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Przedmowa

Jubileusz 60-lecia działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskie
go stał się inspiracją do zorganizowania konferencji naukowej, której efektem 
są prezentowane w niniejszym tomie artykuły. Odbyła się ona 16-17 listopada 
2011 r., temat zaś brzmiał: „Unowocześnianie organizacji i metod pracy biblio
tek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II”. Jest to kon
tynuacja rozważań podjętych dziesięć lat temu na konferencji zorganizowanej 
również przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Opolskiego, wówczas z okazji 
jubileuszu jej 50-lecia. Zamierzeniem organizatorów było wznowienie dysku
sji na temat organizacji usług bibliotecznych z uwzględnieniem innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie obsługi czytelników korzystających ze zbiorów oraz po
szerzania ofert informacji naukowej.

Konferencja odbyła się pod patronatem rektor Uniwersytetu Opolskiego 
prof. dr hab. inż. Krystyny Czai, która też dokonała uroczystego jej otwarcia. 
W wystąpieniu inaugurującym pani rektor podkreśliła rolę bibliotek w orga
nizowaniu dostępu do wiedzy oraz wdrażaniu nowoczesnych technik komuni
kacji naukowej.

W pierwszym dniu konferencji, w czasie uroczystości jubileuszowych, 
dr Wanda Matwiejczuk, emerytowany dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersy
tetu Opolskiego, wygłosiła okolicznościowy wykład pt. Kształtowanie i rozwój 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w latach 1950-2011, który został 
zamieszczony w publikowanym tomie.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytutów informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwa oraz dyrektorzy i przedstawiciele bibliotek akademickich 
różnych typów z całego kraju. Wśród uczestników obchodów jubileuszu i kon
ferencji byli m.in.: Ewa Potrzebnicka -  zastępca dyrektora Biblioteki Narodo
wej, Ludmiła W. Sawenkowa -  dyrektor oraz Jelena A. Kadina -  zastępca dy
rektora Biblioteki Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Drago- 
manowa w Kijowie.

Podczas obrad wygłoszono ogółem 24 referaty i komunikaty. Konferencję 
rozpoczynał wykład pt. Biblioteka w obliczu przemian, który przygotował prof. 
Zbigniew Żmigrodzki, wygłoszony zaś został przez Elżbietę Kampę, dyrektora 
Biblioteki Miejskiej w Opolu.

Problematyka podjęta przez uczestników konferencji nawiązywała do czte
rech bardzo ważnych zagadnień, które obecnie są przedmiotem obserwowanych 
zmian w środowisku bibliotek akademickich, mianowicie:
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1) wdrażania nowych technologii informacyjnych w bibliotekach szkół wyż
szych w kraju i Europie;

2) usuwania barier w dostępie do zbiorów i informacji naukowej;
3) nowych form komunikacji z czytelnikiem i promocji usług bibliotecznych;
4) zawodu bibliotekarza i jego misji w społeczeństwie informacyjnym.
Moderatorami poszczególnych sesji byli: Lidia Derfert-Wolf, st. kustosz dy

plomowany z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 
Danuta Szewczyk-Kłos, kustosz dyplomowany z Uniwersytetu Opolskiego, 
dr Wanda Matwiejczuk, st. kustosz dyplomowany z Uniwersytetu Opolskie
go, dr Elżbieta Czerwińska, st. kustosz dyplomowany z Politechniki Opolskiej.

W opinii recenzentek wygłoszone referaty przygotowane zostały z dużą pa
sją i zaangażowaniem w problematykę bibliotekoznawczą. W przedstawionych 
wystąpieniach autorzy starali się poszerzyć wiedzę o zagadnienia związane 
z nowymi technologiami w dostępie do informacji naukowej i organizacji pracy 
współczesnych bibliotek naukowych.

Konferencja i obchody jubileuszu 60-lecia Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Opolskiego nie miałyby takiej oprawy bez udziału i wsparcia finansowego spon
sorów. Wszystkim, którzy zechcieli się zaangażować w organizację obchodów 
jubileuszu oraz konferencji, składam w tym miejscu serdeczne podziękowanie.

Danuta Szewczyk-Kłos



Wanda MATW IEJCZUK
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

Kształtowanie i rozwój Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Opolskiego w latach 1950-2011*

Początki i działalność Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego na prze
strzeni minionych sześćdziesięciu lat wiążą się z historią i współczesnością 
uczelni, dla niej bowiem została utworzona i tu też rozwijała się wraz z po
wstającymi kierunkami studiów oraz prowadzonymi badaniami naukowymi. 
Na kształt księgozbioru i funkcjonowanie Biblioteki miały wpływ potrzeby jej 
użytkowników, pracowników naukowych i studentów. Należy przypomnieć, że 
przez trzydzieści trzy lata -  w pierwszym okresie w Państwowej Wyższej Szko
le Pedagogicznej (dalej -  PWSP) we Wrocławiu, a następnie Wyższej Szkole 
Pedagogicznej (dalej -  WSP) w Opolu kształcono przede wszystkim nauczycie
li — tak bardzo wówczas potrzebnych1. Z czasem jednak zmieniały się kierun
ki i specjalności studiów oraz profile badań naukowych. Na podstawach uczel
ni pedagogicznej w połączeniu z Instytutem Teologiczno-Pastoralnym w Opo
lu powstał w 1994 r. Uniwersytet Opolski. Tym przemianom oraz rozwojowi 
kształcenia i badaniom naukowym towarzyszyła Biblioteka, zapewniając księ
gozbiór, udostępniając zgromadzone zbiory i udzielając informacji naukowej.

W ciągu lat 1951—2011 w działalności Biblioteki Głównej można wyróżnić 
kilka okresów.

Okres wrocławski: lata 1950-1954

Powołana w 1950 r. PWSP we Wrocławiu nie posiadała biblioteki, potrzeba 
jej zorganizowania była sprawą pilną, wiążącą się z realizacją działalności dy

* Tekst został również opublikowany w piśmie „Bibliotekarz Opolski” 2012, nr 2(LV), s. 46-56.
1 Państwowa W yższa Szkoła Pedagogiczna we W rocławiu została utworzona na podstawie 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r., DzU RP z 12 grudnia 1950 r., nr 55 
poz. 499. Przeniesienie Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Wrocławia do Opola odbyło 
się na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 698 z dnia 26 października 1954 r., Dz.Urz. PRL 
z 13 listopada 1954 r., nr 106 poz. 1411.
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daktycznej. Pierwszy zbiór książek pochodził z byłego Instytutu Pedagogiczne
go we Wrocławiu i liczył blisko dwa tysiące woluminów. Na siedzibę Biblioteki 
przeznaczono wówczas pomieszczenie w budynku przy pl. bp. Nankiera 4 we 
Wrocławiu, następnie sale w budynku I Szkoły Ogólnokształcącej przy ul. Po
niatowskiego 9 (fot. 1).

Fot. 1. Wrocław, pl. bp. Nankiera 4 -  pierwsza siedziba Biblioteki
Źródło: S.S. Nicieja, Opolska Alma Mater 1950-1985: fakty i ludzie, WSP, Opole 1985, s. 12.

W księgozbiorze gromadzonym w pierwszych latach przeważały skrypty, 
podręczniki, literatura społeczno-polityczna i beletrystyka; były to jednak nie
wielkie nabytki, tematycznie nie zawsze wiążące się z profilami utworzonych 
studiów. Biblioteka PWSP we Wrocławiu została otwarta i rozpoczęła działal
ność na rzecz czytelników, kadry naukowej i studentów 1 października 1951 r. 
W okresie wrocławskim -  tj. od 1950 r. do 1954 r. -  zdołano zgromadzić zbio
ry liczące 15 393 woluminy książek, rozpoczęto też prenumeratę czasopism.
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Wsparciem w zakresie dostępu do niezbędnej literatury naukowej dla pracow
ników i studentów były Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Bi
blioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.

Okres opolski

Rozpoczął się 26 października 1954 r., kiedy to przeniesiono PWSP z W ro
cławia do Opola, a wraz z nią również Bibliotekę (fot. 2).

Fot. 2. Pierwsza siedziba Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu przy ul. Luboszyckiej 3 
(fot. A. Jaworska)
Źródło: Archiwum Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.

Pierwszy okres organizowania i funkcjonowania Biblioteki w Opolu moż
na ująć w przedziale czasowym 1954-1959. W tych latach intensywnie groma
dzono zbiory, kompletowano literaturę naukową i czasopiśmiennictwo, a także 
publikacje informacyjne i bibliografie. Nabywano nowości i dzieła zabytkowe, 
wśród nich starodruki. Pozyskiwano książki z przekazywanych zbiorów pocho
dzących z dużych uniwersyteckich bibliotek: we Wrocławiu, Warszawie, Pozna
niu, Łodzi, oraz takich naukowych książnic, jak: Zakład Narodowy im. Ossoliń
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skich we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk w Krakowie, Biblioteka Narodo
wa w Warszawie. Ze Zbiornicy Księgozbioru Dzieł Zabezpieczonych w Bytomiu 
otrzymano kilkaset książek tematycznie związanych ze Śląskiem.

Tabela 1. Księgozbiór Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu w latach 1954-1959

Rok Druki zwarte Czasopisma Zbiory specjalne Zbiory ogółem

1954 25 222 - - 25 222
1955 31 283 99 - 31 382
1956 35 351 2822 - 38 173
1957 41 213 6206 - 47 419
1958 55 497 6570 1221 63 288
1959 63 364 10 507 1221 75 092

Źródło: J. Jakubowski, Biblioteka Główna, [w:] Dwudziestolecie Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Opolu 1950-1970. Księga pamiątkowa, kolegium red. Z. Romanowicz et al., Państwowe Wydaw
nictwo Naukowe, Opole-W rocław 1970, s. 207.

Jak obrazują dane zamieszczone w tabeli 1, na przestrzeni lat 1954-1959 
stan zbiorów Biblioteki Głównej WSP w Opolu powiększył się trzykrotnie i osią
gnął 75 092 woluminy książek, czasopism i zbiorów specjalnych — mikrofilmów, 
fotokopii, map. Pod koniec 1959 r. liczba korzystających z Biblioteki wynosi
ła 1004 osoby.

Kilkakrotnie zmieniana była lokalizacja Biblioteki Głównej. Choć znajdowa
ła się w pobliżu uczelni, to jednak warunki gromadzenia zbiorów oraz warun
ki pracy czytelników były bardzo trudne. Pieczę nad działalnością Biblioteki 
Głównej WSP w Opolu w latach 1954-1957 sprawował kurator, którego mia
nował rektor. Od 1958 r. rozpoczęła działalność Senacka Komisja Biblioteczna.

W zespole Biblioteki zatrudnionych było 12 osób, które realizowały zadania 
związane z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów. Należy 
podkreślić szczególne zasługi w organizowaniu w tym czasie Biblioteki mgr. Ta
deusza Stożka, kierownika Biblioteki Głównej (fot. 3), i Jadwigi Biłgorajskiej -  
kierownika Działu Opracowania Zbiorów. Na stanowiskach bibliotecznych za
trudnieni byli w tych latach pracownicy, którzy z czasem przeszli do pracy na
ukowo-dydaktycznej na uczelni, uzyskując stopnie profesorów, m.in. Tadeusz 
Gospodarek, Jerzy Pośpiech, Franciszek Marek.

By ułatwić studentom pierwszych lat korzystanie z posiadanych zasobów 
bibliotecznych i przybliżyć zakres realizowanych usług, wprowadzono zajęcia 
z przysposobienia bibliotecznego. Brakujące publikacje zaczęto sprowadzać 
w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Zapoczątkowano działalność po
pularyzatorską: promowano nowości książkowe oraz organizowano wystawy 
tematyczne i okolicznościowe, na których eksponowano publikacje, fotografie 
i dokumenty. Z tego okresu warto wspomnieć o ekspozycjach: „Książka polska 
na Śląsku”, „Książka dziecięca i młodzieżowa”, „Kobieta w literaturze pięknej” .
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Fot. 3. Tadeusz Stożek -  kierownik Biblioteki Głównej WSP w Opolu w latach 1956-1965 
Źródło: Archiwum Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej.

Lata 1960-1969

Kolejny okres działalności rozpoczął się przekazaniem do użytku Biblioteki 
pomieszczeń o powierzchni 992 m2 w nowym budynku przy ul. Oleskiej 48 (fot. 
4). Tam też umieszczono w 1960 r. zbiory biblioteczne, liczące wówczas ogółem 
86 433 woluminy/jednostki książek, czasopism i zbiorów specjalnych, oraz zor
ganizowano dwie czytelnie, wypożyczalnię, pracownie biblioteczne i magazyny. 
W tych latach bardzo szybko rozrastał się księgozbiór, nabywany w drodze kup
na, wymiany międzybibliotecznej ze 163 kontrahentami (110 -  z kraju i 53 — 
z zagranicy) oraz z darów. Według stanu na 31 grudnia 1969 r. w księgozbiorze 
znajdowało się blisko 198 tys. woluminów/jednostek. Tematycznie przeważały 
zbiory z takich dziedzin, jak: literatura polska (18%), nauki społeczne (14,5%),
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Fot. 4. Gmach WSP w Opolu -  kolejna siedziba Biblioteki Głównej 
Źródło: Archiwum Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.

historia (12%), literatura powszechna (12,6%), językoznawstwo (7%), literatu
ra rosyjska (7%), naukoznawstwo, filozofia, religioznawstwo (16,5%), a także 
nauki stosowane, matematyka, fizyka, chemia, geografia, biografia.

Wówczas ukształtowała się struktura Biblioteki, w obrębie której zorgani
zowano następujące działy:

— Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów,
— Opracowania Druków Zwartych i Wydawnictw Ciągłych,
-  Katalogów,
— Magazynów i Konserwacji Zbiorów,
-  Udostępniania Zbiorów,
-  Pracownia Fototechniczna.
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W 1969 r. udostępniano zbiory 2278 czytelnikom, wypożyczono do domu 
i wydano w czytelniach ogółem 57 917 woluminów/jednostek. W tym czasie dy
rektorami Biblioteki byli mgr Tadeusz Stożek (do lutego 1965 r.), a następnie 
dr Jan Reiter i dr Jan Jakubowski.

Zadania biblioteczne merytoryczne i usługowe realizowało 24 pracowników. 
W zespole pracowały osoby, które z zawodem bibliotekarskim i z tą Biblioteką 
związały się na wiele lat. Z tego okresu pochodzą prace bibliograficzne, kata
logi i artykuły publikowane przez bibliotekarzy. Jak wynika z dokumentacji 
archiwalnej, organizowano również wiele wystaw tematycznych. Gromadze
nie księgozbioru do powstającej Biblioteki PWSP we Wrocławiu, kontynuowa
ne przez kolejne lata w WSP w Opolu, przyczyniło się do stworzenia biblioteki 
naukowej z dużym specjalistycznym zbiorem.

W latach 70. nastąpił rozwój nowych kierunków studiów i kształcenia w sys
temie studiów zaocznych oraz studiów magisterskich, te czynniki m.in. przy
czyniły się do wzrostu zapotrzebowania na informację naukową.

Lata 1970-1989
Na przestrzeni tego dwudziestolecia następował szybki rozwój informacji 

naukowej, tworzono zbiory i kartoteki zagadnieniowe, powstały katalogi kom
puterowe, a także wprowadzono specjalistyczne szkolenia użytkowników in
formacji. W 1972 r. w strukturze Biblioteki Głównej powstał Oddział Infor
macji Naukowej. Biblioteka przystąpiła również w roli użytkownika do syste
mu SDI -  Selektywnej Dystrybucji Informacji, zorganizowanego przez Biblio
tekę i Ośrodek Informacji Naukowej i Technicznej Politechniki Wrocławskiej. 
Uczestniczono także w systemie SYNABA, włączając do zbioru tej bazy dane
0 pracach naukowo-badawczych prowadzonych i zakończonych przez pracowni
ków naukowych WSP w Opolu. Dążąc do usprawnienia pracy w zakresie opra
cowania zbiorów, w 1987 r. zastosowano pierwszy biblioteczny system kompu
terowy, którym objęto działania inwentaryzacyjne i katalogowanie księgozbio
ru. Był to SWOB -  System Wspomagający Opracowanie Biblioteczne. Projek
tując go, wzorowano się na doświadczeniu Biblioteki Wydziału Pedagogicznego 
w Hradec Kralove. Warto przypomnieć, że w tym okresie w Bibliotece urucho
miono pierwszy punkt kserografowania dla czytelników, zakupując w tym ce
lu kopiarkę. W celu ochrony starodruków, mając też na uwadze ekonomiczne 
gospodarowanie przestrzenią przeznaczoną na przechowywanie zbiorów, wdro
żono własny system mikrofilmowania księgozbioru w specjalnie zorganizowa
nej pracowni, w której uruchomiono aparaturę PENTAKTY.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jednostek organizacyjnych uczelni 
w zakresie wyodrębnienia do celów dydaktycznych i naukowych zbiorów spe
cjalistycznych, rozpoczęto organizowanie bibliotek i czytelni przy instytutach
1 zakładach. Pierwszą z nich była Czytelnia Instytutu Chemii (1972), prze
kształcona następnie w bibliotekę (1974), obecnie jest to duża wielodziedzino-
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wa Międzywydziałowa Biblioteka Nauk Ścisłych. Kolejno powstawały: Biblio
teka Zakładowa Studium Wojskowego (1977), Biblioteka Zakładu Filologii An
gielskiej (1978), przekształcona później w Bibliotekę Instytutu Filologii Angiel
skiej, a od 2002 r. włączona do utworzonej Biblioteki Wydziału Filologicznego. 
W 1979 r. powstała Biblioteka Instytutu Ekonomii. Na wniosek Instytutu Tech
niki w 1981 r. utworzono Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej, z czasem 
przemianowany na bibliotekę, aktualnie jest to Biblioteka Wydziału Przyrod- 
niczo-Technicznego. W 1982 r. utworzono czytelnie -  punkty biblioteczne z li
teraturą dydaktyczną i czasopismami, przy Instytucie Historii oraz Instytucie 
Matematyki, a w 1983 r. Bibliotekę Instytutu Fizyki.

Powiększający się w latach 1970-1980 księgozbiór biblioteczny wymagał od
powiedniej powierzchni magazynowej. Tymczasem lokalizacja Biblioteki Głów
nej, niestety, nie zmieniła się. Ponadto obiekt naruszony po wybuchu w 1971 r. 
w auli WSP uległ znacznemu zniszczeniu; pękające stropy w magazynach spo
wodowały konieczność rozlokowania zbiorów w kilku pomieszczeniach zastęp
czych na terenie Opola oraz w Dąbrowie Niemodlińskiej. Książki donoszono i do
wożono do Wypożyczalni i Czytelni Biblioteki Głównej. Zaszła wówczas pilna 
potrzeba zapewnienia Bibliotece dogodnych warunków do dalszego jej rozwoju. 
Władze WSP w 1981 r. podjęły decyzję o przyjęciu w stanie rozpoczętej budowy 
obiektu Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Był to budynek, który wymagał zmian 
projektowych i w miarę możliwości przystosowania do funkcji bibliotecznych. 
W 1989 r., po wielu pracach adaptacyjnych i zmaganiach z trudnościami bu
dowlanymi, obiekt ten stał się siedzibą Biblioteki Głównej i Instytutu Historii.

Pod koniec omawianego okresu księgozbiór biblioteczny został powiększo
ny do 384 tys. woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Zadania 
biblioteczne w zakresie gromadzenia i przygotowania merytorycznego księgo
zbioru oraz udostępniania i informacji naukowej wykonywał wówczas zespół 
62 pracowników, zatrudnionych w Bibliotece Głównej i w bibliotekach specja
listycznych. Popularyzację zbiorów zarówno nowych, jak i dawnych organizo
wano na licznych wystawach i prezentacjach. Pracownicy Oddziału Informa
cji Naukowej publikowali informacje sygnalne: „Nauki Pedagogiczne” i „Nauki 
Ekonomiczne” (wykazy nowych książek zakupionych do zbiorów), oraz przegląd 
dokumentacyjny „Dydaktyka i Wychowanie w Szkole Wyższej” . Bibliotekarze 
brali udział w konferencjach naukowych, doskonalili posiadaną wiedzę na kur
sach, szkoleniach i podczas wyjazdów do innych bibliotek w kraju i za granicą.

Lata 1990-2001

Podczas pięćdziesięcioletniej działalności Biblioteki Głównej był to okres 
szczególny, miały bowiem miejsce wydarzenia ważne, sprzyjające rozwojowi, ale 
również wstrzymujące go i ograniczające dostęp do księgozbioru, z dużym sta
raniem gromadzonego od momentu powstania Biblioteki. Utworzenie w 1994 r.
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Uniwersytetu Opolskiego przyczyniło się do zmiany jej dotychczasowej nazwy 
na Bibliotekę Główną Uniwersytetu Opolskiego.

Do ważnych zadań realizowanych w tych latach można zaliczyć wyodrębnie
nie kolejnych księgozbiorów specjalistycznych i powstanie takich placówek, jak: 
Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej (1991), Biblioteka Wydziału Teolo
gicznego (1997), trzy czytelnie przy: Instytucie Psychologii (2000), Instytucie 
Pedagogiki (2000), Instytucie Nauk Społecznych (2000)2, oraz Biblioteka Mię
dzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji (2001).

Istotnym zadaniem, związanym z koniecznością dalszej informatyzacji Bi
blioteki, było wdrożenie systemu komputerowego SOWA (1993), a następnie 
SOWA OPAC (1997), umożliwiającego opracowanie zbiorów i udostępnianie 
katalogów komputerowych oraz zdalne wypożyczanie książek. Duże znacze
nie w unowocześnianiu działalności bibliotecznej miało również współdziała
nie w Konsorcjum Bibliotek Śląskich i udział we wspólnym grancie programu 
TEMPUS w latach 1995-2000. Umożliwiło to wprowadzenie do usług informa
cyjnych nowych światowych baz danych, takich jak Social Science Citation In
dex i Science Citation Index, oraz kontynuację dostępu do bazy ERIC. Zmoder
nizowano wyposażenie aparaturowe i informatyczne. Bibliotekarze uczestni
czyli w stażach zawodowych i poznawali nowoczesne biblioteki: w Niemczech, 
Belgii, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Od 1992 r. pracownicy naukowi i studenci uzyskali dostęp do bazy PEDA
GOG, opracowanej przez zespół Oddziału Informacji Naukowej. Zbiór informa
cji zamieszczanych w tej bazie obejmował początkowo pedagogikę opiekuńczo- 
-wychowawczą, a następnie włączono jeszcze edukację wczesnoszkolną i wy
chowanie przedszkolne.

Dyrektorem Biblioteki Głównej od września 1991 r. był starszy kustosz dy
plom. prof, dr hab. Józef Długosz. Wówczas powołany został zespół do opra
cowania „Rocznika Biblioteki Głównej” , którego pierwszy numer ukazał się 
w 1994 r. Dyrektor Długosz zorganizował w 1995 r. specjalizację bibliotekar
ską na kierunku pedagogika oświatowo-artystyczna. Wspierał działalność na
ukową bibliotekarzy i dążył do wdrażania informatyzacji w kolejnych zakre
sach działalności bibliotecznej. W historii Biblioteki Głównej do faktów wyjąt
kowych należy zaliczyć przyznanie jej w marcu 1997 r. prawa do otrzymywania 
egzemplarza obowiązkowego. Również w tym roku nastąpiła rozbudowa czy
telni i wprowadzenie wolnego dostępu do księgozbioru. Szybki rozwój Bibliote
ki Głównej został zahamowany 10 lipca 1997 r. przez katastrofalną powódź na 
Opolszczyźnie. Wówczas to poniesiono olbrzymie straty w księgozbiorze, naj
bardziej zniszczone zostały czasopisma. Ogółem utracono około 120 tys. wolu

2 Zorganizowane czytelnie specjalistyczne w następnych latach zostały przekształcone w bi
blioteki. Powiększone zbiory i zakres usług dały podstawę do przemianowania ich na: Bibliotekę 
Instytutu Psychologii (2002), M iędzyinstytutową Bibliotekę Pedagogiczną im. T. Musioła (2003), 
Międzyinstytutową Bibliotekę Politologii, Filozofii i Socjologii (2004).
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minów/jednostek czasopism, książek, map, a także mikrofilmów. Zbyt późne 
ostrzeżenie i niemożność przewidzenia rozmiarów kataklizmu uniemożliwi
ły ewakuację wszystkich zbiorów. Utracone zbiory starano się odtworzyć. Do
datkowa bardzo znaczna pomoc finansowa Ministerstwa Edukacji Narodowej 
i Uniwersytetu Opolskiego umożliwiła dokonywanie zakupów i konserwację 
księgozbioru (fot. 5). W tej wyjątkowej sytuacji wsparcie okazali także liczni 
ofiarodawcy z kraju i z zagranicy. Ponad 250 ofiarodawców przekazało książki 
i czasopisma; większość stanowiły utracone tytuły, ale były też publikacje pi
sarzy i profesorów pochodzące z ich dorobku literackiego i naukowego, których 
Biblioteka wcześniej nie posiadała3.

Fot. 5. Powrót książek do magazynów bibliotecznych i ponowne układanie ich na regałach. Na 
zdjęciu od lewej: C. Banach, E. Dziewulska, T. Orłowski, T. Wiercińska, J. Żołna 
Źródło: Archiwum Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.

Pracownicy Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych, podobnie jak 
w poprzednich okresach, podejmowali działania upowszechniające literaturę 
naukową, którą prezentowali na licznych wystawach. Stali się także od 1996 r. 
współorganizatorami „Złotej Serii Wykładów Otwartych” — cyklu spotkań i wy
kładów zainicjowanych przez prof. dr. hab. Stanisława S. Nicieję, promujących 
wybitne osobowości ze świata nauki, kultury, polityki, ekonomii i innych dzie
dzin. Pierwszym z cyklu był wykład prof. dr. hab. Leszka Balcerowicza, któ
ry mówił o „Blaskach i cieniach trzeciej Rzeczypospolitej” (1996). W Bibliotece 
gościli również w ramach tej serii: Tadeusz Mazowiecki, Ryszard Kapuściński,

3 Listy darczyńców, którzy przekazali zbiory Bibliotece Głównej, zamieszczano w „Rocznikach 
Biblioteki Głównej”, zob. A. Błaszczyk, Odtwarzanie utraconego księgozbioru. Dary przekazane 
Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego, „Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego” 
2000, R. 5, s. 25-46; L. Bołd, M. Kurowska, Odtwarzanie utraconego księgozbioru w powodzi 1997 r. 
Drugi etap, „Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego” 2002, R. 6, s. 83-96.
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prof. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. dr hab. Zdzisław Najder, Olga Tokarczuk, 
Andrzej Krzeczunowicz, Andrzej Szczypiorski, ks. biskup prof. dr hab. Tade
usz Pieronek, Wiesław Myśliwski, prof. dr hab. Czesław Łuczak, Tadeusz Ko
mendant, Helga Hirsch, prof. dr hab. Anna Wolf-Powęska, prof. dr hab. Zbi
gniew Kwieciński, dr Manuel Fraga Iribarne, prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, 
dr Gunther Esters, prof. dr hab. Jerzy Szacki, Jan Kułakowski, prof. Ettore 
Gelpi i in (fot. 6 i 7).

Biblioteka była również organizatorem konferencji naukowych o tematyce: 
„Biblioteki Wyższych Szkół Pedagogicznych w nowej sytuacji społeczno-ekono
micznej szkolnictwa wyższego” (1991), „Elektroniczna biblioteka dzisiaj” (1996), 
„Informacja naukowa w regionie” (1997), „Unowocześnianie organizacji i me
tod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników” (2001), 
a także spotkań, szkoleń i seminariów. Pod koniec 2001 r. Biblioteka Główna 
i wówczas jedenaście bibliotek specjalistycznych było skomputeryzowanych 
we wszystkich zakresach działalności. Zbiory medialne udostępniano w uru
chomionej Czytelni Multimedialnej. Według inwentarzy księgozbiór bibliotecz
ny liczył ogółem 607 007 woluminów/jednostek (stan na 31.12.2001 r.; tab. 2).

Tabela 2. Księgozbiór Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego 
(stan na 31.12.2001 r.)

Nazwa Książki
(woluminy)

Czasopisma
(woluminy)

Zbiory specjal
ne (woluminy/ 

jednostki)

Ogółem
(woluminy/
jednostki)

Biblioteka Główna 270 487 17 791 12 363 300 641

Biblioteki specjalistyczne 170 010 32 359 2736 205 105

Biblioteki Wydz. Teologicznego 
wyodrębniony księgozbiór 101 261 101 261

Ogółem 541 758 50 150 15 099 607 007

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z działalności Biblioteki Głównej i sieci 
bibliotecznej UO w 2001 r.

Konta czytelnicze w Bibliotece Głównej i w bibliotekach specjalistycznych 
miały 23 954 osoby. W wypożyczalniach i czytelniach udostępniono ogółem 
765 285 woluminów/jednostek książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Użyt
kownicy informacji naukowej mogli korzystać z takich baz danych, jak: katalo
gi Biblioteki Głównej (w systemie SOWA OPAC), PEDAGOG, POLANKA (ba
za zbiorów anglistycznych współtworzona przez Bibliotekę Instytutu Filologii 
Angielskiej UO), ERIC, Science Citation Index, Beilstein, Chemical Abstracts, 
ATLA, Psyclnfo, EBSCO, Mathematical Reviews, Springer Link, SwetsNavi- 
gator i in. W roku kończącym pięćdziesięcioletni okres działalności Biblioteki 
Głównej zadania wiążące się z gromadzeniem i przysposobieniem merytorycz
nym księgozbioru oraz usługi na rzecz czytelników we wszystkich agendach 
bibliotecznych Uniwersytetu Opolskiego realizowały 73 osoby.
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Fot. 6. Po wykładzie przeprowadzonym w ramach „Złotej Serii Wykładów Otwartych” prof. L. Balce
rowicz wpisał się do kroniki bibliotecznej -  2 grudnia 1996 r. Na zdjęciu obok prof. L. Balcerowicza 
prof. S.S. Nicieja i W. Matwiejczuk (fot. J. Mokrzycki)
Źródło: Archiwum Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.

Fot. 7. R. Kapuściński po wykładzie „Świat, w którym żyjemy -  problemy i tendencje” -  22 kwiet
nia 1997 r. Na zdjęciu obok autora W. Matwiejczuk (z lewej strony) i T. Tomalska. Był to kolejny 
wykład z cyklu „Złotej Serii Wykładów Otwartych”
Źródło: Archiwum Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.
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W 2001 r., z okazji jubileuszu 50-lecia działalności, Biblioteka Główna UO 
otrzymała przyznany przez Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich medal Bibliotheca Magna Perennisąue (fot. 8).

Fot. 8. Medal Bibliotheca Magna Perennisąue (fot. W. Pacha) 
Źródło: Archiwum Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.

Lata 2001-2011
W szóstym dziesięcioleciu działalność biblioteczną wyznaczały: rozwój Uni

wersytetu Opolskiego, organizowane nowe kierunki studiów, potrzeby czytel
ników, postęp techniczny i wdrażane nowe technologie w zakresie informaty
zacji, zmieniająca się forma książki i czasopism, tworzenie zbiorów zdigitali- 
zowanych, organizowanie dostępu do specjalistycznych i wielodziedzinowych 
baz danych oraz serwisów książek elektronicznych.

Z tymi zakresami funkcjonowania Biblioteki wiązały się zmiany w struk
turze organizacyjnej i potrzeby modernizacji niektórych agend bibliotecznych. 
Scalając zbiory filologiczne, powołano w 2002 r. Bibliotekę Wydziału Filologicz
nego. Zorganizowano też wyodrębnione magazyny przeznaczone na egzemplarz 
obowiązkowy. Nowocześnie wyposażone pomieszczenia oddano do użytku Mię- 
dzyinstytutowej Biblioteki Politologii, Filozofii i Socjologii oraz Biblioteki Wy
działu Prawa i Administracji; w kilku placówkach nastąpiła poprawa warun
ków pracy dla czytelników. Zmieniono również organizację dostępu do katalo
gów bibliotecznych: w miejsce tradycyjnych kartkowych wprowadzono stano
wiska komputerowe. Dążono do koniecznej zmiany systemu komputerowego 
SOWA na nowszy, dostosowany do zmieniających się potrzeb czytelników i bi
bliotekarzy. Wieloletnie starania doprowadziły do wdrożenia w 2007 r. syste
mu Aleph we wszystkich agendach Biblioteki Głównej i w bibliotekach specja
listycznych, a od 2011 r. jest to już jedna z najnowszych wersji Aleph 500-18.
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Użytkownikom stworzono dogodne warunki dostępu do Internetu i doku
mentów cyfrowych na stu stanowiskach na terenie Biblioteki Głównej i w bi
bliotekach specjalistycznych, na blisko pięciuset miejscach w czytelniach można 
korzystać ze zbiorów tradycyjnych i specjalnych. Powiększa się systematycznie 
kolekcja dokumentów zdigitalizowanych, od 2007 r. przystąpiono do współtwo
rzenia Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, której organizatorem była Biblioteka Śląska 
w Katowicach. Przedsięwzięcia innowacyjne realizowano ze środków uzyska
nych z dotacji przyznanej przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego na zada
nie celowe: rozwój sieci informatycznej i modernizację pracowni multimedialnej 
oraz digitalizację zbiorów Uniwersytetu Opolskiego. Kolejne działania, takie jak 
zakup oprogramowania do zarządzania bazami danych HAN wraz ze wspar
ciem technicznym i zakup dodatkowych licencji do systemu Aleph 500-18, zo
stały podjęte w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, obejmującego „Rozbudowę infrastruktury in
formatycznej Uniwersytetu Opolskiego do wdrożenia platformy e-learningowej 
i kompleksowego systemu obsługi studiów”.

Księgozbiór -  pomnażany rokrocznie o nowe nabytki z egzemplarza obowiąz
kowego, kupna, wymiany i darów — osiągnął pod koniec września 2011 r. liczbę 
909 834 woluminy/jednostki: książek, czasopism, mikrofilmów, starodruków, 
druków XIX-wiecznych, rękopisów, zbiorów audiowizualnych, norm, dokumen
tów życia społecznego i archiwaliów (tab. 3).

Tabela 3. Księgozbiór Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego 
(stan na 31.12.2011 r.)

Nazwa Książki Czasopisma Zbiory specjal
ne wol./jedn.

Ogółem
wol./jedn.

Biblioteka Główna 406 406 39 097 9728 455 231

Biblioteki specjalistyczne 331 886 71 459 51 258 454 603

Ogółem 738 292 110 556 60 986 909 834

Źródło: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu 
Opolskiego za rok 2011.

Ze zgromadzonego zbioru korzystało 16 747 czytelników, wypożyczając ze 
wszystkich agend bibliotecznych ogółem 118 120 woluminów książek. W czytel
niach udostępniono 915 118 woluminów/jednostek książek, czasopism i zbiorów 
specjalnych. W Bibliotece Głównej i w bibliotekach specjalistycznych udzielono 
czytelnikom 120 281 informacji katalogowych, rzeczowych, bibliograficznych.

Korzystającym z Biblioteki zorganizowano dostęp do 22 światowych inter
dyscyplinarnych i specjalistycznych baz pełnotekstowych czasopism zagranicz
nych. Pracownicy i studenci mogą korzystać z książek elektronicznych polskich 
ibuk.pl, książek zagranicznych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, 
umieszczonych na platformie Ebrary oraz MyiLibrary. Bardzo znacznie powięk
szono zasoby własnych baz tworzonych w Bibliotece Głównej. PEDAGOG za wie
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ra 19 660 rekordów z informacjami o publikacjach z zakresu pedagogiki opie
kuńczo-wychowawczej, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. 
W zbiorach tej bazy w 2011 r. użytkownicy prowadzili blisko 19 160 wyszuki
wań informacji. Oddział Informacji Naukowej opracowuje bibliografię publika
cji pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego. Powstały w latach 70. 
zbiór dokumentacji prasowej oraz kartoteka dotycząca działalności WSP, a na
stępnie UO, są nadal gromadzone i obejmują kilka tysięcy jednostek. Z udzia
łem pracowników Biblioteki Wydziału Teologicznego tworzona jest „Opolska 
Bibliografia Teologiczna”, wchodząca w skład Elektronicznej Bibliografii Teo
logicznej, oraz „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” .

W tym dziesięcioleciu, podobnie jak w poprzednim, kontynuowano organizo
wanie „Złotej Serii Wykładów Otwartych”, przygotowano kilkadziesiąt wystaw 
tematycznych i okolicznościowych, aktywnie uczestniczono w corocznym Opol
skim Festiwalu Nauki z prezentacjami promującymi zbiory i usługi biblioteczne.

Biblioteka Główna była także miejscem wymiany doświadczeń zawodowych 
i zainteresowań naukowych bibliotekarzy, prezentując je podczas organizowa
nych seminariów i spotkań. Spośród nich można wymienić seminaria na takie 
tematy, jak: „Zasoby informacyjne bibliotek bliżej czytelnika” (2003), „Księgo
zbiory i kolekcje archiwalne Opolszczyzny” (2004), „Droga do uzyskania certy
fikatu ISO w bibliotekach naukowych Opola” (2004), „Bibliotekarz -  jego ro
la i miejsce w nowych warunkach upowszechnienia kultury i wiedzy” (2005), 
„Wychodząc naprzeciw czytelnikom” (2006), „Działalność bibliotek akademic
kich -  wybrane zagadnienia prawne” (2009). Ponadto w ramach spotkania na 
temat „Analizy funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce” (2008) przepro
wadzono w Bibliotece Głównej warsztaty, wiążące się z zagadnieniem standa
ryzacji sprawozdawczości działalności bibliotecznej. Ich uczestnikami byli dy
rektorzy i przedstawiciele bibliotek uniwersyteckich z kraju.

Biblioteka Główna uczestniczy również w spotkaniach dyrektorów bibliotek 
naukowych Wrocławia i Opola, jedno z nich w 2005 r. odbyło się na UO (fot. 9). 
Środowisko opolskie w 2011 r. zaszczycili również swą obecnością uczestnicy 
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich; organizato
rem spotkania była Biblioteka Główna.

W realizacji podejmowanych zadań Biblioteka znajdowała oparcie w Ra
dzie Bibliotecznej, której przez wiele lat przewodniczył prof. dr hab. Stanisław 
Kochman, a obecnie prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja.

Instytucja naukowa, a jest nią w całym zakresie działań Biblioteka Głów
na UO, wypełnia misję upowszechniania wiedzy i informacji naukowej, groma
dząc, opracowując i udostępniając bogate interdyscyplinarne zbiory, zarówno 
w wydaniach tradycyjnych, jak i nowoczesnych4.

4 Do artykułu nie załączono bibliografii wiążącej się z działalnością Biblioteki Głównej Uni
wersytetu Opolskiego, jest ona bowiem dość obszerna. Można ją  znaleźć w książce: W. Matwiejczuk, 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego 2001-2011. Daty i fakty, Wyd. UO, Opole 2011, 
s. 138-143.
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Fot. 9. Spotkanie dyrektorów bibliotek naukowych Wrocławia i Opola, 12 września 2005 r. 
Źródło: Archiwum Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.

Fot. 10. Pracownicy Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych. Wśród bibliotekarzy (w pierw
szym rzędzie) prof. dr hab. inż. P.P. W ieczorek, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, 
październik 2011 r. (fot. J. Mokrzycki)
Źródło: Archiwum Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.
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Bibliotekę tworzyli i tworzą ludzie, którzy ukończyli różne kierunki studiów, 
obecnie jest to zespół wykształconych specjalistów, wśród nich wielu biblioteko- 
znawców i wykwalifikowanych bibliotekarzy (fot. 10). Od lat opracowująi udo
stępniają zbiory, udzielają tysięcy informacji, szkolą, prowadzą zajęcia dydak
tyczne, wykonują wystawy, kształcą się i doskonalą zawodowo, uczestniczą 
w konferencjach naukowych, wygłaszają referaty, publikują interesujące ar
tykuły. Wybrali zawód, który jest służbą; pracują na sukcesy naukowe innych 
osób, sami odnosząc własne, z których największym jest satysfakcja z dobrze 
wykonanej pracy i satysfakcja czytelników doceniających ich trud.





Zbigniew ŻMIGRODZKI
emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach

Biblioteka w obliczu przemian

Dostosowanie bibliotek do zmieniającego się świata i nowych potrzeb jej użyt
kowników jest dzisiaj ważnym problemem. Zmiany następują szybko i nie tyl
ko obejmują priorytety odbiorców bibliotecznych świadczeń, lecz także zacho
dzą w warunkach postępujących przekształceń społeczno-kulturowych, z któ
rych należy zdawać sobie sprawę, jeżeli chce się sprostać aktualnym zadaniom 
instytucji społecznego pożytku.

W odniesieniu do bibliotek wypada zwrócić uwagę, że w powszechnej świa
domości pojawił się -  zresztą nie po raz pierwszy -  fałszywy mit o końcu książki 
jako środka przekazu wiedzy i informacji, a zastąpieniu jej stanowiskiem kom
puterowym z dostępem do globalnej sieci informatycznej. Szerzenie tej fikcji 
ma charakter sterowany: cierpiące na ustawiczny brak środków finansowych 
państwa i samorządy chętnie by się pozbyły bibliotek oraz wydatków na ich 
utrzymanie. Widać to zresztą po zmniejszanych stale w ostatnich latach dota
cjach budżetowych, zwłaszcza dla powszechnych bibliotek publicznych. Zaak
ceptowano by tylko pozostawienie książnic narodowych w ograniczonym wy
miarze i zachowanie księgozbiorów zabytkowych. Biblioteki naukowe miałby 
zastąpić Internet, rolę miejskich i gminnych pełniłyby zaś -  jak to swego cza
su w Polsce proponował pewien wiceminister kultury -  biblioteki szkolne czy 
nawet wypożyczalnie w okienkach pocztowych.

Współcześni bibliotekarze powinni zdawać sobie sprawę z jeszcze jednego 
niekorzystnego zjawiska. Obniża się poziom nauki i nauczania spowodowany 
w znacznej mierze masowością uczestników — zarówno w szkole średniej, jak 
i na uczelniach akademickich. Wymagania nauczycieli różnych stopni kształce
nia stają się z konieczności ograniczone; na uniwersytet przychodzą absolwen
ci liceów, którzy poza podręcznikami i lekturą obowiązkową nie mieli w ręku 
prawie żadnej wartościowej książki, a literaturę znają ze skrótów lub filmów. 
Na seminariach trudno prowadzić rzeczową dyskusję, prace magisterskie nie 
świadczą zaś o dokładnym ich opracowaniu. Recenzenci prac doktorskich ubole-
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wająnad niewystarczającą wiedzą ogólną ich autorów, a pierwsze wersje teks
tów rozpraw świadczą o powierzchownym przestudiowaniu piśmiennictwa i nie
dostatecznym poziomie zbadania tematu.

Wszelkie opinie, że do zdobywania wiedzy wystarczą środki elektroniczne, 
mające jakoby wkrótce zastąpić książkę, są absurdem. Jest ona jedynym do
godnym narzędziem wszechstronnego przekazu, do którego nie potrzeba urzą
dzeń odtwarzających, źródeł energii i plątaniny przewodów. Ponadto zawiera 
pełną informację naukową w autorskim kształcie, z reguły perfekcyjnie prze
tworzoną. Wielość publikacji i różnorodność ich form piśmienniczych pozwala 
na konfrontację poglądów, poznanie polemik i dyskusji. Biblioteki cyfrowe nie 
są w stanie zapewnić dostępu do całego bogactwa myśli ludzkiej, jaki umożli
wia tradycyjna biblioteka. Oczywiście tylko wówczas, gdy jej zbiory są w miarę 
kompletne i na bieżąco uzupełniane. Spełnienie tego warunku zależy od środ
ków finansowych, ale trudno też wyobrazić sobie wartość zbiorów bez czujnej 
kompetencji gromadzących je bibliotekarzy oraz bez ciągłej bibliograficznej pe
netracji piśmiennictwa, odbywającej się równolegle ze śledzeniem rozwoju wie
dzy. W ten sposób bibliotekarze naukowi stają się wartościowymi partnerami 
pracowników nauki, zwłaszcza gdy kontynuują swoje zainteresowania wynie
sione ze studiów; biblioteki mogą pełnić wtedy należycie rolę zasobu nieodzow
nych źródeł studiów, badań i postawionej na nowoczesnym poziomie dydakty
ki akademickiej. Należy przy tym założyć, że obok zbiorów dokumentów róż
nego rodzaju, będących tradycyjnie podstawą biblioteki, istnieją w nich i funk
cjonują na rzecz czytelników, jej użytkowników, sprawne systemy wyszukiwa
nia informacji naukowej -  od katalogowej i bibliograficznej do faktograficznej 
-  oraz służby techniczne umożliwiające takie usługi, jak reprodukcja, wydruki 
czy skanowanie, na odpowiednim poziomie. Są one zwykle zlecane wyspecjali
zowanym wykonawcom i zaspokajają zróżnicowane potrzeby.

Warto również przypomnieć formę świadczeń bibliotek szkół wyższych sto- 
sowanąjuż w latach 70. XX w., tj. „selektywne rozpowszechnianie informacji” 
(SDI -  Selective Dissemination o f Information), polegające na rozsyłaniu samo
dzielnym pracownikom nauki spisów zawartości wybranych przez nich czaso
pism naukowych. Sporządzano w tym celu odbitki z amerykańskiej bibliogra
fii, sygnalizującej tytuły artykułów z czasopism w skali światowej jeszcze przed 
wydrukowaniem kolejnych numerów. Otrzymujący spis profesor udostępniał go 
także współpracownikom — istniała możliwość zamówienia w bibliotece repro
dukcji interesującego tekstu. Gdy biblioteka nie miała danego tytułu wydaw
nictwa ciągłego, kopię sprowadzano z placówki współpracującej. Oczywiście, ze 
względu na koszty obowiązywały pewne limity zakresu tych usług i ewentual
na odpłatność. Obecnie można wykorzystać w podobnym celu technikę infor
matyczną. Innym sposobem dotarcia do odbiorców było cykliczne wydawanie 
okresowych wykazów nabytków i udostępnianie ich w różnych miejscach insty
tucji macierzystej oraz przesyłanie do uczelnianych agend, a także do innych 
uczelni. Biblioteki publiczne w Niemczech ogłaszały swego czasu takie wyka
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zy w lokalnej prasie; prowadziły też usługi polegające na dostarczaniu książek 
do domu, organizowaniu punktów bibliotecznych w parkach i na imprezach.

Ścisły kontakt ze środkami przekazu przynosił korzyści propagandowe, dziś 
wchodzące w zakres tzw. marketingu, którego efektów nie należy jednak prze
ceniać. Jest on skuteczny wówczas, gdy biblioteka spełnia wszelkie oczekiwa
nia, zachęcająco przez nią sygnalizowane. Jego zadania obejmują także trady
cyjne prace bibliotek: wystawy przedmiotowe i okolicznościowe, prelekcje, kon
kursy literackie i inne w zakresie popularyzacji wiedzy.

Zwiększenie aktywności biblioteki na rzecz użytkowników i zacieśnianie 
kontaktów z otoczeniem, m.in. drogą medialną, uważano już od dawna za sku
teczną metodę podniesienia pozycji w środowisku, pod warunkiem życzliwego 
wsparcia ze strony dziennikarzy. Dzisiaj nie zawsze można na to liczyć: niektó
rzy z nich, niemający z bibliotekami kontaktu w czasie swojej pracy zawodowej 
-  pośpiesznej, a więc często pobieżnej -  ulegają błędnym sugestiom o „końcu 
książki” i potrzebie oszczędzania ponoszonych na nią wydatków, którą podpo
wiadają im czynniki oficjalne.

Czy zmiany w organizacji biblioteki bądź zarządzania jej personelem, co jest 
ostatnio preferowanym tematem badań polskich bibliotekoznawców wzorowa
nym na obcych trendach, mogą przynieść istotną korzyść? Wskazana jest pod 
tym względem szczególna ostrożność; wymagają one bowiem dodatkowych, cza
sem znacznych nakładów finansowych, na które trudno dziś liczyć. Transfor
macje mają zwykle charakter eksperymentalny, przynoszą więc często skutki 
odwrotne od oczekiwanych, zakłócając tok pracy i budząc niezadowolenie użyt
kowników oraz bibliotekarzy.

Za pożyteczne można uznać natomiast w dobie oszczędności budżetowych 
rozwijanie i doskonalenie wszelkich form współpracy między bibliotekami w za
kresie gromadzenia i udostępniania zbiorów oraz informacji, także rozwijania 
wymiany wydawnictw. Dla bibliotek -  zarówno naukowych, jak i powszech
nych -  najistotniejsze jest dziś stałe pogłębianie wiedzy ogólnej i kierunkowej 
przez bibliotekarzy, aby „kelner wiedzy” mógł być też perfekcyjnym „znawcą 
potraw”, uznawanym przez „konsumenta” za kompetentnego partnera, zorien
towanego biegle w piśmiennictwie. W okresie międzywojennym taki właśnie 
model osobowego profilu bibliotekarskiego starały się realizować polskie i za
graniczne biblioteki uniwersyteckie. Obecnie -  w obliczu rosnących wymagań, 
jakie stawia sytuacja społeczna -  trzeba go zalecić wszystkim placówkom bi
bliotecznym szkół wyższych.

Rodzi się też pytanie, czy (i jakie) nowe metody pracy biblioteki mogą udo
skonalić jej funkcjonowanie i przynieść czytelnikom większy pożytek. Obser
wując dokonania bibliotek w innych krajach i śledząc dotyczącą ich refleksję 
teoretyczną, można dojść do wniosku, że to, co proponuje się i wdraża w dą
żeniu do poprawy efektywności działania, nie wykracza na ogół poza ustalo
ną metodykę biblioteczną, obejmując wznowienie bądź modyfikację stosowa
nych już praktyk. Tak jak w przypadku wprowadzenia referentów rzeczowych
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(specjalistów dziedzin) w poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej za przykła
dem Książnicy Niemieckiej w Lipsku, w której uprzedmiotowienie tradycyjnej 
struktury funkcjonalnej stosowano od lat, według historycznego wzoru struk
tur organizacyjnych bibliotek naukowych w Niemczech. Różne sposoby zwięk
szania dogodności świadczeń biblioteczno-informacyjnych, dziś mające wpraw
dzie większe możliwości, biorąc pod uwagę użycie nowych środków organiza
cyjno-technicznych, nie są jednak przeważnie diametralnie odmiennymi kon
cepcjami; ogranicza je przy tym problem środków finansowych i personalnych, 
dający się dotkliwie we znaki.

W rezultacie można stwierdzić, że zwiększenie skuteczności zaspokojenia 
przez bibliotekę oczekiwań współczesnych użytkowników zależy nie tyle od 
wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych, ile od wzoro
wej realizacji ustalonych tradycyjnych zadań, przy dążeniu do pełnej wydajno
ści pracy. O tym, że istotną rolę pełnią warunki społeczno-ekonomiczne i cała 
infrastruktura, w której działa biblioteka, szczególnie poziom nauki i kultu
ry społeczeństwa wyznaczający miarę jego potrzeb i określający efektywność 
pracy bibliotek, nikogo nie trzeba chyba przekonywać. Jego wzrost pozwoli na 
zwiększenie ich roli i pozycji w bliższym i dalszym otoczeniu.



Tadeusz PIOTROWSKI
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Najbliższa przyszłość bibliotek naukowych w Polsce. 
Spojrzenie osobiste

The nearest future of research libraries in Poland.
A personal view

Abstract: The paper discusses likely changes in research libraries in Poland from the point of 
view of a scholar, basing on the assumption that future libraries will be digital, suggesting ways 
how to provide better access to library holdings.

Keywords: academic library, users, research

Zmiany zachodzące obecnie w kulturze są już tak oczywiste, że omawianie 
ich zakrawa na banał, poprzestanę dlatego jedynie na skreśleniu paru zdań 
na ich temat. Jedna zmiana to, oczywiście, rosnąca cyfryzacja zasobów kultu
rowych, co oznacza, że z obiektów fizycznych, które są nośnikami treści, two
rzone są obiekty cyfrowe, dygitalne, będące ich reprezentacjami. Zachodzi to 
już na masową skalę. Obiekty te w celu odczytania treści muszą być interpre
towane przez maszyny. Takim obiektem cyfrowym będzie obraz stron książki, 
tzw. skan, czy bardziej abstrakcyjny ebook, zawierający zakodowaną treść teks
tu utrwalonego znakami drukarskimi w książce. Zmiany kulturowe wywołu
je także drugi czynnik -  udostępnianie cyfrowych obiektów za pośrednictwem 
komputerowej sieci globalnej zwanej Internetem. Jest również oczywiste, że te 
czynniki wpływają na zmiany zachodzące w jednej z ważniejszych instytucji 
kultury, tj. w bibliotece. Rzecz jasna, upłynie kilka lat, jeżeli nie pokoleń, za
nim zrealizuje się wizja pełnej cyfryzacji zasobów kulturowych, z jaką można 
zapoznać się np. w powieści Stanisława Lema z 1955 r. Obłok Magellana. Dłu
go także zapewne biblioteki będą hybrydowe, obejmując swymi działaniami za
równo fizyczny nośnik tekstu, jak i jego cyfrowe reprezentacje.

W moich rozważaniach zajmę się tylko jednym typem biblioteki, w której 
zachodzą takie zmiany, mianowicie biblioteką naukową, traktowaną jako na
rzędzie pracy uczonego, przy czym pominę wykorzystanie bibliotek naukowych 
jako zasobów pomocy dydaktycznych dla studentów. Nie jestem bibliotekarzem,
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spojrzę dlatego na cyfryzację bibliotek naukowych w Polsce z punktu widze
nia pracownika nauki, starając się opisać słabsze strony tego procesu i przed
stawić propozycje zmian, które można wprowadzić relatywnie szybko, a które 
w moim przekonaniu będą użyteczne dla uczonych.

Po zapoznaniu się -  z natury rzeczy pobieżnym -  z publikacjami amery
kańskich i polskich bibliotekarzy1 stwierdziłem, że najwyraźniej interpreta
cja zachodzących zmian oraz propozycji dalszych, dokonywana przez biblio
tekarzy i przeze mnie, jest często podobna. Myślę tu choćby o kluczowej kwe
stii -  konieczności udostępniania prac naukowych w postaci cyfrowej, o czym 
piszą polscy bibliotekarze, czy wizji bibliotekarza jako zarządcy danych cyfro
wych (dosł. po angielsku: steward), którą roztaczają bibliotekarze amerykań
scy, podkreślając także konieczność nawiązywania znacznie ściślejszej współ
pracy między bibliotekami.

Autorzy wielu artykułów w książce Joanny Czyrek i Bożeny Górnej2 stwier- 
dzająjasno, że na platformach cyfrowych publikacje naukowe powinny być sze
roko dostępne, także bezpłatnie, ponieważ nie tylko nie przynoszą one żadnych 
dochodów ani wydawcy, ani autorowi, lecz także -  dodam od siebie -  nie jest 
właściwe etycznie żądać opłaty za publikację, która w większości wypadków po
wstała za pieniądze podatników. Podatnicy także najczęściej sfinansowali same 
badania naukowe. Bibliotekarze podkreślają także, że udostępnienie publikacji 
naukowych w Internecie znacznie ograniczy, paradoksalnie, możliwość tworze
nia plagiatów. Najwyraźniej więc to środowisko uczonych opiera się swobodne
mu udostępnianiu tekstów w Polsce. Nie będziemy tu wnikać w przyczyny te
go stanu rzeczy, należy jednak podkreślić, że w wielu wypadkach osoba, której 
teksty nie są swobodnie dostępne w sieciach komputerowych, nie istnieje na 
szerszą skalę w obiegu nauki światowej. Dlatego obligatoryjność umieszczania 
tekstów naukowych w Internecie należy potraktować jako problem kluczowy -  
do rozwiązania choćby metodami administracyjnymi, co już dzieje się w Stanach 
Zjednoczonych. Oczywiście, bibliotekarze nie są władni wprowadzać żadnych 
administracyjnych nakazów w tej mierze, mogą jednak przyłączać się do apeli.

Aby skorzystać z zasobów internetowych, należy jednak umieć odnaleźć wła
ściwe obiekty cyfrowe -  w naszym przypadku prace naukowe -  w masie infor
macji, dostępnej za pomocą łączy komputerowych. Oczywiście udostępnianie 
informacji o tekstach, o miejscu ich przechowywania, to jedna z klasycznych 
funkcji bibliotek. Jednak dla wielu użytkowników Internetu najważniejszym

1 Zob. CLIR publ47. The Idea o f  Order: Transforming Research Collections for 21st Century 
Scholarship, June 2010, Council on Library and Information Resources, Washington D.C., http:// 
www.clir.org/pubs/reports/abstract/publ47abst.html (12.09.2011); CLIR publ45, Working Together 
or Apart: Promoting the Next Generation o f  Digital Scholarship, March 2009, Council on Library 
and Information Resources. Washington D.C., http://www.clir.org/pubs/reports/abstract/publ45 
abst.html (12.09.2011); Między hybrydą a cyfrą, red. J. Czyrek, B. Górna, Korporacja Bibliotekarzy 
Wrocławskich, Wrocław 2010, http://www.dbc.wroc.pl/Content/5941/Miedzy_hybryda_a_cyfra.pdf
(12.09.2011).

2 Między hybrydą a cyfrą...

http://www.clir.org/pubs/reports/abstract/publ47abst.html
http://www.clir.org/pubs/reports/abstract/publ45
http://www.dbc.wroc.pl/Content/5941/Miedzy_hybryda_a_cyfra.pdf


Najbliższa przyszłość bibliotek naukowych w Polsce. Spojrzenie osobiste 33

narzędziem w odnajdowaniu tekstów naukowych stała się wyszukiwarka teks
tów naukowych firmy Google — Scholar (adres internetowy: scholar.google.com). 
Najwyraźniej biblioteczne metody udostępniania informacji nie zadowalają 
użytkowników. Co więcej, widać, że ta konkretnie wyszukiwarka wywiera czę
sto wpływ na zarządzanie nauką, ponieważ wiele narzędzi wyliczających współ
czynnik oddziaływania publikacji naukowej (impact factor) zakłada milcząco 
wykorzystanie właśnie jej. Warto nadmienić, że Google oferuje możliwość ści
ślejszego podłączenia zasobów bibliotecznych do swojej wyszukiwarki3.

Jakie więc są zalety wyszukiwarki Google? Przede wszystkim, o ile bibliote
ki w Polsce dają możliwość głównie przeszukiwania zasobów lokalnych, dzięki 
Google Scholar można wyszukiwać teksty globalnie, na wszystkich kompute
rach (serwerach) udostępniających publicznie swoje dane. Co więcej, Google 
Scholar wyszukuje teksty na podstawie ich zawartości, czyli występowania okre
ślonych wyrazów lub terminów nie tylko w tytule, lecz także w samym tekście, 
oraz daje możliwość zapoznania się z samym tekstem, przynajmniej częściowo, 
oraz skopiowania z niego cytatów. Wreszcie, dzięki wykorzystaniu np. progra
mu Zotero, stworzonego przez amerykańskich bibliotekarzy (http://www.zote- 
ro.org/), spis pozycji literatury, jakie Google Scholar odnalazł, może być użyty 
do automatycznego utworzenia bazy danych bibliograficznych z opisem pozy
cji literatury, baza ta następnie może automatycznie wygenerować bibliogra
fię dla publikacji w dowolnym międzynarodowym formacie. Są to cechy bar
dzo istotne dla badacza, zwłaszcza początkującego. Co prawda, program Zote
ro potrafi dodać opis literatury na podstawie każdej listy pozycji, który będzie 
rozpoznawalny jako spis literatury naukowej, ale akurat wyniki przeszukiwa
nia katalogów bibliotecznych najczęściej nie są tak traktowane ze względu na 
osobliwości ich prezentacji.

Biblioteki w znakomitej liczbie przypadków podają w katalogach jedynie in
formację, że dany obiekt istnieje w jakiejś lokalizacji, fizycznej bądź wirtualnej. 
Można co prawda często utworzyć plik z pozycjami znalezionymi np. w biblio
tecznym katalogu cyfrowym, ale jest on zapisywany w formacie dość egzotycz
nym dla niebibliotekarzy, dlatego jeżeli użytkownik nie ma wprawy w kompu
terowym przetwarzaniu danych, taki plik jest dla niego bezużyteczny. Wresz
cie, katalogi nie udostępniają tekstu obiektu, teksty można znaleźć w bibliote
kach cyfrowych lub repozytoriach, które z kolei często nie są objęte katalogiem, 
ale traktowane jako zbiory osobne.

Oczywiście, mimo wielu zalet Google Scholar ma także rozliczne wady, 
w gruncie rzeczy spowodowane brakiem standaryzacji tekstów i ich opisów 
umieszczanych w Internecie. Przede wszystkim w samym opisie obiektów cy
frowych panuje chaos, nie są przestrzegane standardy tworzenia nazw plików, 
często brakuje także jakichkolwiek metadanych. Odnosi się to często do dzieł

3 Szerzej o tym traktuje strona: http://scholar.google.pl/intl/en/scholar/libraries.html (12.09. 
2011).

http://www.zote-
http://scholar.google.pl/intl/en/scholar/libraries.html
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umieszczanych przez samych autorów, uczonych, w sieci. Uczeni najprawdo
podobniej nie orientują się, jak powinien wyglądać poprawny opis dokumentu 
cyfrowego lub nie przywiązują do tego wagi. W efekcie teksty są w sieci znajdo
wane często za sprawą przypadku, co, oczywiście, często jest zaletą, nie wadą.

Co gorsza, analogiczny chaos panuje, jeżeli chodzi o formaty dokumentów 
cyfrowych. Pliki są przechowywane często w plikach PDF — na szczęście sam 
format jest obecnie w domenie publicznej -  które są tworzone nie tylko z tekstu, 
lecz także z obrazu graficznego strony fizycznej publikacji (skanu), co uniemoż
liwia przeszukiwanie i indeksowanie takich plików. Polskie biblioteki cyfrowe 
przyjęły z kolei jako standard de facto zapis plików w formacie DjVu. Mimo wie
lu zalet format ten nie jest nadmiernie rozpowszechniony. Na końcu powiedz
my sobie także jasno, że Google Scholar jest produktem komercyjnym i twórcy 
tego narzędzia zarabiają na tym, co i jak przedstawiają użytkownikom, a tak
że jakie reklamy im wyświetlają. Wobec tego należy powątpiewać w obiektyw
ność tego narzędzia. Na razie jednak nie widać równie dogodnej alternatywy, 
co podkreślają bibliotekarze amerykańscy w przywoływanych publikacjach.

Sądzę jednak, że można znacznie ułatwić pracę uczonego, dając mu bardziej 
niezawodne narzędzie, oparte na umiejętnościach bibliotekarzy oraz na narzę
dziach i zasobach bibliotek, i to wprowadzając te zmiany nie w sposób rewo
lucyjny, ale ewolucyjny. Aby tak mogło się stać, potrzebna jest jednak, wspo
mniana na początku, daleko idąca współpraca bibliotek, chęć bibliotekarzy do 
standaryzowania swoich narzędzi i zasobów, a przede wszystkim dostępność 
tekstów naukowych w postaci cyfrowej, umieszczanych swobodnie w Interne
cie. Można powiedzieć, że już rewolucyjną zmianą będzie przekonanie uczonych 
w Polsce, że swobodne udostępnianie tekstów w postaci cyfrowej leży w intere
sie ich i wszystkich zainteresowanych.

Współpraca bibliotek musi się opierać przede wszystkim na umiejętności 
spojrzenia na zasoby naukowych bibliotek publicznych jak na jeden zasób, nie
ograniczony przestrzenią. Dobrze byłoby, oczywiście, aby biblioteki niepublicz
ne, np. uczelni prywatnych, także były objęte wszelkimi działaniami tego typu. 
Używam tak silnego czasownika -  mus i e ć ,  ponieważ dotychczas, mam takie 
wrażenie, bibliotekarze nadal w dużej mierze traktują zasoby cyfrowe jak tra
dycyjne biblioteki, czyli ściśle zlokalizowane zasoby fizyczne, w tym przypad
ku, zlokalizowane poprzez ich przechowywanie na jakimś serwerze.

Ogólnie mówiąc, sądzę, że naukowe biblioteki polskie powinny udostępniać 
na swoich serwerach całą produkcję naukową jednostek, które obsługują. Po
wtórzę także, że powinien istnieć obowiązek umieszczania tekstów naukowych 
w postaci cyfrowej albo od razu w momencie skierowania ich do publikacji, al
bo np. po dwóch, trzech latach. Za teksty naukowe uważam także dokumenty 
będące podstawą przyznania stopnia lub tytułu naukowego, od pracy magister
skiej zaczynając, na rozprawie habilitacyjnej kończąc. Pliki tekstów naukowych 
powinny być opisane w sposób ściśle standardowy, zaczynając od nazwy pli
ku, która powinna być zrozumiałym tekstem, nie ciągiem arbitralnych symbo
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li. Takimi arbitralnymi symbolami są np. nazywane pliki kopiowane na kom
puter lokalny z bibliotek cyfrowych. Ich nazwa to jedynie pewien ciąg znaków 
alfanumerycznych, np. 8470.zip (to przykład rzeczywisty). Zamiast 8470 może 
się przecież pojawić skrócony opis dzieła, co znacznie ułatwiłoby utrzymanie 
porządku na komputerze lokalnym. Sam plik, zarchiwizowany w formacie zip, 
po rozpakowaniu ma nic niemówiącą nazwę directory.djvu (plik zawiera także 
readme.txt, w którym nie ma żadnych danych o tekście). W samym tekście nie 
znalazłem żadnych metadanych. Te wszystkie informacje zawiera odpowied
nia pozycja katalogu owej biblioteki cyfrowej, jednak zachodzi pytanie: Czemu 
bibliotekarze dają możliwość użytkownikowi korzystania z danego tekstu lo
kalnie, ale nie opatrują tekstu standardowymi informacjami? A przecież każ
dy dokument, który jest w bibliotece lub z niej pochodzi, powinien być opatrzo
ny właściwie opracowanymi metadanymi.

Format pliku powinien być także standardowy, taki, który jest w domenie 
publicznej i który jest obsługiwany przez wiele narzędzi na dowolnej platfor
mie sprzętowej i programistycznej, czyli w dowolnym systemie operacyjnym. 
Zapewni to możliwość odczytywania tekstu także wtedy, gdy obecnie używane 
systemy operacyjne i sposoby zapisu danych będą jedynie wzmianką w histo
rii technologii cyfrowej. Dzięki takim działaniom biblioteki w ciągu kilku lat, 
czyli -  jak na biblioteki -  w dość krótkim czasie, mogłyby udokumentować bie
żącą działalność naukową, uzupełniając z czasem zasoby o dokumenty starsze, 
archiwalne. Pliki wychodzące od autorów powinny być standaryzowane przez 
bibliotekarzy. Te wszystkie działania nazywam działalnością zarządcy danych 
cyfrowych (stewarda).

Udostępnianie tekstów to rzecz jedna, możliwość ich znalezienia — druga. 
W chwili obecnej obserwuje się jednak fragmentaryzację informacji o zasobach. 
Przykładowo, w wielu bibliotekach obiekty fizyczne są objęte katalogiem cyfro
wym (najczęściej wieloma katalogami), obiekty cyfrowe zaś innym katalogiem, 
co jest w pewnej mierze intuicyjnie zrozumiałe. Obiekty cyfrowe z kolei często 
są umieszczane w co najmniej dwóch kolekcjach. Obiekty zabytkowe, starsze, 
umieszczane są w kolekcjach o nazwie „biblioteka cyfrowa”, teksty nowe w ko
lekcjach zwanych „repozytoriami cyfrowymi” , jednak brak tu -  znów -  stan
daryzacji i różne biblioteki stosują odmienne metody klasyfikowania przecho
wywanych zasobów. To nie jest sytuacja wygodna dla tego użytkownika, który 
intensywnie używa zasobów cyfrowych. Taki użytkownik musi pamiętać, jakie 
rozwiązanie stosuje dana biblioteka. Trudno zrozumieć, dlaczego nie ma jedne
go katalogu dla wszystkich zasobów biblioteki, który można by filtrować, np. 
tak, by wyświetlał tylko obiekty fizyczne, tylko obiekty cyfrowe etc. Co więcej, 
katalog zasobów cyfrowych nie powinien być ograniczony do jednej biblioteki, 
ponieważ definicyjną cechą Internetu jest to, że znosi on bariery przestrzenne 
między obiektami i użytkownikami, jeżeli znajdują się w przestrzeni wirtual
nej. Inaczej mówiąc, katalog obiektów cyfrowych powinien obejmować wszystkie 
obiekty cyfrowe we wszystkich bibliotekach publicznych, niezależnie od miej
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sca ich przechowywania. W Polsce istnieje katalog, którego przeszukiwarka 
umieszczona jest na stronie o niezbyt precyzyjnej nazwie Federacja Bibliotek 
Cyfrowych (http://fbc.pionier.net.pl), jednak jest on wyraźnie niedopracowany 
i użytkownik dowiaduje się o nim na stronie biblioteki lokalnej, na której czę
sto jest jedynie umieszczany odsyłacz do niego. Często taka niezbyt precyzyj
na informacja o tym katalogu jest schowana w zanurzonym podpunkcie któ
regoś menu, co sprawia, że wielu użytkowników nie jest zupełnie świadomych 
jego istnienia, tymczasem przeszukiwanie zasobów bibliotek powinno się od 
niego zaczynać. Istnieją obecnie aplikacje komercyjne, które pozwalają na wy
szukiwanie obiektów cyfrowych w taki sposób, jak opisałem. To znaczy, że tego 
typu rozwiązania są potrzebne. W takich aplikacjach można zacząć szukanie 
tekstu od lokalnego katalogu bibliotecznego i przejść do coraz bardziej global
nego. Można jednak sądzić, że wprowadzenie takich aplikacji na skalę ogólno
polską spotka się z wieloma problemami, począwszy od kwestii finansowych.

Inna sprawa to sam interfejs programów katalogowych i bibliotek cyfro
wych, który również nie jest zestandaryzowany, choć -  dzięki temu, że wie
le bibliotek cyfrowych posługuje się oprogramowaniem dLibra -  pewne podo
bieństwo rozwiązań istnieje. Ponieważ zawartość katalogów, a ściślej pola ba
zy danych, jakim jest katalog, jest standardowa, nic nie stoi na przeszkodzie, 
by także interfejs wyglądał tak samo w każdej bibliotece, niezależnie od tego, 
jaki program biblioteczny jest używany, interfejs można bowiem lokalnie do
stosowywać do potrzeb użytkownika. Ostatecznie katalogi kartkowe niewiele 
się różniły od siebie w poszczególnych bibliotekach i wprawny użytkownik bar
dzo szybko mógł korzystać z nich bez większych przeszkód w każdej bibliotece, 
chociaż, oczywiście, zdarzały się lokalne osobliwości. Katalogi cyfrowe powin
ny dążyć do takiego samego stopnia standaryzacji.

Nawet jeżeli nie będzie można całkowicie ujednolicić interfejsów, można na 
pewno zestandaryzować język i składnię zapytań zaawansowanego przeszuki
wania katalogów bibliotecznych. I znów -  pola bazy danych, czyli typy informa
cji, są takie same dla wszystkich bibliotek, ale pracownicy niektórych z nich naj
wyraźniej nie zastanowili się głębiej nad użytecznością swoich rozwiązań. Jed
na z dużych bibliotek każe użytkownikowi, gdy zechce w sposób precyzyjniejszy 
znaleźć jakieś pozycje, wpisać w linię polecenia taki np. ciąg: a w '."technolog* 
informacyj*" & (aw.edukac* + aw :szkoł* + aw :szkol*).

Pod pozycją, gdzie takie ciągi należy wpisywać, podana jest tabela z roz
wiązaniem wszystkich symboli. Nie bardzo wiadomo, dlaczego sama ta tabela 
nie może posłużyć jako menu, w które się wprowadza odpowiednie wartości. 
Proponowany użytkownikowi sposób szukania informacji niewiele odbiega od 
rozwiązania na poziomie kartki przyczepionej do ściany nad szafką z kartami 
katalogowymi.

Reasumując, sądzę, że biblioteki będą znacznie bardziej użyteczne, gdy po 
pierwsze wprowadzą w znacznie większym stopniu standaryzację narzędzi i za
sobów, jakimi się posługują, co będzie oznaczało także takie dostosowanie wy

http://fbc.pionier.net.pl
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ników wyszukiwania, by mogły być przetwarzane innymi narzędziami (np. pro
gramem Zotero); po drugie biblioteki gromadzące zasoby cyfrowe w Polsce po
winny być traktowane jak jedna cyfrowa kolekcja. W gruncie rzeczy właśnie 
to daje Google Scholar. Jednak najważniejszym czynnikiem jest dostępność 
współczesnych tekstów naukowych w sieci. Ostatni czynnik, niestety, nie za
leży od bibliotekarzy.





JIio^MHJia B. CABEHKOBA
HanioHajibHHH neą;aroriHHHH ymBepcHTeT iMem M .n. ÆparoivraHOBa 
Khgb

E i5 j i io r p a 4 ) Í H H H H  K O M n oH eH T  iH tJ jo p M a p m H o 'i

K y jib T y p H

Baaœo 3HaHTH rajiy3b jnoacbKoï aiaabHOCTi, ąe lHcjoopMania He BiąirpaBajia 
6 BaacjiHBOÏ pojii. iHcfiopMapia hk bíhomoctí, mo riepe/iarciTbCH Bia oam eï ocoôn 
íhhiíh, icHyBajia aaBamn, oflHaK m im e y cepeanm  X X  ct. BOHa nepeTBoproeTb- 
CH y 3arajibH0HayK0Be iiohhtth. Cboroam icHye ipjia HH3Ka BH3HaaeHb «mcjiop- 
Mauiï». Koam e Í3 BH3HaneHb po3KpHBae toh  a6o íhhihh 6ík 6araToacneKTHoro 
noHHTTH. y  CTaTTÍ 1 3aK0Hy yicpaÏHH «nPo íHcjaopMapiio» noąaHO TaKe BH3Ha- 
naHHH: «aoKVMeHTOBaHi a6o nyöaraHO orojiomeHi bíhomoctí npo noaii Ta hbh- 
m a, mo BmöyBafOTbCH y cycnijibCTBi, aepacaßi Ta HaBKOJimiiHbOMy npnpoAHOMy 
cepeflOBHim»- y  3ajre>KHOCTÍ bía ranyai Aocjimacetib ÍHc[)opMan;ia TpaKTyeTbca 
hk: «BH3HaaeHHH 3MÍCTy, OTpHMaHoro Í3 30BHÍmHboro cbítv y npopeci npncTocy- 
BaHHH jio Hboro», «KOMyHiKan,ÍH i 3BH30K, y npopeci hkoï ycyeaeTbca HeBH3Ha- 
aemcTb», «nepeaaaa piaHOManiTTH, Mipa CRjiaanocri CTpyKTyp» Tomo.

B y M O B a x  ÍH cf)opM au,i ¡ i n o r o  c y c n i j ib C T B a  B a a o iH B e  H e  J in m e  3H a H H a , a a e  ñ  o c o 6 -  

JIHBÍ 3H aH H C B l n p a K T H K H '. 3H aH H H  n p o  CnOCOOH, M 6T0A H  MO/KJIHBOCTÍ i  M e T y  OTPH- 

M aH H H  3 H 3 H H ÍÍ, a  T 3 K 05K  n p o  TeX H OJIO TU  pOÓOTH Í3 H H M . P a m U i e  OCBÍTH Í C T p a -  

T e r i i  O y a y B a .T H C b , B O CH OBH OM y, H a  3 aCBO CH H Í 3H a H b , 3 a C B 06H H Í T Í e i  ÍH (j)O pM a- 

m ï ,  H K a  y a c e  M a j i a  a K y c b  K y j i b T y p H y  o ô o a o H K y  i  y r p H M y B a a a c b  y  K H n a c ic a x  a 6 o  

ÍHUIHX ÍH(J)OpMaLI,ÍHHHX C X O B H Iim X , C T B O p eH H X  Ii;H B ÍjlÍ3 aU ;ÍeiO . B y M O B a x  3M ÍHH 

o c B Í T H b o i n a p a a H T M H  3 M ÍH K )io T b c a  H a m i  y a B J ie H H a  n p o  3 H a H H a  B a a r a .n i  i  p a -  

30M 3 TH M  n p o  o c b í t h í  3H 3 H H a . C b o r o a n i  o c B Í T y  b  y H Í B e p c H T e T i M o a c H a  p o 3 i\Jia- 

ą a T H  3 K  H a B H a H H B  p Í 3H 0 M aH ÍT H H M  CnO CO Ó aM  poÖ O TH  Í3 a O C B m O M , p Í 3HHM cJíOp- 

M aM  o p r a H Í 3 a n i i  i m J jo p M a i i i ï .  3 a B ą a H H a M  o c b í t h  C T a e  o p r a m 3 a n ; ia  K O M y m K a n ;iï  

M iac  C T y a e H T a M H  i  K y a b T y p H H M ii  T e K C T a M H , p o 3p o Ô K a  H o p M  o p r a m 3 a ii ; i ï  i  p o 6 o -  

TH 3 im jp o p M a n je r o  3  M eT o ro  B n p i m e H H a  H a B a a j i b H n x  3 a ą a n .

B H K opncTaH H a con ia ab H O Ï m c jm p M a im  n p o T a ro M  o a r a T b o x  b í k í b  ripnBC.TO ą o  
t o t o ,  m o  m o a n  3 B ep H y jin  y B a ry  Ha n  BJiacTHBOCTi. Cepea 6 a r a T b o x  BJiacTHBOc- 
T en  ÍH(J)opM au,u p o 3 r a a a a iO T b c a  t e k í  a n  ï ï  ÆOCTOBipmcTb, 06 ’eKTHBHÍCTb, u ,íh -
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h í c t b , n o B H O T a , a K T y a jib H ÍC T B , p e jie B a H T H ÍC T B  T o m o .  B a a c M O ^ i a  3  ÍH (J )o p M a r i,ie io  

B Í fl6 y B a e T B C a  H a  C aM H X  p Í3 H O M a H ÍT H H X  p ÍB H H X . KoH CH OrO flH H  B O H a 3 flÍH C H IO eT B - 

c h  y  i h k o j i í , B H in o M V  h  a  b  a  a Ji b  h  o M  y  3 a K J ia a i  b  iH T e p H e T Í .  I n í j i o p M a n i i Í H a  a í h j i b - 

h í c t b  — n;e H e B ÍA ’c M H a  a a c T H H a  ó v a b  h k o ï  p o 3 y M O B O Ï  i i p a i i i .  C K J ia a a e T B c a  b o h b

Í3  en p H H H H T T H , 3  a n  a M ’ H T  O B y  B a H H a , yC B ÍA O M J ieH H H , OH,ÍHKH, y a a ra J IB H C H H H  T a  

C T B O peH H H  HOBOÏ C O H Ía jIB H O l iH iJ jO p M a p iï .  lH c}x )p M a L I,lM H a  a í h j i b h í c t b  B H C T y n a e  

BaSKJIH BH M  K O M nO H eH T O M  lH C ^ O pM aiÚ H H O l' K y jI B T y p H .

lH (| )o p M a n ,ÍH H y  K y j iB T y p y  M o a c H a  B H 3 H a a H T H  h k  K y j iB T y p y  B 3 a e M O A ii 3  ÍH (J )op - 

M a n , ie io .  T a n a  oco Ó H C T ÍC H a  x a p a K T e p n c T H K a  y  n e p r n y  a e p r y  0 3 H a a a e  c T y n Í H B  

OBOJIOrTÍH H H  i  H (|) O p  M a LI, i  M HI i M H O n e p a ip H M H  i  3 a C o 6 a M H  ÏX 3A ÍH C H eH H H  y  6 y A B  

HKÍH  AÍHJIBHOCTÍ JIIOAHHH.

CncTeMHHH ni;.[xi;i 30 ÍHcJoopMaiuHHo'i KyjiBTypn ao3BOJIH6 b h a íh h th  h,íjihh 
Pha CHCTeMO yTBopioroBHx c|oaKTopÍB: 6i6jiiorpat})ÍHHy KyjiBTypy, KOMyHÍKau;m- 
HHH acneKT, TeXHOJIOTÍHHHH KOMTIOHeHT. lH4)OpMau,ÍHHa AÍHJIBHÍCTB HGM05K-
j iH B a  6 e 3  c n e ip ic J a B H O ï  tJtopM H  M e T O A O J io r ia H o r o  a p c e H a a y  -  6 i 6 J i i o r p a c ^ i a h o r o  

M e T O fly . I c T o p H H H H H  a o c b í a , (J jy H fla M e H T a jiB H Í  H a y K O B Í f l o c j i w K e H H H ,  c y a a c H a  

n p a K T H K a  ÎH C ^ o p M a p m H O Ï  a í h j i b h o c t í  n o K a 3 y io T B ,  ih ,o  a o  T a K H x  gc} ) g k t h b h h x  M e - 

T O fliß  H a jie s K H T B  ó ió J iio r p a c jD ia H H H  M eT O A - B i6 j i i o r p a ( J ) i a H H H  M eT O A  o 6 o b ’ h 3 k o b o  

n p iIC y T H ÍH  y  ÍH (J )O p M au ,ÍH H O -A O K yM eH T H ÍH  AÍHJIBHOCTÍ JIKJAGH, IAO OBOJIOAÍBaiOTB 

n p o ( J ) e c i e i o ,  6 e 3  h o t o  3 a c T o c y B a H H H  H eM O H CJiH Be c a M o y n p a B J iÍ H H H  iH (J )o p M a n ,i -  

e i o .  Y  L p ix  y M O B a x  h g o ó x í a h h h  b h c o k h h  p ÍB e H B  iH c }x )p M a u ,iñ H O i K y j iB T y p n ,  b o j i o - 

A Í h h h  ó iÓ J i io r p a t J á a H H M  m g t o a o m  o n e p y B a i m a  Í H cJ jo o ó ’e K T a M H  h k  h g b í a 'g m h h m  

K O M Ü O H eH T O M  n Í 3 H a B a jI B H 0 1 , H ,ÍH H ÍC H 0 -0 p Íe H T 0 B a H 0 1  C O U ,ÍO K yjIB T ypH O 'Í AÍH JIB - 

h o c t í  o c o ó h c t o c t í  b  p i j i o M y .

Bi6jiiorpa(J)iaHa niAroTOBJieHicTB He jinnie aKTHBÍ3ye ÍH(J)opMau,ÍHHy a í h j i b -  

h í c t b  CTyAOHTa b  enoxy  ejieKTpoHHHX TexHOJioriñ, BOHa <J)opMye t b o p h h h  on;i- 
HOHHHH nÍAXÍA AO HaÖyTTH 3HaHB, OnTHMÍ3ye KyjIBTypHHH CaM0p03BHT0K h o t o  

o c o ó h c t o c t í .  BejiHKe 3HaaeHHH Mae t o í í  (ÿ>aKT, m,o ynpaBJimcBKa c|)yHKLi,ÍH 6i- 
6jiiorpa<|m nojiarae y  b h j i h b í  Ha noBeAÍHKy o c o ó h c t o c t í ,  ycBÍAOMJieHHH, on,ÍHKy 
OToayroaoï a í h c h o c t í .  T o ó t o  B3acMOAÍH 3  óiójiiorpac^ÍMHOKj ÍHc|)opMaiJ,ieio c r i p n -  

HC (JjopMyBaHHK) óióJiiorpacJńHHoro CBÍTorjiHAy h k  o a h o t o  Í3 cnocoóÍB nÍ3HaH- 
HH CBÍTy, 3aóe3iieaye caMoocBÍTy o c o ó h c t o c t í  e  o a h h m  Í3 noKa3HHKÍB ïï iHcjaop- 
Man,ÍHHo'í K y j i b T y p n .

y  HÍJioMy a-hh cycnijiBCTBa 3HaaeHHH óió jiiorpacjjn  Ayate BaacKo nepeou;ÍHHTH: 
caM e 6iÓJiiorpac|)ÍH H ece y  c o ó i TpaHCJiHU,ÍHHe HaBaHTaaceHHH, H aK onnaye, po3- 
nOBCIOASKye 3HaHHH. TaKHM HHHOM, MH MaCMO OÓfpyHTyBaHHH A-TH BHAÍJieHHH 
óiÓJiiorpatJiiaHoro acneKTy iHcJ;)opManiiłHoi KyjiBTypn Ta, b h x o a h h h  Í3 a í h j i b h í c - 

H oro nÍAxoAy a o  KyjiBTypn, BHAÍJieHHH 6 i 6 j i i o  r  p a  c|) 1 a  h  o í k v j i b t v p h  h k  o a h o t o  Í3 
KOMnoHeHTÍB BceocHHíHoro (J)eHOMeHa k v j i b t v p h . TojiOBHa h í h h í c t b  ó ió jiio rp a - 
4 j íí  e y  t í h  ÍHTejieKTyajiBHÍH c h j i í , h k o ï  BOHa H aóy jia  m e  3aAOBro a o  b h h h k h 6 h - 

h h  cyaacH H x KOMn’ioTepHHx TexHOJioriñ. iHcjjopMaiHHHe «m eiuieH H H », óe3 cyM- 
HÍBy CnpHHJIO HOHvBaBJICHHIO í MOAepHÍ3aU,U ÔiÔjliorpacfîiMHOÏ AyMKH, n03ÓaBH- 
JIO ÏÏ BÍA npOAHKTOBaHOÏ BJiaAOK) AOnOMÍJKHOCTÍ i npaKTHH,H3My.
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BiÓjli0I’paC îHHl MCTOąH ąOCJliąHCeHHfl 6 BaJKJIHBHM KOMIIOHeHTOM y UpOU,eci 
OTpuMaHHH hobhx HayKOBHx 3HaHb nuiHX0M npoBeąeHHfl aHajii3y Siójiiorpa- 
(}>iuHHX peeypciB i3 BHKOpHCTaHHHM MeTO/UB 6i6jliorpac|)l'l i HaCTyilHHM CHHTe- 
30M BHHBjieHoi iHcJropMaLui. CaMe aaBąnKir 6i6jiiorpa<i)ńiHHM pocjiip>KeHHHM 
mojkjihbo BHpimyBaTH aaąaui c^aKTOKOHnenTorpacjaiMHoi' ąiajibHOCTi: bLjhob- 
jiiOBaTH icTopHHHe MHHyjie, bitkopircTOBYTOPH ąoicyMeHTajibHi ąacepejia, CniB- 
CTaBJiHTH i aHajii3yBaTH aHaJiorhmi nponecii, rpo npoTiKaroTb y pi3HHX rajiy- 
3hx. OnepyBaHHa noTOKaMu btopiihhitx flOKyMeimB o36poioe ąocjiiąmiKiB na- 
HopaMHHM 6aneHHHM HKe Moace ąonoMomH copiojioraM, nojiiTHKaM, icTopuKaM 
iHuiHM HayKOBitHM, aici 3a3BHuań MOJKyTb 3ajiHraaTHCH y Me5Kax Jimiie cboix 
rajiy3eBHx MeToąojioriń.

Ludmiła W. SAWENKOWA
Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa 
Kijów

Bibliograficzny komponent kultury informacyjnej

W każdym obszarze ludzkiej działalności informacja odgrywa istotną rolę. 
W połowie XX w. przekształciła się ona w pojęcie ogólnonaukowe. Obecnie funk
cjonuje wiele sposobów rozumienia informacji. Ponadto w art. 1. ukraińskiej 
ustawy dotyczącej informacji przedstawiono całą gamę definicji tego terminu.

W społeczeństwie informacyjnym ważna jest nie tylko erudycja, lecz tak
że wiedza poparta praktyką, czyli znajomość metod, technik i możliwości uzy
skania obiektywnej wiedzy. Współcześnie nauka na uniwersytecie może być 
postrzegana jako nabywanie wiedzy poprzez łączenie różnorodnych sposobów 
pracy z różnymi formami organizacji informacji i z doświadczeniem. Zadania
mi edukacji stają się: organizowanie komunikacji między studentami a teksta
mi kulturowymi, opracowanie norm organizacji pracy z informacją w celu roz
wiązywania zadań naukowych.

Wykorzystywanie przez wiele wieków informacji doprowadziło do tego, że 
ludzie zaczęli zwracać uwagę na jej właściwości. Wśród wielu cech informacji 
należy wymienić najważniejsze, takie jak rzetelność, obiektywizm, komplet
ność, aktualność, ważność itp. Oddziaływanie informacji występuje na wielu 
różnych poziomach. Codziennie odnajdujemy ją  w szkole, na uczelniach i w In
ternecie. Działalność informacyjna to integralna część każdej pracy umysłowej, 
to również ważny komponent kultury informacyjnej.

Kulturę informacyjną można określić jako współdziałanie kultury z infor
macją. Systematyczne podejście do kultury informacyjnej pozwala wyznaczyć
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kilka systemów tworzących kulturę bibliograficzną, jej aspekt komunikacyj
ny i komponent technologiczny. Działalność informacyjna jest możliwa jedy
nie we współdziałaniu z metodą bibliograficzną. Obowiązkowo metoda ta musi 
być obecna w informacyjno-dokumentalnej działalności ludzi.

Przygotowanie bibliograficzne nie tylko aktywizuje informacyjną działal
ność w epoce technologii elektronicznych, lecz także formuje kreatywne podej
ście do zdobywania wiedzy. Duże znaczenie ma fakt, że zasadnicza funkcja bi
bliografii ma wpływ na zachowanie jednostki, świadomość oceny otaczającej 
nas rzeczywistości.

Wartość bibliografii dla społeczeństwa jest trudna do przecenienia. To właś
nie ona niesie w sobie cały przekaz informacji, to ona dystrybuuje wiedzę. Ma
my więc podstawę do stwierdzenia, że można wyodrębnić kulturę bibliograficz
ną jako jeden z komponentów kompleksowego zjawiska kulturowego.

Bibliograficzne metody badawcze są ważnym elementem w procesie pozy
skiwania nowej wiedzy naukowej, m.in. poprzez analizę różnego rodzaju źró
deł informacji. To dzięki badaniom bibliograficznym można rozwiązywać róż
norodne problemy: przywracać przeszłość historyczną dzięki wykorzystaniu 
dokumentacji źródłowej, korelować i analizować podobne procesy zachodzące 
w różnych dziedzinach. Wgląd do dawnej dokumentacji daje badaczom możli
wość panoramicznego spojrzenia na dany problem, a to może pomóc socjolo
gom, politologom, historykom i innym naukowcom.

Przełożyła Anna Krzywicka- Ustrzycka



Zdzisław GĘBOŁYŚ 
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Centrum Informacyjne, Komunikacyjne i Medialne 
Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego 

w Cottbus -  biblioteka, centrum informatyki 
i centrum multimedialne „w jednym”

Information, Communication and Media Centre, Brandenburg 
Technical University Cottbus -  the library, computer centre 

and media centre “all in one”

Abstract: In the year 2004 in Brandenburg Technical University (BTU) in Cottbus, after three 
years of construction and organization the Information, Communication and Media Centre (Infor
mations-, Kommunikations-und Medienzentrum, IKMZ) was opened to users. IKMZ is the central 
organizational unit o f the University with the aim of providing efficient and user-oriented sup
port of research, teaching, study and management. Under one “roof’ and the common management 
there are: the library, the media centre, the computer and data processing centre. IKMZ offer in
cludes: secure and reliable access to information networks, access to central information service 
of the University, management of the central software of the University and the development of 
an appropriate technical infrastructure.

Students, BTU staff, and residents of the city and the region can take advantage of multime
dia workplaces with computers, digital information and communication media and tools for the 
production of the network environment: libraries (approximately 890 000 media, 838 journal ti
tles, some 32 000 electronic documents -  data from the end of 2009). Information and media re
sources, and staff were located in a building with an area of 7630 m2. The building was designed 
by the renowned architects Herzog & de Meuron (Basel) and was built in 2001-2004 (the cost was 
around 30 million Euros). In the building there are about 600 seats for users, spread over nine 
floors, including two underground.

The purpose of the paper is to present the structure, property and human resources of IKMZ 
and answer the question whether, from the perspective of the past 6 years, it was successful to car
ry out the tasks and fulfil the expectations, responding to constantly changing user needs driven 
by information technology development. We will also try to answer the question whether the adopt
ed solution is the organizational model that is the most optimal and appropriate to the functions 
of the multi-purpose university library.

Keywords: Technical University of Brandenburgia, Information, Communications- and Multime
dia Centre, Cottbus, Research library, IT Centre, multimedia, resources, management, organiza
tion, architecture, e-learning, data processing, coordination, model
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Wprowadzenie
Lekko niepoważnie brzmiący tytuł tekstu jest nawiązaniem do motta rekla

my: „Head and shoulders dwa w jednym”. Mówiąc jednak całkiem poważnie, 
tytuł tekstu został wywołany przez zmiany technologiczne w otoczeniu biblio
tek i ich powolną reakcję. Chodzi o przekształcenia w organizacji bibliotek pod 
wpływem postępu naukowo-technicznego (komputery, technologie informacyj
ne). Można podzielić je na cztery typy:

1) zmiany kosmetyczne -  przydzielenie nowych obowiązków dotychczaso
wym pracownikom (obowiązki w zakresie marketingu, public relations dla któ
regoś z pracowników działów udostępniania lub informacyjnego);

2) zmiany drobne (pozorne) — utworzenie odpowiedniego stanowiska w struk
turze organizacyjnej biblioteki, np. informatyk, bibliotekarz systemowy;

3) zmiany „fasadowe” — zmiana nazwy instytucji bez zmiany jej wnętrza 
(struktury); np.: Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej -  obecnie Cen
trum Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej; 
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego -  Centrum Informacji i Biblioteka Akade
micka; Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu -  Dolnośląskie 
Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej1;

4) zmiany rzeczywiste (w Niemczech) — zmiana nazwy połączona ze zmia
ną organizacji biblioteki.

Jeśli chodzi o czwarty typ zmian, to próżno szukać przykładów w polskich 
bibliotekach naukowych. Zachodzą one jednak -  wprawdzie powoli, ale syste
matycznie — u naszego zachodniego sąsiada. Dowodem tego są reorganizacje bi
bliotek w Cottbus, Ulm, Ludwigsburgu i w Mannheim, polegające na przedefi- 
niowaniu na nowo roli i miejsca biblioteki w systemie biblioteczno-informacyj- 
nym macierzystej uczelni. Pośrednim dowodem na to są nazwy nowo powstałych 
jednostek organizacyjnych: Informations,- Komunikations,- und Medienzen
trum (dalej -  IKMZ) Brandenburgische Technische Universität Cottbus; Ko
munikations- und Informationszentrum Uniwersität Ulm2; Komunikations- 
und Informationszentrum Uniwersität Ludwigsburg3; Informationszentrum 
Uniwersität Mannheim4.

1 Centrum Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej [on-line] 
http://portal.prz.edu.pl/pl/aktualnosci/rcdkiba/dzial-plac-i-rozliczen/ (13.12.2011); Biblioteka 
Uniwersytetu Śląskiego -  Centrum Inform acji i Biblioteka Akadem icka [on-line] http://ww w . 
ciniba.us.edu.pl/index.php?option=com _content& view =section& layout=blog& id=l& Item id=2
(13.12.2011); Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej, zob. B. Żmigrodzka, 
Dolnośląskie Centrum Inform acji Naukowej i Ekonom icznej, http://www.ebib.info/2009/103/a. 
php?zmigrodzka (13.12.2011).

2 Kom m unikations- und Inform ationszentrum  ULM [on-line], http://www.uni-ulm .de/ein- 
richtungen/kiz/wir-ueber-uns.html (13.12.2011).

3 Komunikations- und Informationszentrum Uniwersitat Ludwigsburg [on-line], http://www. 
ph-ludwigsburg.de/37.html (13.12.2011).

4 Informationszentrum Uniwersitat M annheim [on-line], http://www.bib.uni-m annheim.de/ 
1040.html (13.12.2011).

http://portal.prz.edu.pl/pl/aktualnosci/rcdkiba/dzial-plac-i-rozliczen/
http://www
http://www.ebib.info/2009/103/a
http://www.uni-ulm.de/ein-
http://www
http://www.bib.uni-mannheim.de/
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Sylwetka uniwersytetu
Początki uniwersytetu w Cottbus sięgają 1948 r., kiedy to powstała Wyż

sza Szkoła Budownictwa, przekształcona w 1954 r. w Wyższą Szkołę Budow
laną w NRD. Od 1969 r. szkoła ta — pod nazwą Wyższa Szkoła Inżynierska — 
funkcjonowała do 1989 r., tj. do momentu kolejnego przekształcenia w W yż
szą Szkołę Budownictwa. Po zjednoczeniu Niemiec 15 maja 1991 r., na mocy 
uchwały parlamentu krajowego, został utworzony Brandenburski Uniwersytet 
Techniczny (dalej -  BUT). W pierwszej fazie rozwoju (1991-1996) BUT otwo
rzył pięć kierunków studiów: architekturę, inżynierię budowlaną, elektrotech
nikę oraz ochronę środowiska. W drugiej fazie rozwoju nastąpiło sprofilowa- 
nie uniwersytetu (1996-2006) w obszarach budownictwa, energetyki, ochrony 
środowiska i technologii informacyjnych. Jednocześnie nastąpiła rozbudowa 
infrastruktury uniwersytetu. Powiększono uniwersytecki kampus (całkowita 
powierzchnia kampusu -  ok. 300 tys. m2), wybudowano nowe akademiki, po
wstały też nowe interdyscyplinarne instytuty naukowe5.

Uniwersytet jest najważniejszą i największą szkołą w Cottbus, a jego znacze
nie wykracza poza ramy miasta6. Należy tu przypomnieć, że Cottbus to drugie 
co do wielkości, po Poczdamie -  stolicy Brandenburgii, miasto tego kraju związ
kowego, liczące ok. 100 tys. mieszkańców (99 792). Cottbus to główne miasto 
oraz kulturalna stolica Dolnych Łużyc, zarazem centrum naukowe, usługowe 
i administracyjne. Jest siedzibą wielu przedsiębiorstw, m.in. Vattenfall Europe, 
Mining Generation, administracji elektrowni dla Hamburga i wschodnich Nie
miec, przedsiębiorstwa envia, regionalnego dostawcy energii i komunikacji na 
wschodnie Niemcy, oraz wielu innych mniejszych przedsiębiorstw z branży ar
chitektury, chemii, farmacji, energetyki, służby zdrowia, budowy szyn i teleko
munikacji7. Cottbus jest również stolicą kulturalną Serbołużyczan, mniejszości 
słowiańskiej zamieszkującej Dolne Łużyce8.

Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus to mały uniwersytet tech
niczny, koncentrujący się na pięciu obszarach: środowisko, energia, surowce, 
budownictwo, technologie informacyjne i komunikacyjne. Strukturę uniwer
sytetu tworzą 4 wydziały: W l: Nauki Przyrodnicze, Matematyka i Informaty

° Brandenburgische Technische Universität, http://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburgische_
Technische_Universit%C3%A4t (13.12.2011); Brandenburgische Technische Universität. BTU in
Zahlen [on-line], http;//www.tu-cottbus.de/btu/de/universitaet/leitbildpraedikate.html (13.12.2011).

6 Cottbus jest również siedzibą Hochschule Lausitz -  uniwersytetu nauk stosowanych, mającego 
status wyższej szkoły zawodowej.

7 Cottbus u f einen Blick [on-line], http://www.cottbus.de/gaeste/w issenswertes/index.htm l
(13.12.2011); Wirtschafts-, Wissenschafts- und Technologiestandort Cottbus, http://www.cottbus. 
de/unternehmer/index.html (13.12.2011). W Cottbus jest 46 299 pracodawców reprezentujących 
następujące obszary: rolnictwo i leśnictwo, gospodarka rybna -128 , rzemiosło -  5322, usługi -  
40 849 (stan z 30.09.2009 r.).

8 Sorbische (wendische) Kultur, Traditionen und Bräuche, http://www.cottbus.de/gaeste/wis- 
senswertes/tradition/index.html (13.12.2011).

http://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburgische_
http://www.tu-cottbus.de/btu/de/universitaet/leitbildpraedikate.html
http://www.cottbus.de/gaeste/wissenswertes/index.html
http://www.cottbus
http://www.cottbus.de/gaeste/wis-
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ka; W2: Architektura, Budownictwo, Planowanie Przestrzenne; W3: Budowa 
Maszyn, Elektrotechnika, Inżynieria Gospodarcza; W4: Ochrona Środowiska, 
Technika Procesów Przetwórczych. Na uniwersytecie prowadzone są studia 
licencjackie (20 kierunków studiów) oraz studia magisterskie (31 kierunków 
studiów). W 2010 r. studiowało w BUT 6772 studentów, zatrudnionych było 
1281 pracowników, w tym 119 profesorów i 571 pracowników akademickich. 
Łączny budżet uczelni wyniósł ok. 52,9 min euro, na wydatki personalne wy
dano 4,7 min euro9.

IKMZ -  założenia, organizacja, architektura
Strukturę BUT oprócz czterech wydziałów tworzą centralne jednostki na

ukowe oraz jednostki uniwersyteckie. Rolę centralnych jednostek naukowych 
pełnią centra i instytuty o ogólnouniwersyteckim bądź ponaduniwersyteckim 
znaczeniu. Należą do nich: Centrum Technologii Energetycznych dla Branden
burgii, Centrum Badawcze Rozwoju Krajobrazu i Krajobrazu Górniczego, Cen
trum Humanistycznej Ekologii, Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych, 
Centrum Modelowania i Nadzoru Przepływu oraz Transportu, Niemiecko-Pol
skie Centrum Prawa Publicznego i Ochrony Środowiska (wespół z Uniwersyte
tem Wrocławskim)10. Jednostek ogólnouniwersyteckich jest ogółem pięć. Służą 
one zarówno dydaktyce, nauczaniu, jak i spełnianiu przez uniwersytet nauko
wych funkcji. W szczególności są to: Centrum Informacyjne, Komunikacyjne 
i Medialne (IKMZ), Centrum Doskonalenia Zawodowego, Centrum Języków 
Obcych, Centrum Sportu, Centralne Warsztaty11.

Założenia

W grudniu 2004 r. uchwałą senatu BUT została powołana nowa centralna 
jednostka organizacyjna -  Centrum Informacyjne, Komunikacyjne i Medialne, 
w miejsce czterech oddzielnie dotąd funkcjonujących: biblioteki uniwersyteckiej,

9 Brandenburgische Technische Universität. Leitbild (Vision und Mission Statement) [on-line], 
http://www.tu-cottbus.de/htu/de/universitaet/leitbildpraedikate.html (13.12.2011).

10 Brandenburgische Technische Universität. Einrichtungen. Zentrale wissenschaftliche Ein
richtungen: Centrum für Energietechnologie Brandenburg (CEBra); Forschungszentrum Land
schaftsentwicklung und Bergbaulandschaften (FZLB); Humanökologisches Zentrum (HöZ): Zen
trum für Rechts- und Verwaltungswissenschaften (ZfRV); Zentrum für Strömungs- und Trans
portvorgänge (CFTM2 -  Center for Flow and Transport Modeling and Measurement): German- 
-Polish Centre for Public Law and Environmental Network (GP PLEN)/ Deutsch-Polnisches Zent
rum für Öffentliches Recht und Umweltschutz - gemeinsame wissenschaftliche Einrichtung der 
Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus und der Universität Wroclaw (Bres
lau), http://www.tu-cottbus.de/btu/de/struktur/einrichtungen.html (13.12.2011).

11 Brandenburgische Technische Universität. Einrichtungen. Betriebseinheiten Informations-, 
Kommunikations- und Medienzentrum (IKMZ); Zentralstelle für Weiterbildung (ZfW); Zentrale 
Einrichtung Sprachen (ZES); Zentrale Einrichtung Hochschulsport (ZEH); Zentral-werkstatt, 
http://www.tu-cottbus.de/btu/de/struktur/einrichtungen.html (13.12.2011).

http://www.tu-cottbus.de/htu/de/universitaet/leitbildpraedikate.html
http://www.tu-cottbus.de/btu/de/struktur/einrichtungen.html
http://www.tu-cottbus.de/btu/de/struktur/einrichtungen.html
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centrum medialnego, centrum informatycznego oraz zakładu przetwarzania 
danych. A  zatem w jeden organizm i pod jedno kierownictwo zostały połączone 
komórki organizacyjne zajmujące się dostarczaniem uniwersytetowi mediów, 
informacji i zajmujące się komunikacją. Nowemu bytowi (jednostce) wyznaczo
no zadanie efektywnego i zgodnego z potrzebami użytkownika wspomożenia 
badań, dydaktyki, studiów i administracji przez następujące służby: przetwa
rzania danych i informacji; techniki sieciowej, systemowej i informacyjnej, za
opatrzenia w literaturę i informację, zastosowanie i wspieranie multimedial
nych i usieciowionych form pracy. Motywem przewodnim podjętej reorganiza
cji służb informacyjnych uniwersytetu było utworzenie elastycznej struktury 
organizacyjnej z szerokim spektrum oferty, zorientowanej na klientów i ser
wisy. Ponadto chciano w ten sposób doprowadzić do integracji zadań i funkcji 
w zakresie zaopatrzenia w informację, komunikację i media oraz do wspomo
żenia uniwersytetu w działaniach zorientowanych na innowację i dalszy roz
wój. Zgodnie z tymi założeniami została opracowana oferta IKMZ, mająca za
pewnić bezpieczny i godny zaufania dostęp do stałej i mobilnej sieci oraz jej 
rozbudowę, ponadto zwiększyć dostępność centralnych służb zajmujących się 
technologiami informacyjnymi (archiwum, archiwizacja, służby plikowe; służ
by autoidentyfikacji i autoryzacji, serwisy mailowe i internetowe itd.). Wyzna
czono również zadania administrowania i konserwacji centralnych zastosowań 
oprogramowania (biblioteka, administracja, systemy e-learningu), centralne
go rozdziału oprogramowania i rozwoju zastosowań web, a ponadto opracowa
nia i przygotowania mediów elektronicznych oraz przygotowania odpowiedniej 
infrastruktury technicznej (wideo, dvd, animacja, obraz, druk). IKMZ ma się 
również zajmować doradztwem, szkoleniami i wspieraniem usług serwisowych 
oraz przygotowywaniem miejsc pracy oraz miejsc dla użytkowników, a także 
organizacją i prowadzeniem imprez w nowym budynku jednostki (również dla 
użytkowników z miasta i regionu)12.

Organizacja

Punktem wyjścia była uchwała prezydium BUT i senatu z 2003 r. o utwo
rzeniu IKMZ. Kierownictwo IKMZ ma pełnić nową funkcję — strategicznego 
i czynnego operacyjnie oraz odpowiedzialnego całościowo za wszystkie sprawy 
IKMZ (informacja, komunikacja, media) w szkole wyższej. Jego utworzenie 
stanowi ponadto podstawę przyszłej rozległej i stopniowej integracji wydzia
łów BUT w odniesieniu do sieci komunikacyjnych, bezpieczeństwa, aplikacji, 
standardów i serwisów. W obszarze naukowych aplikacji IKMZ zostaną usta
lone i będą rozwijane jednolite wytyczne i ramy. W tym celu zostanie utworzo
na Rada IKMZ. Powołana jednostka ma dążyć do stania się w przyszłości cen

12 IKMZ-Potràt, http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/de/ikmz/ikmz-portraet/leitbild.html
(13.12.2011).

http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/de/ikmz/ikmz-portraet/leitbild.html
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trum odpowiedzialnym za efekty działalności BUT. IKMZ ma być też jądrem 
zarządzania uczelni. Wszystkie centralne oraz dotychczas zdecentralizowane 
służby zostaną na nowo włączone w ideę IKMZ (rys. I)13.

Rys. 1. Struktura początkowa IKMZ
Źródło: IKMZ-Poträt. Profil. Anfängliche Struktur, http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/de/ 
ikmz/ikmz-portraet/profil/grundlegende-prinzipien.html (13.12.2011).

Architektura

17 grudnia 2001 r. uroczyście został wbity pierwszy szpadel na placu bu
dowy nowego gmachu IKMZ. Po niespełna 3 latach od tego momentu (15 ma
ja 2003 r.) budowa została zakończona, a 4 lutego 2005 r. nastąpiło uroczyste 
otwarcie gmachu. Nowy gmach od samego początku stał się wizytówką nie tyl
ko uniwersytetu, lecz także samego miasta, a nawet -  bez cienia przesady -  
przedmiotem dumy. Górująca nad miastem kilkudziesięciometrowa konstruk
cja o charakterystycznej formie ameby, przypominająca wieżę, może budzić al
bo zachwyt, albo estetyczny niesmak. Nie można jednak przejść obojętnie wo
kół dzieła szwajcarskiej firmy architektonicznej Herzog & de Meuron (której 
dziełem jest również m.in. stadion piłkarski Allianz-Arena w Monachium). Nic 
dziwnego, że wkrótce nowa „budowla” stała się miejscem odwiedzin, swoistego 
„kultu” znawców i laików, obiektem niezliczonych tekstów w prasie codziennej 
i fachowej, w mediach drukowanych i elektronicznych. Nowy budynek docze
kał się prestiżowych wyróżnień. W 2006 r. przyznano mu miano Biblioteki Ro
ku 2006, a w 2007 r. otrzymał nagrodę „Wielkiej Nike” w konkursie Niemiecka

13 IKMZ-Poträt, http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/de/ikmz/ikmz-portraet/profil/grundle- 
gende-prinzipien.html (13.12.2011).

http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/de/
http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/de/ikmz/ikmz-portraet/profil/grundle-
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Architektura. Choćby z tych powodów warto poświęcić gmachowi IKMZ kilka 
zdań. Również po to, by pokazać, jak jego formy, zarówno wewnętrzna, jak i ze
wnętrzna, wpisują się w nakreślone mu funkcje, zadania i cele14.

Pierwszym, przyciągającym wzrok punktem jest charakterystyczna pofałdo
wana forma zewnętrzna (ameba), która sprawia, że budynek nie ma ani stro
ny przedniej, ani strony tylnej. Jego wysokość — 32 m, zwraca uwagę. Budynek 
jest konstrukcją z żelazobetonu z zaizolowaną fasadą szklaną. Zrezygnowanie 
z elementów ściennych nadało mu efekt przestrzenności. Szyby sufitowe są 
podtrzymywane przez wzmocnienia i dwa masywne elementy nośne. Zróżnico
wane pod względem wielkości poziomy pozwoliły na powstanie galerii i dużych 
poziomów wentylacyjnych. Magazyn został przeniesiony do podziemia, na wyż
szych poziomach, przez które przepływa światło, urządzono zaś czytelnie i miej
sca pracy. 42% fasady jest masywne (żelazobeton) i zamyka się wewnętrzną 
skorupą. Z powodów porządkowych okna mają możliwość otwarcia. Zewnętrz
na część fasady składa się całkowicie z zadrukowanego szkła. Pomiędzy obie
ma jej warstwami znajduje się osłona przeciwsłoneczna. Na elewacji budynku 
umieszczono artystycznie wykonane litery w kolejności alfabetycznej15 (fot. 1).

Fot. 1. IKMZ z zewnątrz
Źródło: zbiory fotograficzne Centrum Multimedialnego IKMZ Cottbus.

14 IKMZ-Gebaude. Baugeschichte, http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/de/ikmz/praesenta-
tionen/ikmz-gebaeude/baugeschichte.html (13.12.2011).

16 IKMZ-Gebaude. Gebaudebeschreibung: Architektur, http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/ 
de/ikmz/praesentationen/ikmz-gebaeude/gebaeudebeschreibung/architektur.html (13.12.2011).

http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/de/ikmz/praesenta-
http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/
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Funkcja budynku IKMZ symbolizuje początek nowej ery mediów, w której 
metody i techniki produkcji oraz rozpowszechniania informacji zauważalnie 
się zmieniają i generują konieczność wstępowania w elektroniczny świat wie
dzy. To wyjaśnia interaktywny charakter powierzchni publicznych. Budynek 
w swojej barwnej otwartości sugeruje bezpośrednią potrzebę żywej komunika
cji i jasnej, przejrzystej informacji. Każdego, kto wejdzie do budynku, ujmuje 
gra kolorów i efektów świetlnych oraz wrażenie przestrzeni, które zaprasza do 
zwiedzenia jasnych, mających zaokrąglony kształt czytelń (fot. 2 i 3).

Fot. 2. Czytelnia w IKMZ
Źródło: zbiory fotograficzne Centrum Multimedialnego IKMZ Cottbus.

Optycznym magnesem i punktem orientacyjnym są ogromne kręte schody 
w barwach jaskrawej zieleni i magenty wkręcające się w budynek od kondy
gnacji I do VI (fot. 4). Główne przestrzenie są otwarte. Miejsca przeznaczone 
do pracy i czytelnie -  usytuowane od centrum budynku do pokrytej literami 
zewnętrznej szklanej fasady -  pozbawione są bogatej kolorystyki. Stropy wy
konane są ze słupów zespolonych i masywnych pionów komunikacyjnych. Po
mieszczenia z widokiem na campus i miasto wyposażone są w duże, biało-szare 
stoły z żywicy epoksydowej, białe krzesła i oświetlenie stołów oraz wykładziny 
w odcieniu przytłumionej szarości ułatwiające koncentrację. Galerie i otwar
te przestrzenie podkreślają przejrzystość fasady; kolory zestawiono kontrasto
wo: żółty, różowy, czerwony i niebieski. Budynek jest przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.
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Fot. 3. Czytelnia w IKMZ
Źródło: zbiory fotograficzne Centrum Multimedialnego IKMZ Cottbus.
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Fot. 4. Kręte schody IKMZ
Źródło: zbiory fotograficzne Centrum Multimedialnego IKMZ Cottbus.
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Swego rodzaju wizytówką IKMZ jest parter, na którym znajdują się punkt 
informacyjny, czytelnia prasy i powierzchnia wystawiennicza (fot. 5 i 6).

Fot. 5. Punkt informacyjny nieopodal wejścia do IKMZ
Źródło: zbiory fotograficzne Centrum Multimedialnego IKMZ Cottbus.

Fot. 6. Punkt informacyjny nieopodal wejścia do IKMZ
Źródło: zbiory fotograficzne Centrum Multimedialnego IKMZ Cottbus.
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Techniczne wyposażenie budynku i infrastruktura

IKMZ został zaprojektowany według najlepszych i najnowocześniejszych 
standardów, z troską o bezpieczeństwo przebywających tam osób. W całym gma
chu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Wszystkie pomieszcze
nia są klimatyzowane i ogrzewane. W budynku zastosowano oświetlenie kom
paktowe (downlights), zaopatrzone w reflektory zwierciadlane, aby uzyskać 
efektywne oświetlenie regałów. Oprócz tego indywidualne oświetlenie otrzyma
ły miejsca pracy. W całym gmachu zastosowano przejrzysty system informacji 
werbalno-wizualnej. Napisy z objaśnieniami nazwy czy funkcji pomieszczenia 
zostały uzupełnione informacją wizualną. Na głównych trasach zawieszono wi
doczny schemat dróg ewakuacyjnych. Wpływ na akustykę wewnątrz budynku 
mają wielkopowierzchniowe poziomy dla użytkowników z galeriami oraz sięga
jące do dwóch pięter przestrzenie wietrzące. W budynku zainstalowane zostały 
windy dla użytkowników i pracowników. Do transportu książek służy linearna 
winda na książki. Księgozbiór został zabezpieczony przed kradzieżą za pomo
cą magnetycznych kodów paskowych. Technika sterowania w budynku umoż
liwia nadzór i optymalizację wszystkich urządzeń technicznych (fot. 7). IKMZ 
został wyposażony w efektywną i umożliwiającą rozwój technikę sieciową16.

Fot. 7. Wyposażenie techniczne IKMZ
Źródło: zbiory fotograficzne Centrum Multimedialnego IKMZ Cottbus.

16 IKMZ-Gebäude. Gebäudebeschreibung: Technische Gebäudeausstattung und Infrastruktur 
[on-line], http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/de/ikm z/praesentationen/ikm z-gebaeude/ge- 
baeudebeschreibung/gebaeudeausstattung.html (13.12.2011).

http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/de/ikmz/praesentationen/ikmz-gebaeude/ge-


Centrum Informacyjne, Komunikacyjne i Medialne. 55

Jednostki organizacyjne IKMZ

Biblioteka Uniwersytecka

Biblioteka Uniwersytecka, będąc częścią IKMZ, stanowi centralną jednost
kę BUT zajmującą się wsparciem badań i dydaktyki. Biblioteka ponosi odpo
wiedzialność za dostarczenie i opracowanie materiałów, niezależnie od nośnika. 
Umożliwia dostęp do drukowanych i elektronicznych zasobów informacyjnych 
oraz mediów poprzez elektroniczne systemy wyszukiwawcze. Jej zadaniem jest 
pomoc w dotarciu do zarówno aktualnej, jak i zarchiwizowanej wiedzy. Biblio
teka Uniwersytecka powinna również uczestniczyć w kształceniu permanent
nym oraz uwzględniać możliwości współpracy z gospodarką i regionem. Profil 
gromadzenia jest ściśle związany z profilem uniwersytetu i regionu oraz ich 
zadaniami. W szczególności mieszczą się w nim dyscypliny reprezentowane na 
uniwersytecie: nauki matematyczno-przyrodnicze (matematyka, fizyka, che
mia, informatyka, technika informacyjna i medialna, matematyka gospodar
cza), nauki techniczne (architektura, inżynieria budowlana, planowanie miej
skie i regionalne), nauki inżynieryjne (budowa maszyn, elektrotechnika, tech
nika transportu, elektronika, technika energetyczna, inżynieria gospodarcza, 
nauki ekonomiczne)17.

Biblioteka Uniwersytecka, będąc równorzędną jednostką organizacyjną 
w stosunku do pozostałych części IKMZ, zajmuje najwięcej miejsca i najwięk
szą powierzchnię użytkową. Jej pomieszczenia są zlokalizowane na wszystkich 
10 kondygnacjach gmachu, w tym na dwóch podziemnych i na parterze. Na par
terze umieszczono wejście, punkt informacyjny, wypożyczalnię i cafeterię. Jest 
tam również miejsce, gdzie można przeczytać prasę codzienną, oraz powierzch
nia wystawowa. Pierwsze piętro podziemne aż do 6. kondygnacji przeznaczono 
na zasoby biblioteczne. Na pierwszym piętrze zostały zlokalizowane: centrum 
multimedialne, czytelnia, sala konferencyjna, sala dydaktyczna, czytelnia spe
cjalna. Zasoby biblioteki rozmieszczono na poszczególnych piętrach, przyjmu
jąc za kryterium podziału układ działowy. A zatem — na pierwszym i drugim 
piętrze znajduje się biblioteka fachowa 1: nauki humanistyczne, gospodarka, 
prawo; piętra trzecie i czwarte zajmuje biblioteka fachowa 2: architektura, bu
downictwo, technika; piętra piąte i szóste mieszczą bibliotekę fachową 3: na
uki przyrodnicze, środowisko, matematyka i informatyka. Piętro siódme zaj
mują pracownicy biblioteki i kierownictwo IKMZ. Pierwsze piętro podziemne 
z kolei zajmuje literatura humanistyczna: języki, literatura, sztuka, historia, 
mikrofisze, podręczniki (helpdesk)18.

17 Willkommen an der Universitätsbibliothek Cottbus Bibliotheksporträt, http://www.tu-cottbus. 
de/einrichtungen/de/ikm z/servicebereiche/bibliothek/w ir-ueber-uns/bibliotheksportraet.htm l
(13.12.2011).

18 W illkommen an der U niversitätsbibliothek Cottbus Benutzung und Service, http://www. 
tu -cottbus.de/einrichtungen/de/ikm z/servicebereiche/bibliothek/benutzung-und-service.htm l
(13.12.2011).

http://www.tu-cottbus
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Według stanu na 31 grudnia 2010 r. zasoby biblioteczne obejmują 900 561 
jednostek medialnych; w tej liczbie: 597 761 druków zwartych i czasopism 
oprawnych, 79 297 norm i standardów, 170 949 mikrofisz, 39 923 mapy, no
śniki dźwięku, przeźrocza, taśmy wideo, inne kombinacje medialne. Biblioteka 
dysponuje też bogatym zbiorem czasopism i dokumentów elektronicznych. Ak
tualnie prenumeruje 766 czasopism. Ponadto wykupiła dostęp do 22 663 cza
sopism elektronicznych (licencje), 227 baz danych (licencje on-line i CD-ROM). 
W zbiorach znajduje się obecnie 11 924 pojedyncze dokumenty elektroniczne. 
Rocznie przybywa 19 723 jednostki medialne, a wydatki na ten cel pochłaniają 
budżet w wysokości 859 287 euro, w tym na książki -  331 186,62 euro, na cza
sopisma — 364 999,95 euro, na bazy danych — 163 100,43 euro19.

Do dyspozycji użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej jest 597 miejsc pra
cy i miejsc czytelniczych. Na poszczególnych piętrach znajdują się kąciki czy
telnicze, pomieszczenia pracy grupowej i carrelsy. Na każdym piętrze dostępne 
są komputery z katalogiem OPAC oraz miejsca pracy z komputerem. Ponadto 
użytkownicy mają możliwość skanowania, drukowania i kopiowania materiałów 
bibliotecznych, do czego służy im pięć kopiarek firmy Cannon. Wszystkie kom
putery mają oprogramowanie Microsoft Office. Poza magazynem w podziemiu 
do wszystkich zasobów Biblioteki jest wolny dostęp. Biblioteka jest otwarta dla 
użytkowników codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 22, 
w sobotę od 9 do 13, a w niedzielę od 17 do 22. Świadectwem użyteczności każ
dej biblioteki sąjej użytkownicy. Dane statystyczne z ostatnich 4 lat wskazują 
na stabilizację liczby użytkowników po pewnym załamaniu w 2007 r. (tab. 1).

Spadkowi tradycyjnej aktywności czytelniczej — wyrażonej m.in. poprzez 
wypożyczenia książek, szkolenia biblioteczne, zapytania informacyjne — towa
rzyszy jednocześnie stały wzrost wykorzystania przez użytkowników elektro
nicznych źródeł informacji (tab. 2).

Tabela 1. Czytelnicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Cottbus w latach 2007-2012 w liczbach

Czytelnicy/odwiedziny/wypożyczenia
Rok

2007 2008 2009 2010

Ogółem 17 990 14 575 14 672 13 481

Aktywni 9 341 8 197 9 292 8 989

W tym:

-  studenci BUT 4 583 4 873 5 435 4 695

-  profesorzy/współpracownicy BUT 708 706 610 579

19 Inform ations-, Komm unikations- und M edienzentrum (IKMZ). Ist-Stand und W eiterent
wicklung. Jahresbericht 2010, http://www-docs.tu-cottbus.de/ikm z/public/files/Jahres-berichte/ 
Jahresbericht_2010_IKMZ_online.pdf (13.12.2011).

http://www-docs.tu-cottbus.de/ikmz/public/files/Jahres-berichte/
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Tabela 1 . cd.

Czytelnicy/odwiedziny/wypożyczenia
Rok

2007 2008 2009 2010

-  studenci FHL (Fachhochschule Lausitz) 509 488 494 433

-  inni 2 996 1 589 1 273 1 775

Odwiedziny 365 262 367 760 404 296 400 068

Wypożyczenia 137 834 118 394 113 717 109 091

Źródło: Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum (IKMZ). Ist-Stand und Weiterentwic
klung. Jahresbericht 2010, http://opus.kobv.de/btu/volltexte/2011/2287/pdf/Jahresbericht_2010.pdf
(13.12.2011); Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum (IKMZ). Ist-Stand und Weite
rentwicklung. Jahresbericht 2009, http://opus.kobv.de/btu/volltexte/2010/2070/pdf/IKMZ_Jahres- 
bericht_2009_UB.pdf (13.12.2011); Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum (IKMZ). 
Ist-Stand und Weiterentwicklung. Jahresbericht 2008, http://opus.kobv.de/btu/volltexte/2009/598/ 
pdf/Jahresbericht_2008_final_online_2.pdf (13.12.2011); Informations-, Kommunikations- und 
Medienzentrum (IKMZ). Ist-Stand und Weiterentwicklung. Jahresbericht 2007, http://opus.kobv. 
de/btu/volltexte/2008/430/pdf/Jahresbericht_2007_IKMZ_online_version.pdf (13.12.2011).

Tabela 2. Stan wykorzystania dokumentów elektronicznych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Cott
bus w latach 2007-2010

Wykorzystanie wybranej oferty
Rok

2007 2008 2009 2010

Odwiedziny strony domowej IKMZ 376 872 424 102 591 090 897 098

Korzystanie z katalogu OPAC 441 484 524 681 558 931 529 625

Korzystanie z dokumentów w trybie on-line 84 212 165 826 226 706 355 480

Korzystanie z baz danych 32 709 33 382 59 207 74 543

Źródło: jak w tab. 1 .

Obsługą czytelników oraz wypełnianiem wszystkich innych zadań Bibliote
ki zajmuje się personel biblioteczny. Jego wielkość od kilku lat utrzymuje się 
na podobnym poziomie, tj. 43-46 pracowników. Szczególny nacisk Bibliote
ka kładzie na rozwijanie oferty informacyjnej. Składają się na nią tradycyjne 
usługi, takie jak informacja fachowa ogólna i bibliotekarska udzielana w głów
nym punkcie informacyjnym oraz w punktach na każdym piętrze. Personel Bi
blioteki zajmuje się ponadto zamawianiem literatury, zamawianiem kopii ar
tykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki w formie załączników mailowych, 
zautomatyzowanym wypożyczaniem międzybibliotecznym, prowadzi poszuki
wania w katalogach i w bazach danych, ułatwia użytkownikom dostęp do me
diów elektronicznych, organizuje kursy wprowadzające, poszukuje literatury

http://opus.kobv.de/btu/volltexte/2011/2287/pdf/Jahresbericht_2010.pdf
http://opus.kobv.de/btu/volltexte/2010/2070/pdf/IKMZ_Jahres-
http://opus.kobv.de/btu/volltexte/2009/598/
http://opus.kobv
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w katalogu bibliotecznym, informacji fachowej w wybranych obszarach wiedzy, 
przeszukuje wybrane bazy danych20.

Centrum Multimedialne (CM)

Centrum Multimedialne to centrum kompetencji w zakresie zastosowania 
(użycia) nowych mediów w badaniach, dydaktyce i doskonaleniu zawodowym. 
Do jego zadań należy realizacja projektów innowacyjnych (e-learning, e-science), 
jak również przygotowywanie usług multimedialnych i technicznej infrastruk
tury dla wewnętrznych i zewnętrznych zleceniodawców BUT. Usługi CM obej
mują w szczególności:

-  wsparcie technologiczne i dydaktyczno-medialne e-learningu, łącznie 
z przygotowaniem centralnej platformy nauczania;

-  produkcję mediów elektronicznych i ich opracowanie (animacja, audio-wi
deo, fotografia, konferencje wideo itd.);

-  rozwój i konserwację zastosowań Internetu (łącznie z opieką centralną 
nad portalami uniwersyteckimi).

W ramach usług e-learningowych Centrum Multimedialne oferuje pomoc 
w wykonaniu indywidualnych portali nauczania, szkolenia użytkowników w za
kresie tworzenia i korzystania z portali e-learningowych, poradnictwo w zakre
sie tworzenia koncepcji i scenariuszy. Jest również odpowiedzialne za koordy
nację, opiekę i dalszy rozwój centralnej oferty internetowej BUT oraz za opiekę 
nad centralnym systemem zarządzania treścią (Content Management System 
-  CMS; służy przedsiębiorstwu każdej wielkości do samodzielnego opracowa
nia, zarządzania, wydawania i archiwizowania treści). Istotnym konkretnym 
wymiarem działalności Centrum jest tworzenie i doskonalenie stron interneto
wych BUT, a także produkcja i usługi w zakresie mediów elektronicznych (np. 
uczestniczy w produkcji filmów wideo, m.in. Treffpunkt Bibliothek). Ponad
to jest odpowiedzialne za obsługę fotograficzną imprez uniwersyteckich oraz 
za wykonywanie fotografii do materiałów reklamowych i za tworzenie grafiki. 
Centrum -  dzięki nowoczesnej bazie -  ma możliwość wypożyczania sprzętu in
nym jednostkom uniwersyteckim, Do podstawowych jego zadań należy również 
udział w dydaktyce i w doskonaleniu zawodowym. Centrum wspiera m.in. pro
jekt uniwersyteckiej telewizji Campus TV, doskonalenie zawodowe, Uniwersy
tet Trzeciego Wieku21.

Najbardziej wymiernym i dostrzeganym efektem działalności Centrum jest 
użytkowanie platformy nauczania BUT. W semestrze zimowym roku akademic
kiego 2010/2011 odnotowano 1364 nowe rejestracje, co oznacza prawie 6-krot-

20 W illkomm en an der Universitätsbibliothek Cottbus Benutzung und Service, http://ww w . 
tu -cottbus.de/einrichtungen/de/ikm z/servicebereiche/bibliothek/benutzung-und-service.htm l
(13.12.2011).

21 IKMZ. Multimediazentrum, http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/de/ikmz/servicebereiche/ 
multimediazentrum.html (13.12.2011).

http://www
http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/de/ikmz/servicebereiche/
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ny przyrost w stosunku do poprzedniego semestru (256). Wzrosła także liczba 
aktywnych użytkowników portalu. W semestrze letnim roku akademickiego 
2010/2011 było ogółem 5073 aktywnych użytkowników, w tym 4786 studentów 
i 251 pracowników, w następnym semestrze liczba ta wzrosła do 5871, tj. 5627 
studentów i 244 pracowników. W semestrze letnim 2009/2010 na platformie 
odnotowano 325 imprez, a w semestrze następnym już 538. Systematycznie 
rośnie również liczba wejść na portal. W semestrze letnim 2009/2010 było to 
143 189, a w semestrze następnym -  210 615. W semestrze letnim 2009/2010 
przez portal wysłano około 75 tys. maili. Należy zaznaczyć, że CM jest obsłu
giwane tylko przez 5 pracowników (4,45 etatu)22.

Centrum Informatyczne (CI)

Centrum Informatyczne zaopatruje BUT w badania, dydaktykę, studia, do
skonalenie i administrację oraz firmy działające na kampusie w usługi infor
macyjne i komunikacyjne. Usługi CI obejmują bezpieczne i pewne działanie 
centralnych sieci komunikacyjnych i sieci danych (sieci stałe i mobilne), a tak
że związane z nimi środki bezpieczeństwa (przeszkadzanie nieuprawnionym 
dostępom, obrona przed spamem i wirusami, autoidentyfikacja użytkowni
ków, autoryzacja dostępu i użytkowania, certyfikaty itp.), przygotowanie cen
tralnych służb systemowych (autoidentyfikacja [BUT-Acount], DNWS, FTP, 
centralny serwer pocztowy i web, służby www itd.), inne usługi informacyjne, 
do których należą: serwis software i hardware, służby komputerowe, licencjo
nowanie, serwisy archiwalne, back-up i plikowe, służby zajmujące się multi- 
plikowaniem dokumentów. Oferta CI obejmuje również doradzanie w zakre
sie naukowych obliczeń, kursy dokształcające, przygotowanie oprogramowa
nia do kompleksowych obliczeń. Zadania te wypełnia personel składający się 
z 8 pracowników23.

Zakładowe Przetwarzanie Danych (ZPD)

Zakładowe Przetwarzanie Danych to obsługa obszarów i procesów BUT, 
w których przetwarzanie danych i przebieg eksploatacyjny są ze sobą ściśle 
związane (biblioteczne przetwarzanie danych, projekt kart chipowych i prze
twarzanie danych administracji). W centrum uwagi tej komórki znajdują się 
praca i przygotowanie zastosowań ZPD oraz wspieranie wewnętrznych proce

22 Informations-, Kommunikations- und M edienzentrum (IKMZ). Ist-Stand und W eiterent
wicklung. Jahresbericht 2010, http://www-docs.tu-cottbus.de/ikm z/public/files/Jahresberichte/ 
Jahresbericht_2010_IKMZ_online.pdf (13.12.2011).

23 IKMZ. Rechenzentrum, http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/de/ikm z/servicebereiche/ 
rechenzentrum.html (13.12.2011); Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum (IKMZ). 
Ist-Stand und Weiterentwicklung. Jahresbericht 2010, http://www-docs.tu-cottbus.de/ikmz/public/ 
files/Jahresberichte/Jahresbericht_2010_IKMZ_online.pdf (13.12.2011).

http://www-docs.tu-cottbus.de/ikmz/public/files/Jahresberichte/
http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/de/ikmz/servicebereiche/
http://www-docs.tu-cottbus.de/ikmz/public/
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sów (zarządzanie studiującymi, egzaminami, personelem, finansami, środka
mi rzeczowymi, chipami itd). Ponadto ZPD jest odpowiedzialne za opiekę nad 
oprogramowaniem znajdującym się na komputerach w miejscach pracy w bi
bliotece, w administracji szkoły wyższej, w innych obszarach związanych z ad
ministracją oraz za miejsca pracy użytkowników. Instytucjonalizacja ZPD po
woduje, że zakładowe kompetencje są ze sobą powiązane. Punktem ciężkości 
są elektroniczne służby uniwersytetu, w szczególności portale on-line: dla ad
ministracji, dla imprez dydaktycznych, dla zarządzania egzaminami, dla kart 
chipowych, dla katalogu OPAC, służby www biblioteki oraz portale dla współ
pracowników. ZPD produkuje, wydaje i sprawuje nadzór nad kartami chipo
wymi dla studentów BUT Cottbus, służącymi im jednocześnie jako legityma
cja studencka oraz karta biblioteczna. ZPD opiekuje się pod względem meryto
rycznym i technicznym portalem stron internetowych dla pracowników. Ważną 
sferą działalności jest planowanie, rozwój, wprowadzanie, opieka oraz nadzór 
operacyjny nad aplikacjami stosowanymi w administracji. Chodzi w szczegól
ności o organizację studiów i egzaminów, budżet, zarządzanie budynkami, za
rządzanie personelem oraz controlling24.

Status quo

Integracja to proces -  to stwierdzenie można odnieść zwłaszcza do tak skom
plikowanego przedsięwzięcia, jakim jest połączenie dużych, dotychczas oddziel
nie działających jednostek organizacyjnych, realizujących na dodatek wielorakie 
krzyżujące się ze sobą funkcje. Integracji służy wspólna realizacja projektów.

Integracja w IKMZ dotychczas nie została unormowana przez odrębny, spe
cjalny regulamin organizacyjny. Przyszły, końcowy model organizacyjny po
wstał na podstawie analiz i głosowań, w wyniku których określono jego głów
ne zasady:

1) utworzenie struktury kierowania i zarządzania mającej całościową odpo
wiedzialność za służby informacyjne i komunikacyjne BUT oraz bezpośrednio 
związaną z kierownictwem szkoły;

2) konsekwentne znoszenie istniejącej redundancji i koncentracji w zakresie 
kluczowych kompetencji z jednoznacznym zorientowaniem na użytkowników;

3) przekształcenie istniejących tradycyjnie struktur z jednoczesnym uprzy
wilejowaniem oraz perspektywą czasową koniecznych do tego kroków przej
ściowych;

4) integracja obszarów zadań w celu osiągnięcia najwyższej z możliwych sy- 
nergii i wewnętrznego usieciowienia w transparentnych strukturach;

5) wysoka elastyczność dająca możliwość dokonania każdorazowych zmian 
w związku z rozwojem technologicznym;

6) zinstytucjonalizowane przyłączenie do wydziałów BUT.

24 IKMZ. Betriebliche Datenverarbeitung, http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/de/ikm z/ 
servicebereiche/betriebliche-dv.html (13.12.2011).
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W docelowym modelu organizacyjnym IKMZ (rys. 2) -  pomyślanym jako 
interdyscyplinarne centrum wynikowe dla badań, dydaktyki i administracji -  
powinno obejmować cały obszar usług, ustrukturyzować go i dalej rozwinąć. 
Wszystkie obszary funkcjonalne zostaną ze sobą połączone w sieć. Funkcje ze
wnętrzne i wewnętrzne staną się zintegrowanym interfejsem „na zewnątrz”25.

Rysunek 3 prezentuje najistotniejsze funkcje wewnętrzne, między którymi 
-  jak widać -  występuje sprzężenie zwrotne.

Funkcje wewnętrzne

Obszary projektów

Rys. 2. Model strukturalny IKMZ
Źródło: IKMZ Zukünftiges Funktionsmodell, http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/ikmz/ikmz- 
portraet/profil/zukuenftiges-funktionsmodell.html (13.12.2011).

Rys. 3. Usieciowienie wewnętrznych obszarów funkcyjnych IKMZ
Źródło: IKMZ Zukünftiges Funktionsmodell, http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/ikmz/ikmz- 
portraet/profil/zukuenftiges-funktionsmodell.html (13.12.2011).

20 IKMZ Zukünftiges Funktionsm odell, http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/ikm z/ikm z- 
portraet/profil/zukuenftiges-funktionsmodell.html (13.12.2011).

http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/ikmz/ikmz-
http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/ikmz/ikmz-
http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/ikmz/ikmz-
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IKMZ wraz ze swoją ukierunkowaną na uniwersytet ofertą usług komunika
cyjnych i informacyjnych tworzy jądro zintegrowanego zarządzania informacją 
BUT. Kluczową rolę w organizacji zarządzania informacją odgrywają z jednej 
strony proste i klarowne struktury decyzyjne, a z drugiej — ścisłe powiązania 
sieciowe z użytkownikami, w szczególności na wydziałach (rys. 4).

będ ąc iT ~ \.,

użytkownik-sprzężenie _ 
zwrotne

Kolegium prezydialne

Rada IKMZ

CIO 
kierownik IKMZ

IKMZ
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fw centrum zainteresowania^ 
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rzecznik prasowy/ 
public relations1 

marketing

jednostki
centralne

wydziały 

badania, dydaktyka, studenci
administracja

odbiorcy usłua (arupv użytkowników!

Rys. 4. Uniwersyteckie zarządzanie informacją
Źródło: IKMZ Universitatsweites Informationsmanagement, http://www.tu-cottbus.de/einrichtun- 
gen/ikmz/ikmz-portraet/profil/zukuenftiges-funktionsmodelł.html (13.12.2011).

W n io sk i

Reorganizacja infrastruktury informacyjnej BUT Cottbus, dotychczas funk
cjonującej w oderwaniu od siebie, miała doprowadzić do wzmocnienia działa
jących na uniwersytecie służb i serwisów w kierunku zorientowania ich na po
trzeby oraz na użytkowników. Drugim celem była poprawa regulacji i współ
pracy tych służb z wydziałami i administracją.

Proces ten wywołuje szereg obaw, budzi też wątpliwości. Nie należy zapo
minać, że reorganizacja (restrukturyzacja) biblioteki jest determinowana przez 
wiele czynników (ludzie, budynek, zasoby itd.). Celem doraźnym powinna być 
eliminacja defektów dotychczasowej organizacji. W szczególności mowa tu o du
blowaniu kompetencji i odpowiedzialności. Niemniej istotnym mankamentem 
organizacji wydają się nadmierne koszty funkcjonowania instytucji, zarówno 
osobowe, jak i rzeczowe. Za symptom niewłaściwej organizacji biblioteki należy 
uznać również niską efektywność działania. W praktyce oznacza to rozmijanie 
się z potrzebami użytkowników biblioteki: nieodpowiednie zbiory, niedogodne 
warunki udostępniania itd. Celem dalekosiężnym każdej reorganizacji powinna 
być eliminacja tych niedogodności i poprawa efektywności działania biblioteki.

Reorganizacja nie znosi półśrodków, kosmetyki itp. Dobrze i racjonalnie 
przeprowadzona powinna objąć całą instytucję. Korzystnym momentem do jej

http://www.tu-cottbus.de/einrichtun-
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podjęcia jest budowa nowego gmachu lub gruntowna przebudowa istniejącego. 
W omawianym kontekście reorganizacja funkcjonowania biblioteki szkoły wyż
szej nie powinna ograniczyć się do przemieszczeń personelu, podziału i grupo
wania pracy bibliotecznej w dotychczasowych strukturach czy nawet przekształ
cania dotychczasowego modelu organizacyjnego biblioteki. Jak się wydaje, po
winna pójść krok dalej, tzn. w kierunku integracji biblioteki z innymi jednost
kami organizacyjnymi uczelni. Decyduje o tym wspólnota celów, działań, daleko 
idąca specjalizacja w zakresie wykonywania zadań (niemożność umiejscowie
nia ich w jednej osobie czy w jednej komórce organizacyjnej). Zjednoczenie pod 
jednym kierownictwem jednostek współzależnych od siebie ułatwia realizację 
zadań, ułatwia też wzajemne zrozumienie służb pracujących dotąd oddzielnie, 
spotykających się dotąd okazjonalnie. Bibliotekarze, nie lękajcie się! Reorga
nizacja jest wprawdzie koniecznością, ale nie należy jej rozpatrywać wyłącznie 
w krótkowzrocznym duchu negatywnym. Reorganizacja to proces długofalowy.

Jednocześnie restrukturyzacja nie jest równoznaczna z redukcją miejsc pra
cy (przynajmniej nie musi), połączenie zaś pod jednym dachem różnych jedno
stek organizacyjnych z likwidacją dotychczas wykonywanych zadań. Połącze
nie biblioteki z innymi jednostkami organizacyjnymi nie musi oznaczać — czego 
przykładem jest IKMZ -  marginalizacji biblioteki, lecz jej wzmocnienie (waż
na jest pozycja biblioteki i bibliotekarza w kierownictwie nowej jednostki or
ganizacyjnej).
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Wprowadzenie

Pomimo stałego unowocześniania i upowszechniania zasobów bibliotecz
nych on-line w dalszym ciągu kluczową cechą usług bibliotecznych jest osobista 
interakcja między użytkownikami a pracownikami biblioteki. Pokrywa się to 
z nowoczesną koncepcją marketingową, której istotą jest orientacja na klienta, 
troska o jak najlepsze zaspokojenie jego oczekiwań i potrzeb1. Istotne jest, aby 
usługi biblioteczne były odpowiednio dostosowane do poziomu obsługi klienta

1 J. Kamińska, Zastosowanie marketingu w bibliotekach jako niedochodowych organizacjach 
usługowych, [w:] Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, konteksty, red. M. Wojciechowska, 
Wyd. „Ateneum”, Gdańsk 2007, s. 9.
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oraz aby informacje podawane użytkownikom były im przydatne w pracy dy
daktycznej i naukowej. Obecnie można zaobserwować tendencję zwiększone
go zaangażowania bibliotekarzy w proces nauczania swoich użytkowników, co 
czynią dzięki wykorzystaniu nowych technologii. Biblioteki stale reorganizu
ją  swoje zbiory i usługi, wprowadzając kolejne udogodnienia, aby nadążyć za 
osiągnięciami techniki oraz sprostać stale rosnącym wymaganiom czytelników.

Opinie użytkowników stanowią najbardziej wiarygodne źródło pomiaru uży
teczności i skuteczności każdej biblioteki. Autorzy artykułu A Survey o f User 
Perception and Satisfaction with Reference Services in University Libraries of 
Punjab uważają, że jest to główny powód, dla którego w ostatnich dwudziestu 
latach badania opinii czytelników stały się w bibliotekach akademickich po
wszechne2. Odpowiednia relacja bibliotekarz-użytkownik biblioteki ma głów
nie na celu zaangażowanie ich w proces tworzenia jakości usług i jest korzyst
na dla obu stron. Zdaniem Anny Michalskiej-Garbacz angażowanie użytkow
nika w realizację poszczególnych zadań przynosi wymierne efekty w postaci 
poprawy jakości i poszerzania zakresu świadczonych przez bibliotekę usług3.

Rozpoznanie społecznych opinii i poglądów na temat bibliotek w znacznym 
stopniu określa ich użyteczność. Zgodnie z normą ISO 11620 jedynym ogólnym 
wskaźnikiem funkcjonalności biblioteki (poza wieloma wskaźnikami szczegóło
wymi) jest poziom satysfakcji użytkowników przy korzystaniu z oferowanych 
usług4. Wydaje się -  choć norma tego nie precyzuje — że właśnie ten wskaźnik 
ma największą wagę w ocenie biblioteki5.

Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego

Zanim dokonamy analizy wyników przeprowadzonego badania, należy wspo
mnieć o samej Bibliotece Uniwersyteckiej. W 1999 r. z połączenia trzech olsz
tyńskich szkół wyższych (Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pe
dagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego) został utworzony Uni
wersytet Warmińsko-Mazurski (UWM). Obecnie (2011 r.) UWM w Olsztynie 
składa się z 16 wydziałów i 59 kierunków studiów.

2 S. UrRehman, F. Shafique, K. Mahmood, A Survey o f User Perception and Satisfaction with 
Reference Services in University Libraries o f Punjab, „Library Philosophy and Practice” [on-line], 
http://unllib.unl.edu/LPP/rehman-shafique-mahmood.pdf (15.07.2011).

3 A. Michalska-Garbacz, Użytkownik a podnoszenie jakości usług biblioteczno-informacyjnych, 
„Bibliotekarz” 2001, nr 6, s. 6-9.

4 PN-ISO 11620:2006 Informacja i dokumentacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek.
0 B. Feret, I. Gajda, I. Sójkowska, Łódzka „fabryka” informacji naukowej. Badanie satysfakcji 

i oczekiwań użytkowników Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej, „Biuletyn EBIB” 2003, nr 7, 
http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/torun/feret.php (3.08.2011).

http://unllib.unl.edu/LPP/rehman-shafique-mahmood.pdf
http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/torun/feret.php
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Po utworzeniu Uniwersytetu władze rektorskie podjęły decyzję o budowie 
nowego gmachu biblioteki. W związku z powstawaniem dużego obiektu zlikwi
dowano istniejące wcześniej na terenie kampusu biblioteki wydziałowe, a ich 
zbiory i pracowników włączono do Biblioteki Uniwersyteckiej. Nowy gmach zo
stał oddany do użytku w październiku 2007 r. Zajmuje powierzchnię 19 423 m2 
i składa się z 3 segmentów: bibliotecznego, dydaktycznego i administracyjne
go. Biblioteka dysponuje 730 miejscami dla czytelników oraz 240 stanowiska
mi komputerowymi.

W nowym budynku uwzględniono podstawowe zasady współczesnej archi
tektury bibliotecznej, z uwzględnieniem naczelnego zalecenia tzw. flexibility, 
czyli elastyczności przestrzeni budynku i możliwości przeorganizowania jego 
struktury, jeśli powstanie taka potrzeba. Ma on tzw. inteligentny system cen
tralnego zarządzania (BMS — Building Management Systems) klimatyzacją 
i monitorowaniem, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, a tak
że system zabezpieczenia zbiorów przed kradzieżą. Dodatkowo dysponuje fu- 
migacyjną komorą próżniową do odkażania książek.

Aby zapewnić naszym użytkownikom jak najlepsze warunki do pracy, nauki 
i spotkań towarzyskich, w nowym budynku bibliotecznym wprowadzono sze
reg rozwiązań i udogodnień6. Poza wolnym dostępem do zbiorów, co jest nową 
usługą w nowej Bibliotece, w dalszym ciągu funkcjonuje usprawniona trady
cyjna metoda wypożyczania zbiorów. Obok Kolekcji Dydaktycznej, zawierającej 
podręczniki i skrypty w wolnym dostępie, funkcjonuje tradycyjna wypożyczal
nia udostępniająca książki zamówione po skorzystaniu z katalogu komputero
wego. Biblioteka dzięki systemowi Aleph od wielu lat wykorzystuje opcję zdal
nego zamawiania przez Internet. Zorganizowanie dwóch wypożyczalni o różnej 
formie udostępniania okazało się bardzo dobrym rozwiązaniem usprawniają
cym pracę Biblioteki w tym zakresie. Pozwoliło to zlikwidować „kolejki” w sy
tuacjach natężonego ruchu czytelniczego (na początku i na końcu semestru).

Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie zlokalizowany jest 
w centrum kampusu akademickiego, dysponuje doskonałymi warunkami do 
pracy, nauki i spotkań towarzyskich. W związku z tym nasi użytkownicy czę
sto go odwiedzają. Badania przeprowadzone przez autorki artykułu na przeło
mie grudnia 2010 r. i stycznia 2011 r. wykazały, że znaczny procent liczby an
kietowanych (37,9%) odwiedza Bibliotekę 2 -3  razy w tygodniu. Jedna czwarta 
ankietowanych odwiedza Bibliotekę raz w tygodniu. Główny powód przyjścia 
to: wypożyczenie materiałów (71,7% spośród udzielonych odpowiedzi), uczenie 
się w Bibliotece z materiałów własnych (47,6%) oraz wspólne przygotowywanie 
się do zajęć (43,8%). Zdaniem Zenony Krupy wypożyczanie książek jest najpo

6 Szczegółowe informacje na temat zmian w nowym budynku Biblioteki Uniwersyteckiej znaj
dują się w: S. Baran, M. Walczak-Wójciak, Aktywność czytelników w kontekście zagospodarowa
nia przestrzeni Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, [w:] Biblioteka otwarta na zmiany, red. 
D. Konieczna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2011, s. 53-65.
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pularniejszą usługą w bibliotece, ponieważ pozwala na korzystanie z materia
łów bibliotecznych w dowolnym miejscu i czasie7.

Opis badania

Po czteroletnim okresie funkcjonowania postanowiono przeprowadzić ba
dania ankietowe, które miały pomóc ponownie ocenić i lepiej dostosować dzia
łanie Biblioteki do oczekiwań użytkowników. Badania ankietowe przeprowa
dzono w maju i czerwcu 2011 r. na próbie 460 studentów. Ankieta zaopatrzo
na była w metryczkę, w której respondent musiał wpisać dane dotyczące: wy
działu, kierunku i poziomu stopnia studiów. Informacje zawarte w metryczce 
były niezmiernie istotne w analizie odpowiedzi.

Wybór ankiety jako metody badawczej podyktowany był możliwością szyb
kiego przebadania dość licznej zbiorowości i uzyskania aktualnych danych 
o stopniu zadowolenia użytkowników ze świadczonych usług i ze stanu zbio
rów. Anonimowy sposób jej przeprowadzania zapewnił większą swobodę wy
powiedzi. Formularze wyłożono w widocznych miejscach we wszystkich agen
dach udostępniania. Badania miały charakter otwarty i dobrowolny, skierowa
ne zostały do grupy losowo wybranych użytkowników. Większość osób chętnie 
wzięła udział w badaniach i sumiennie wypełniła ankietę. Cały zebrany mate
riał został wnikliwie przeanalizowany.

Kwestionariusz zawierał 11 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz 
jedno pytanie otwarte, w którym badani mogli zamieszczać własne spostrzeże
nia. Poziom satysfakcji świadczonych przez Bibliotekę usług oceniano według 
pięciostopniowej skali Likerta: zdecydowanie tak; tak; nie mam zdania; nie; 
zdecydowanie nie.

Najwięcej ankiet wypełnili studenci z Wydziału Humanistycznego -  105 
(23%), Wydziału Prawa i Administracji -  58 (12,6%), Wydziału Nauk Społecz
n y ch - 49 (10,7%), Wydziału Nauk Ekonomicznych -  48 (10,4%), Wydziału Na
uk Technicznych -  44 (9,6%). Najliczniej reprezentowanym kierunkiem studiów 
była filologia polska (rys. 1).

Najmniej liczny udział w ankiecie wykazali studenci z wydziałów: Teologii, 
Sztuki oraz Matematyki i Informatyki. Z pewnością wpływ na taką sytuację 
ma ich lokalizacja, gdyż wydziały te znajdują się poza kampusem uczelni, na
tomiast wydziały najliczniej w badaniach ankietowych reprezentowane miesz
czą się w bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej. Potwierdza to 
tezę, że lokalizacja biblioteki jest ważna.

7 Z. Krupa, Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego w opinii je j użytkowników, [w:] Biblioteki, 
informacja, książka. Interdyscyplinarne badania i praktyka w 21. wieku. W dziesięciolecie śmierci 
prof. dra hab. Wiesława Bieńkowskiego, red. M. Kocójowa, seria: e-Publikacje Instytutu INiB UJ,
7 [DVD], Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, Kraków 2010, s. 229-239. http:// 
bur.univ.rzeszow.pl/relacja/ref/krupa.pdf (5.08.2011).
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105

Rys. 1 . Udział poszczególnych wydziałów w badaniach ankietowych [w %]
Źródło: badanie własne.

Wyniki badań 

Zbiory

Na pytanie, czy zbiory biblioteczne spełniają oczekiwania czytelników: „tak” 
odpowiedziało 61%, „zdecydowanie tak” -  23%, a 11% nie jest zadowolonych 
ze zbiorów bibliotecznych. Miłym zaskoczeniem okazał się duży odsetek osób 
usatysfakcjonowanych księgozbiorem Biblioteki (łącznie 84% respondentów) 
(rys. 2).
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Rys. 2. Ocena zgodności z oczekiwaniami zbiorów bibliotecznych odpowiadających kierunkowi 
studiów [w %]
Źródło: badanie własne.
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Nasz Uniwersytet ma jedną z najliczniejszych ofert kształcenia w naszym 
kraju (59 kierunków). Taka sytuacja powoduje, że usatysfakcjonowanie róż
norodnego odbiorcy, przy jednocześnie ograniczonych możliwościach finanso
wych, jest olbrzymim wyzwaniem dla Biblioteki. Biblioteka skupiła się na za
kupie jak największej liczby nowości (nie egzemplarzy, lecz tytułów). Być mo
że ma to wpływ na zadowolenie ze zbiorów bibliotecznych dużego odsetka an
kietowanych. Nie należy jednak zapominać, że 13% respondentów nie jest usa
tysfakcjonowanych ze zbiorów bibliotecznych. Głównie swoje niezadowolenie 
okazywali studenci z kierunku filologia rosyjska, którzy komentowali: „Zbio
ry są ubogie, jest za mało książek z literatury rosyjskiej” . W podobnym tonie 
zdarzały się wypowiedzi studentów filologii angielskiej, którzy podkreślali, że 
„książki rekomendowane przez wykładowców nie są dostępne w Bibliotece, jest 
zbyt mała liczba książek, brak nowości” . Na niedobory nowości wydawniczych 
wskazywali ponadto studenci teologii. Należy jednak podkreślić, że Wydział 
Teologii ma własną bibliotekę, dla której Biblioteka Uniwersytecka prowadzi 
oddzielny zakup. Brak nowości i książek polecanych przez wykładowców wy
nika z utrudnionego kontaktu z wykładowcami wymienionych kierunków. Sta
nowi to sygnał dla pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej, że trzeba zinten
syfikować współpracę biblioteki z pracownikami naukowymi.

Kolejne pytanie dotyczyło oceny źródeł elektronicznych dostępnych w sieci 
UWM (rys. 3). E-zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej obejmują następujące ka
tegorie:

-  zagraniczne bazy abstraktowe (Medline, Science Citation Index — SCI, 
SCOPUS);

-  serwisy pełnotekstowe konsorcjów czasopism zagranicznych (EBSCOhost, 
Elsevier, Emerald, ProQuest, SpringerLink, Wiley Online Library);

-  polskie bazy bibliograficzne: Bazy Biblioteki Narodowej, AGRO, SIGZ 
(System Informacji o Gospodarce Żywnościowej), Polska Bibliografia Lekar
ska, BazTech, Bibliografia Warmii i Mazur;

-  polskie bazy pełnotekstowe: Infor Lex Expert, EMIS EmergingMarkets, 
Legalis (System Informacji Prawnej), LEX, LexPolonica;

-  bazy książek elektronicznych — Knovel, ibuk.pl;
-  polskie e-czasopisma;
-  biblioteki cyfrowe;
-  przydatne adresy.
Zdecydowana większość ankietowanych jest zadowolona ze źródeł elektro

nicznych oferowanych im przez Bibliotekę i dostępnych w sieci UWM: 48% re
spondentów odpowiedziało „tak” na zadane pytanie, natomiast 17% „zdecydo
wane tak” . Zastanawiająca jest dość liczna (24%) grupa ankietowanych sta
nowiących osoby niemające zdania na temat źródeł elektronicznych. Próbu
jąc wyjaśnić tę sytuację, poddaliśmy analizie zależność odpowiedzi od stop
nia studiów realizowanych przez ankietowanych, ponieważ nasze dotychcza
sowe obserwacje wskazywały, że studenci pierwszego stopnia nie mają jeszcze
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Rys. 3. Ocena spełnienia oczekiwań użytkowników przez dostęp do źródeł elektronicznych w Bi
bliotece i sieci UWM [w %]
Źródło: badanie własne.

potrzeby poznania oferty źródeł elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej. Ta
ka konieczność pojawia się zazwyczaj podczas poszukiwań materiałów do prac 
dyplomowych. Jednak wynik badań wskazuje minimalną różnicę w opinii na 
temat e-źródeł między ankietowanymi pierwszego i drugiego stopnia studiów 
-  „nie mam zdania” odpowiedziało 24% spośród studentów pierwszego stopnia 
i 23% stopnia drugiego (rys. 4 i 5).

Jednocześnie najwięcej osób, które okazywały swoje niezadowolenie ze źró
deł elektronicznych (11% odpowiedzi na „nie”), reprezentowało kierunki hu
manistyczne, takie jak: filologia rosyjska oraz historia. Obiekcje pierwszego 
kierunku wydają się uzasadnione, ponieważ Biblioteka posiada w ofercie tyl
ko jedną rosyjskojęzycznąbazę (INION -  baza bibliograficzna Moskiewskiego 
Instytutu Informacji Naukowej o Naukach Społecznych).
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Rys. 4. Dostęp do elektronicznych źródeł w Bibliotece i sieci UWM w opinii studentów pierwszego 
stopnia studiów [w %]
Źródło: badanie własne.
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Rys. 5. Dostęp do elektronicznych źródeł w Bibliotece i sieci UWM w opinii studentów drugiego 
stopnia studiów [w %]
Źródło: badanie własne.

Usługi

Pytanie trzecie dotyczyło stopnia satysfakcji z usług Oddziału Kolekcji Dzie
dzinowych, w którego skład wchodzą trzy kolekcje: Nauk Przyrodniczo-Technicz- 
nych (Zielona), Nauk Społecznych (Żółta), Nauk Humanistycznych (Niebieska). 
W kolekcjach dziedzinowych znajdują się zbiory z kręgu specjalistycznej litera
tury naukowej udostępnianej w wolnym dostępie. Kolekcyjne zbiory ustawione 
zostały według odpowiednio zmodyfikowanej i uproszczonej Uniwersalnej Kla
syfikacji Dziesiętnej (UKD). Liczba zbiorów w tym oddziale (stan na 30 wrześ
nia 2011 r.) wynosi 83 328 jednostek. W zależności od potrzeb czytelnicy mogą 
korzystać z nich na miejscu bądź wypożyczyć i wykonać kserokopię. Oddział 
Kolekcji Dziedzinowych został stworzony z myślą o użytkownikach chcących 
spędzić dłuższą chwilę w Bibliotece, poświęcając ten czas na własne badania. 
W każdej z kolekcji znajdują się czytelnie. Dużą popularnością cieszą się miej
sca do czytania między regałami8. Użytkownik ma w swoim zasięgu potrzebne 
materiały dydaktyczne, ciszę i spokój. Zaobserwowaliśmy, że czytelnicy w tych 
miejscach spędzają niejednokrotnie cały dzień, robiąc notatki czy pisząc pracę.

Personel pracujący w Oddziale Kolekcji Dziedzinowych to zazwyczaj osoby, 
które ukończyły różne kierunki studiów dostosowane do kolekcji (uzupełnione 
o podyplomowe studia z zakresu bibliotekoznawstwa). W Kolekcji Nauk Przy- 
rodniczo-Technicznych pracuje kadra po studiach z zakresu nauk rolniczych, 
ochrony środowiska, biologii i zootechniki. W Kolekcji Nauk Społecznych za
trudnieni są pracownicy, którzy mają wykształcenie teologiczne i filozoficzne, 
inni ukończyli dziennikarstwo i komunikację społeczną, zarządzanie i marke
ting oraz filologię angielską. Pracownicy Kolekcji Nauk Humanistycznych uzy

8 S. Baran, Wolny dostęp -  czytelnictwo -  przestrzeń biblioteczna, „Bibliotekarz Warmińsko- 
-Mazurski” 2009, nr 3/4, http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/ (10.08.2011).

http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/
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skali dyplomy z zakresu filologii polskiej, filologii rosyjskiej, historii i bibliote
koznawstwa. W związku z tym studenci, którzy poszukują informacji potrzeb
nych im do pracy dydaktyczno-naukowej, mogą liczyć na fachową pomoc. Po
za tradycyjnymi zbiorami pracownicy Oddziału Kolekcji Dziedzinowych służą 
pomocą zainteresowanym osobom w przeszukiwaniu źródeł elektronicznych, 
głównie baz bibliograficznych.

Kompleksowa obsługa użytkownika w tym oddziale miała niewątpliwie 
wpływ na pozytywną ocenę usług kolekcji dziedzinowych: „tak” odpowiedziało 
58%, „zdecydowanie tak” -  25%. Stanowi to 83% ankietowanych usatysfakcjo
nowanych wizytą w tym oddziale (rys. 6).

58
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Rys. 6. Poziom zadowolenia z usług w kolekcjach dziedzinowych [w %]
Źródło: badanie własne.

W następnym pytaniu uzyskaliśmy opinie użytkowników na temat usług ofe
rowanych w Oddziale Kolekcji Dydaktycznej, w którym gromadzone sąwieloeg- 
zemplarzowe podręczniki i skrypty oraz literatura piękna w wolnym dostępie 
(stan na 30 września 2011 r. wynosi 132 583 jednostki). Mimo że dydaktyczny 
profil kolekcji zdominował charakter znajdujących się tam zbiorów, dużą po
pularnością cieszy się literatura piękna (20 262 egz.). Z obserwacji wynika, że 
studenci bardzo chętnie korzystają z tych zbiorów. Jest to niewątpliwie duży 
wkład Biblioteki w promowanie czytelnictwa wśród użytkowników. Podobnie 
jak w kolekcjach dziedzinowych zgromadzone tu zbiory ustawione zostały we
dług UKD, a księgozbiór podzielono kolorystycznie.

Oddział Kolekcji Dydaktycznej to nie tylko miejsce wypożyczania podręcz
ników i skryptów, lecz także przygotowywania się do zajęć. Wzorem kolekcji 
dziedzinowych ma on czytelnię z księgozbiorem podręcznym (słowniki i ency
klopedie). Personel służy informacją, w jaki sposób należy korzystać z katalo
gu on-line, jak zamawiać i wyszukiwać książki. Studenci pierwszych lat stu
diów chętnie korzystają z tej pomocy.

Jak wykazały badania, zdecydowana większość osób odwiedzających wypo
życzalnię z wolnym dostępem jest usatysfakcjonowana jej usługami, co obra-
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żują następujące wyniki: 54% stwierdziło, że usługi wypożyczalni dydaktycz
nej spełniająjej oczekiwania, a 22% zadeklarowało zdecydowane zadowolenie. 
Co dziesiąty ankietowany wyraził swoje rozczarowanie z usług wypożyczalni 
dydaktycznej (rys. 7). Najwięcej negatywnych komentarzy dotyczyło głównie 
niedostatecznej liczby książek do wypożyczenia. Pojawiły się również postula
ty o zwiększenie limitu wypożyczeń9. Ograniczona liczba egzemplarzy do wy
pożyczenia jest ogólnym problemem nie tylko Biblioteki UWM, lecz także in
nych polskich i zagranicznych bibliotek, które nie są w stanie finansować wie- 
loegzemplarzowych zakupów z powodu ograniczonego budżetu bądź obowią
zujących przepisów10.

Rys. 7. Poziom satysfakcji z usług Oddziału Kolekcji Dydaktycznej [w %]
Źródło: badanie własne.

Pytanie piąte dotyczyło oceny zadowolenia z usług Wypożyczalni Głównej 
(rys. 8), która udostępnia zbiory biblioteczne zamówione uprzednio za pomo
cą katalogu on-line.

9 Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie osobom studiującym 1 kierunek studiów wypo
życza na 4 miesiące 10 książek, osobom piszącym prace dyplomowe i studiującym drugi kierunek 
studiów wypożycza 20 tytułów na 4 miesiące. Z wyjątkiem literatury pięknej wypożyczanej na 
1 miesiąc.

10 Zob. M. Polarczyk, R. Tomaszewska, R. Tomaszewski, Obsługa czytelników w dobie społeczeń
stwa informacyjnego na przykładzie Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Akademii 
Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, [w:] Czytelnik czy klient? Ogólnopolska konferencja 
bibliotekarzy, Biblioteka Główna UMK, Toruń 4 -6 grudnia 2003 roku, red. B. Bednarek-Michalska, 
B. Szczepańska [CD-ROM Materiały konferencyjne EBIB 2003, nr 7], http://bg.p.lodz.pl/konferen- 
cja2004/pelne_teksty/polarczyk.pdf (12.08.2011); Ż. Szerksznis, A. Spaleniak, Użytkownik biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu -  jego  potrzeby, poziom  zadowolenia i satysfakcji, „Biuletyn EBIB” 
2008, nr 2, http://www.ebib.info/2010/93/a.php?spaleniak (28.07.2011); S. UrRehman, F. Shafiąue, 
K. Mahmood, op. cit.
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Rys. 8. Poziom zadowolenia ze sposobu realizacji wypożyczeń w Wypożyczalni Głównej [w %] 
Źródło: badanie własne.

Zdecydowana większość respondentów (54% deklaracji na „tak” , 29% -  „zde
cydowanie tak”) zapewniła, że Wypożyczalnia Główna sprawnie realizuje skła
dane zamówienia. Prawdopodobnie na tę pozytywną ocenę wpłynęła nowa funk
cja uruchomiona dzięki systemowi Aleph, w wyniku której użytkownik skła
dający zamówienie dostaje informację w postaci maila o zrealizowanym przez 
Bibliotekę zamówieniu. Biblioteka wysyła również mailowe informacje do tych 
osób oczekujących na książkę, które wcześniej zgłosiły zapotrzebowanie na da
ną pozycję, w momencie jej zwrotu do Biblioteki.

Spośród 460 respondentów 10% ankietowanych nie miało zdania na temat 
pracy Wypożyczalni Głównej. Przypuszczamy, że grupę tę stanowią osoby, któ
re rzadko lub w ogóle z niej nie korzystają. Z obserwacji wynika, że studenci 
bardzo szybko zaakceptowali wolny dostęp do zbiorów i tam rozpoczynają po
szukiwania potrzebnych im materiałów bibliotecznych, a dopiero potem stara
ją  się zamawiać z magazynu.

Informacja i kultura obsługi

Kolejne, szóste pytanie dotyczyło odbioru przez użytkowników dziedzinowe
go układu zbiorów zastosowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej (rys. 9).

Dla większości ankietowanych układ dziedzinowy ustawienia zbiorów przyję
ty w Bibliotece jest przejrzysty i łatwy w korzystaniu: 56% odpowiedziało „tak” 
oraz 23% -  „zdecydowanie tak”. Jedynie 11% respondentów stwierdziło, że układ 
zbiorów w bibliotece im nie odpowiada. Jak wcześniej wspomniano, przy usta
wieniu zbiorów posłużono się UKD w sposób odpowiednio uproszczony i przy
stosowany do potrzeb Biblioteki UWM. Jednak nie zawsze profile tematyczne 
kolekcji pokrywały się w 100% z kierunkami studiów im przyporządkowanych.

Potwierdziły to badania, ponieważ osoby, które odpowiedziały „nie”, repre
zentowały głównie takie kierunki, jak: zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicz
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nych), historia (Wydział Humanistyczny), pedagogika pracy socjalnej (Wydział 
Nauk Społecznych). Studenci wymienionych kierunków są zmuszeni korzy
stać z więcej niż jednej kolekcji. W związku z tym systematycznie dostosowu
je się klasyfikację zbiorów do potrzeb naszych użytkowników, aby korzystanie 
z nich było prostsze.
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Rys. 9. Przejrzystość układu dziedzinowego zbiorów w Bibliotece i poziom łatwości korzystania 
z niego [w %]
Źródło: badanie własne.

W pytaniu siódmym ankietowani oceniali przydatność i jakość informacji 
uzyskanych od personelu bibliotecznego (rys. 10).

zdecydowanie tak tak me mam zdania zdecydowanie nie

Rys. 10. Ocena przydatności i jakości informacji udzielanych przez pracowników Biblioteki [w %] 
Źródło: badanie własne.

Zdecydowana większość respondentów wyraziła się pozytywnie na temat ja 
kości informacji uzyskanych w Bibliotece (88%). Na tę opinię wpływa z pewno
ścią fakt, że do obowiązków każdego bibliotekarza (a w szczególności pracują
cego w działach udostępniania) należy kompleksowa obsługa czytelnika w za
kresie merytorycznej pomocy informacyjnej: w trakcie korzystania z baz biblio



Nowoczesna biblioteka akademicka w opinii użytkowników. 77

graficznych, baz pełnotekstowych, e-booków, w przeszukiwaniu księgozbiorów 
Biblioteki Uniwersyteckiej i innych bibliotek naukowych.

Z kolei dzięki odpowiedziom na następne pytanie uzyskano wiedzę na te
mat stopnia zadowolenia użytkowników z kultury obsługi w Bibliotece (rys. 11).

zdecydowanie tak tak nie mam zdania me zdecydowanie nie

Rys. 11. Ocena kultury obsługi w Bibliotece [w %]
Źródło: badanie własne.

Podobnie jak w poprzednim pytaniu, stopień satysfakcji użytkowników był 
wysoki. Łącznie 93% respondentów wypowiedziało się pozytywnie na temat kul
tury obsługi w Bibliotece (51% -  „zdecydowanie tak”, 42% -  „tak”). O przyjaznej 
i kulturalnej atmosferze biblioteki przesądza profesjonalizm i życzliwa klien
tom postawa pracowników Biblioteki. Przez profesjonalizm należy rozumieć 
nie tylko znajomość procesów i akcesoriów bibliotekarstwa oraz dobrą orien
tację przedmiotową, lecz także otwartą postawę myślową i akceptację usługo
wego charakteru obowiązków. Personel biblioteczny swoim zachowaniem i sto
sunkiem do użytkowników kształtuje ich opinię o całej instytucji. Dlatego oso
by kierowane do pracy w agendach, które charakteryzuje bezpośredni kontakt 
z czytelnikiem, powinny być szczególnie dobierane z uwzględnieniem cech oso
bowości. Od współczesnego bibliotekarza obsługującego czytelnie wymaga się 
-  oprócz wykorzystania w praktyce nabytej wiedzy -  by potrafił zarządzać za
sobem rozproszonym w świecie realnym i wirtualnym, obsługiwał dużą grupę 
użytkowników, ciągle podnosił swoje kompetencje i nie bał się innowacji. Ide
alny pracownik na takim stanowisku to przede wszystkim człowiek otwarty na 
ludzi, życzliwy, elastyczny w myśleniu i działaniu, a przy tym szybko reagują
cy11. Ważne jest, aby te osoby posiadały wiedzę zawodową i ogólną oraz specjal
ne predyspozycje, do których można zaliczyć przede wszystkim kontaktowość.

Kolejne pytanie dostarczyło wiedzy na temat stopnia satysfakcji z informa
cji umieszczanych na stronie internetowej Biblioteki (rys. 12).

11 P. Weigt, Bibliotekarz X XI wieku -  umiejętności i predyspozycje do pracy z użytkownikiem , 
[w:] Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich, red. E. Bieniasz, K. Serwatko, B. Jaskowska, 
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 109.
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Rys. 12. Ocena przydatności i wiarygodności informacji zamieszczonych na stronie internetowej 
Biblioteki [w %]
Źródło: badanie własne.

W obecnych czasach, gdy jednym z głównych środków komunikacji między
ludzkiej stał się Internet, niezwykle istotną rolę w kształtowaniu pozytywnych 
interakcji z czytelnikiem odgrywa strona internetowa biblioteki. W październi
ku 2010 r. pracownicy unowocześnili stronę domową Biblioteki Uniwersytec
kiej UWM. W wyniku tych prac powstała witryna spełniająca wymogi prosto
ty, jasności i aktualności zamieszczanych tam informacji. Pod względem for
my wizualnej zbliżona została do strony domowej instytucji nadrzędnej, czyli 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przy czym obydwie utrzymano w sty
listyce wzorowanej na stronie Uniwersytetu Oxfordzkiego. O pozytywnym od
biorze nowej strony domowej i informacji tam zawartych świadczą wyniki an
kiety: 54% odpowiedzi na „tak” , 24% -  „zdecydowanie tak” .

W stosunku do dawnej Biblioteki Głównej w nowym gmachu Biblioteki Uni
wersyteckiej UWM zmianie uległy przede wszystkim te agendy, które dotyczyły 
kontaktów z użytkownikiem i usług bibliotecznych. W związku z dokonanymi 
zmianami organizacyjnymi należało uzyskać informacje o ich odbiorze przez 
użytkowników (rys. 13).

Większość spośród ankietowanych wyraziło swoje zadowolenie z rozmiesz
czenia poszczególnych agend udostępniania w Bibliotece: 53% odpowiedzi „tak”, 
14% -  „zdecydowanie tak” . Żadnej opinii na temat lokalizacji bibliotecznych 
agend nie wyraziło 27% respondentów.

Ważnym kryterium oceny usługowych walorów biblioteki są godziny jej 
otwarcia12. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie jest czynna od 8:00 
do 20:00 (poniedziałek—sobota). W ankiecie zapytano o to, czy godziny pracy 
Biblioteki są dla użytkowników odpowiednie (rys. 14).

12 A. Pośnik, Badanie potrzeb użytkowników bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [w:] Czytelnik czy klient?..., http://ebib.oss.wroc.pl/mat- 
konf/torun/posnik.php (6.08.2011).

http://ebib.oss.wroc.pl/mat-
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Rys. 13. Ocena spełnienia oczekiwań studentów przez rozmieszczenie poszczególnych agend udo
stępniania [w %]
Źródło: badanie własne.

49

zdecydowanie tak tak nie mam zdania nie zdecydowanie nie

Rys. 14. Opinia o właściwym ustaleniu godzin otwarcia Biblioteki [w %]
Źródło: badanie własne.

Swoje zadowolenie z godzin otwarcia Biblioteki wyraziło blisko 90% respon
dentów (49% -  „tak”, 40% -  „zdecydowanie tak”). Pomimo 72-godzinnego tygo
dnia pracy spora grupa użytkowników wyraziła swoje niezadowolenie (7% opi
nii na „nie”, 1% -  „zdecydowanie nie”).

W pytaniu 12, które było pytaniem otwartym, większość wpisów dotyczy
ła godzin otwarcia biblioteki. Padały takie propozycje, jak: wydłużenie godzin 
otwarcia do 22:00, Biblioteka powinna być czynna w okresie sesji egzaminacyj
nej podobnie jak Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, czyli do wczesnych 
godzin rannych, otwarcie Biblioteki w niedzielę.

Spośród innych uwag warto wymienić następujące postulaty: umożliwienie 
wypożyczania książek z kolekcji dziedzinowych na krótki okres bądź do sksero- 
wania poza budynkiem Biblioteki; wprowadzenie w katalogu on-line oprócz ty
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tułu danej pozycji jej spisu treści; wzbogacenie księgozbioru literatury pięknej 
o nowości z literatury współczesnej; zachowanie ciszy w miejscach, gdzie zlo
kalizowane są czytelnie. Ponadto zgłaszano uwagi na temat zbyt rygorystycz
nej pracy ochrony, czyli pracowników Straży Uniwersyteckiej, których głów
nym zadaniem jest ochrona porządku publicznego na terenach i w obiektach 
należących do UWM w Olsztynie.

Podsumowanie

Należy podkreślić, że respondenci pozytywnie ocenili zarówno tradycyjne 
formy usług bibliotecznych, jak i nowe rozwiązania wprowadzone w Bibliotece 
Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Studenci wyrazili ogólne zadowolenie z usług kolekcji dziedzinowych, w któ
rych funkcjonuje wolny dostęp do zbiorów, a także z dwóch wypożyczalni: pod
ręczników i skryptów (Oddział Kolekcji Dydaktycznej), z wolnym dostępem do 
zbiorów, oraz zbiorów magazynowych (Wypożyczalnia Główna). Poziom mery
toryczny i kultura personelu bezpośrednio obsługującego czytelników zyskały 
aprobatę. Pozytywnie oceniono również dostęp do źródeł elektronicznych w sie
ci UWM oraz stronę internetową, która funkcjonuje od jesieni 2010 r.

Nie zabrakło oczywiście uwag krytycznych, które dotyczyły głównie zbyt 
małej liczby egzemplarzy do wypożyczenia oraz niewystarczającego wzboga
cenia księgozbioru obcojęzycznego naukowego oraz beletrystycznego (głównie 
na potrzeby studentów filologii angielskiej i rosyjskiej). Postulowano wydłuże
nie godzin otwarcia biblioteki, oczekując, by była czynna również w niedzielę.

Niniejsze badania należy potraktować jako wstępne, dające podstawę do dal
szych analiz działalności placówki. Powtarzanie badań i porównywanie wyni
ków umożliwi zebranie niezbędnych danych do oceny jej funkcjonowania oraz 
do zarządzania instytucją. Systematyczny pomiar poziomu usług to nieodzowny 
warunek szeregu praktycznych przedsięwzięć, usprawniających funkcjonowanie 
systemu biblioteczno-informacyjnego. Misja nowoczesnej biblioteki akademic
kiej, jako instytucji dbającej o wzajemne relacje użytkownik-bibliotekarz, jest 
w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz
tynie sukcesywnie realizowana.
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Ostatnie dziesięciolecie to okres dominującej roli informacji. Powszechny 
dostęp do Internetu oraz gwałtowny rozwój technologii teleinformatycznych, 
multiwyszukiwarek, bibliotek cyfrowych, zasobów open access zmieniły diame
tralnie potrzeby użytkowników i postawiły przed bibliotekami nowe wyzwania. 
Postępujący niż demograficzny również wpłynął na politykę bibliotek i spowo
dował konieczność stałego poszerzania i weryfikowania oferty oraz wychodze
nia już nie tylko naprzeciw, lecz także do czytelnika.

Procesy zachodzące w tym okresie w bibliotekach, również w Bibliotece Głów
nej Politechniki Opolskiej (BG PO), można prześledzić na dwóch płaszczyznach: 
przeobrażeń zachodzących wewnątrz tej instytucji oraz działalności bibliotecz
nej w zmieniającym się otoczeniu.

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej -  od lat podporządkowując użyt
kownikom wszystkie podejmowane inicjatywy — stara się sprostać ich ocze
kiwaniom zarówno w „murach” biblioteki, jak i poza nimi. W mijającej deka
dzie wszystkie biblioteki wydziałowe zostały poddane gruntownej modernizacji.
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Standardem stal się wolny dostęp do zbiorów, udostępniano użytkownikom ko
lejne multimedialne stanowiska komputerowe, samoobsługowe kopiarki, ska
nery i drukarki oraz bezprzewodową sieć WiFi. Obecnie większość bibliotek 
Politechniki Opolskiej dysponuje również stanowiskiem dla osób z dysfunk
cją wzroku. Dodatkowo estetyczne i przytulne wnętrza biblioteczne zachęcają 
użytkowników do spędzania tu czasu nie tylko w celach dydaktycznych, lecz 
także dla odpoczynku i relaksu.

Jak wynika z rys. 1, udostępnianie zbiorów w czytelniach pozostaje nie
zmiennie od lat na podobnym wysokim poziomie. Chcąc utrzymać ten dobry 
wynik oraz odpowiadając na potrzeby czytelników, od stycznia 2011 r. wprowa
dzono pilotażowy system wypożyczeń nocnych i weekendowych. Wypożyczenia 
pilotażowe podlegają trzem „żelaznym” zasadom:

— czytelnik (student, pracownik Politechniki Opolskiej) musi być zarejestro
wany w komputerowym systemie bibliotecznym,

— jednorazowo można wypożyczyć do 5 tytułów,
— obowiązują ściśle wyznaczone i skrupulatnie przestrzegane terminy wy

pożyczeń i zwrotów.
Nie podlegają wypożyczeniom książki wydane przed 1950 r., książki pozyska

ne z egzemplarza obowiązkowego, encyklopedie, leksykony, czasopisma, zbio
ry specjalne (normy, patenty, katalogi), książki, które mają status „zarezerwuj 
egzemplarz” lub „zarezerwuj egzemplarz krótkoterminowy” , książki unikato
we, tzn. takie, które są dostępne wyłącznie w jednym egzemplarzu w całej sie
ci bibliotecznej Politechniki Opolskiej.
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Rys. 1. Liczba użytkowników Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej w latach 2001-2010 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności Biblioteki.
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Od 2002 r. obserwowano spadek liczby użytkowników w wypożyczalni 
(rys. l).Aby temu zapobiec, wprowadzono kolejną usługę, tzw. wypożyczenia 
krótkoterminowe. Znaczna część egzemplarzy lektoryjnych (ponad 35 tys. wo
luminów) zmieniła status z udostępnianego w czytelni na udostępniany na ze
wnątrz (maksymalnie na okres 7 dni). Dzięki tej usłudze w 2010 r. o blisko 
25% wzrosła liczba czytelników wypożyczających książki na zewnątrz. Nale
ży podkreślić, że korzystający ze zbiorów bardzo chwalą sobie nowe podejście 
do usługi. Jednocześnie są przy tym bardzo zdyscyplinowani i dotrzymują ter
minów zwrotów.

Internet znacznie przyspieszy! prace związane z zakupem zbiorów. W cią
gu 24 godzin można zakupić potrzebną publikację i po opracowaniu włączyć ją  
do udostępnianego księgozbioru. Wprowadzenie międzynarodowego formatu 
MARC21 spowodowało podniesienie jakości i przejrzystości opisów bibliogra
ficznych oraz zwiększyło możliwości wyszukiwawcze.

Aby poprawić funkcjonalność katalogu komputerowego, w 2010 r. zainicjo
wano proces dołączania do opisów bibliograficznych skanów okładek i spisów 
treści książek za zgodą ich wydawców, a także „linkowania” tych dokumentów, 
których autorzy zaakceptowali bezpłatne udostępnienie w bibliotece cyfrowej.

Przez ostatnie dziesięć lat dynamicznie rozwijana jest usługa dostępu on-line 
do pełnotekstowych czasopism elektronicznych. W 2000 r. użytkownicy mo
gli skorzystać z 400 tytułów czasopism elektronicznych. Przystępując kon
sekwentnie do kolejnych konsorcjów, zwiększono ich liczbę do ponad 20 tys. 
E-czasopisma można przeszukiwać za pośrednictwem listy A—Z, a dzięki ser
werowi proxy wykorzystywać ten zasób także z domowych komputerów. Od 
2007 r. ofertę czasopism wzbogacono o dostęp do kolekcji pełnotekstowych ksią
żek elektronicznych na podstawie licencji firmy Knovel i następnie ebrary. 
E-zasoby uzupełniane są przez publikacje sukcesywnie zamieszczane w Dolno
śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Ważnym momentem w budowaniu elektronicznych zasobów Biblioteki by
ło podjęcie prac nad utworzeniem, wdrożeniem i posadowieniem w Internecie 
bazy prezentującej prace dyplomowe, doktorskie i habilitacyjne obronione na 
Politechnice Opolskiej. Baza została utworzona w 2005 r. i od początku cieszy
ła się bardzo dużym zainteresowaniem użytkowników. To na skutek ich suge
stii w 2007 r. bazę uzupełniono, dodając tytuł, słowa kluczowe i streszczenie 
w języku angielskim.

Analiza statystyk bibliotecznych wskazuje na duże zainteresowanie elektro
nicznymi kartotekami zagadnieniowymi. Indeksowane są w nich artykuły z pre
numerowanych czasopism nieindeksowanych przez BZCz i BazTech. W ostat
nich pięciu latach rozszerzono ofertę o dwie kolejne kartoteki tematyczne: Bu
downictwo i Architektura oraz Kultura Fizyczna.

Drugim nurtem przemian, które zachodzą w Bibliotece, są intensywne dzia
łania podejmowane w jej otoczeniu. Można do nich zaliczyć:

-  rozwój wirtualnej informacji o zasobach i usługach bibliotecznych;
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-  udział w inicjatywach uczelnianych, takich jak: festiwale nauki, Dziecię
ca Politechnika Opolska, Opolski Salon Maturzystów, współpraca z Akade
mickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, współpraca z Działem Nauki w za
kresie szkoleń;

-  promocja Biblioteki i jej zasobów poprzez wystawy, redagowanie publika
cji Prasa o Politechnice Opolskiej, prowadzenie kroniki bibliotecznej, organi
zowanie konkursów skierowanych do użytkowników, opracowywanie informa
torów, ulotek, zakładek dla użytkowników, utworzenie konta na Facebooku;

-  udział w inicjatywach ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym m.in. 
w akcji Bookcrossing, w konsorcjum BazTech, SYMPO, DBC oraz w KaRo.

Najlepszą metodą informowania o zasobach bibliotecznych jest ich prezen
tacja w Internecie. Biblioteka uruchomiła własną stronę domową w 1998 r. Po
czątkowo witryna pełniła funkcję wizytówki. Informacje przedstawione na niej 
dotyczyły danych teleadresowych BG PO oraz agend z dodaniem krótkiej cha
rakterystyki ich działalności. W 2002 r. została opracowana nowa strona in
ternetowa. Wprowadzono system nawigacji, zastosowano rozwijające się me
nu boczne. Oprócz informacji o Bibliotece wprowadzono linki: „Aktualności”, 
„Publikacje pracowników”, „Bazy danych”, „Czasopisma elektroniczne”, „Wy
kaz czasopism” i „Ciekawe linki”. Strona została wzbogacona o elementy gra
ficzne, logo oraz zdjęcie biblioteki. Nie zabrakło też informacji o aktualizacji 
strony i licznika odwiedzin. W tym samym roku nastąpiło uruchomienie in
ternetowego systemu udostępniania informacji o zbiorach biblioteki, więc na 
stronie www pojawił się link „Katalog on-line” , W 2004 r. dodano angielską, 
a następnie niemiecką wersję strony. Aktualizując witrynę, za każdym razem 
brano pod uwagę zmieniające się potrzeby i oczekiwania użytkowników. Każ
dorazowo podczas modernizacji kierowano się zasadą, że dobra strona inter
netowa powinna dostarczać użytkownikowi konkretnych informacji w zrozu
miały i czytelny sposób. Oprócz wiadomości dotyczących kolekcji dokumentów 
i usług dużym wykorzystaniem cieszą się następujące linki: „Propozycje zaku
pu do zbiorów”, „Zapytaj bibliotekarza” oraz „Zamówienia z wypożyczalni mię
dzybibliotecznej”. Codziennie dociera tymi kanałami od kilku do kilkunastu 
zapytań od użytkowników. Pracownik czy student, nawet nie przychodząc do 
biblioteki, może dostać potrzebny artykuł, sprowadzony w ramach wypożyczeń 
międzybibliotecznych. Coraz więcej innych bibliotek przysyła pliki pdf lub ska- 
ny i użytkownik w ciągu kilku godzin otrzymuje na swój komputer potrzebne 
materiały. Obecnie ukończone zostały prace nad czwartą wersją strony www. 
Jej prosty, przejrzysty, oszczędny w formie, ale jednocześnie bogaty w treść in
terfejs ma umożliwić globalne przeszukiwanie zasobów BG PO.

Instytucja stara się wychodzić z ofertą poza własne środowisko i dlatego 
od dziewięciu lat uczestniczy w Opolskim Festiwalu Nauki, prezentując swo
je usługi i zbiory społeczeństwu Opola i regionu. Każdego roku zostaje ustalo
ny przewodni temat wystawy i sposób jego prezentacji. Zazwyczaj prezentacja 
ta odbywa się za pośrednictwem posterów. Oprócz tego część materiałów jest
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umieszczana na stojakach lub w gablotach i wszyscy chętni mogą się z nimi 
zapoznać. Uzupełnieniem są ulotki i informatory biblioteczne. Dotychczas Bi
blioteka zorganizowała takie wystawy, jak: „Poznaj lepiej bibliotekę” , „Biblio
teka pędzlem i słowem malowana”, „Od wozu drabiniastego do statku kosmicz
nego”, „Rolnictwo wczoraj i dziś”, „W cieniu Wieży Piastowskiej”, „W tajemni
czym ogrodzie” oraz „45 lat Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej. Fakty, 
ludzie, miejsca” . Taka forma przedstawiania tematu oraz promowania zbio
rów cieszy się uznaniem i zainteresowaniem ze strony odwiedzających corocz
ny Opolski Festiwal Nauki.

W 2008 r. na uczelni ruszyła Dziecięca Politechnika Opolska. Dzieci w wie
ku 9-12 lat mogą pogłębiać swoją pasję poznawania świata. Biblioteka aktyw
nie włączyła się i w ten program, organizując spotkania biblioteczne z przyszły
mi użytkownikami. Ze względu na specyfikę książnicy naukowej zaprezento
wanie jej w ciekawy i intrygujący sposób jest nie lada wyzwaniem dla prowa
dzących zajęcia. Aby zainteresować młodych ludzi, eksponuje się różnorodność 
form książki oraz innych nośników informacji. Nie może zabraknąć miniaturo
wych książek, dużych atlasów oprawionych w skórę, książek w formie kart czy 
harmonijek. Zainteresowanie dzieci wzbudzają mikrofilmy, mikrofisze, slajdy, 
a także dyskietki różnego formatu. Duże wrażenie robią pomieszczenia magazy
nowe, winda oraz kserografy i powiększalniki tekstu. W 2011 r. zaproponowa
no uczestnikom Dziecięcej Politechniki Opolskiej udział w konkursie plastycz
nym pt. „Bibliotekarz i biblioteka w oczach dziecka”, aby zobaczyć, jak dzieci 
postrzegają bibliotekę akademicką. Konkurs cieszył się dużym zainteresowa
niem, a złożone prace przedstawiały bibliotekę jako miejsce przyjazne, cieka
we i warte odwiedzenia, co dobrze rokuje.

Od 2007 r. Politechnika Opolska wspólnie z czasopismem „Perspektywy” or
ganizuje Opolski Salon Maturzystów. Biblioteka, korzystając z okazji, pokazu
je swoją ofertę przyszłym studentom.

Od 2009 r. BG PO przyłączyła się do międzynarodowej akcji pod nazwą Book- 
crossing, polegającej na pozostawianiu własnych przeczytanych książek w miej
scach publicznych. Działania te mają na celu popularyzowanie czytelnictwa. 
Wydzielono specjalny regal, opracowano ulotki dotyczące idei bookcrossingu, 
a do każdej „uwolnionej” książki wklejono kartkę z informacją: „Po przeczyta
niu proszę mnie zwrócić w dowolnej bibliotece Politechniki Opolskiej”. Akcja 
spotkała się z dużym zainteresowaniem użytkowników bibliotek PO i w dal
szym ciągu cieszy się popularnością.

Szczególnie ważnym przedsięwzięciem propagującym dorobek naukowy pra
cowników PO było przystąpienie do tworzenia Dolnośląskiej Biblioteki Cyfro
wej (dalej — DBC), zainicjowanej przez biblioteki Wrocławia i województwa dol
nośląskiego. W ramach działalności DBC udostępniane są pełne teksty publi
kacji (doktoratów, podręczników, skryptów, czasopism i innych dokumentów) 
wydawanych przez zrzeszone w konsorcjum instytucje. Obecnie w DBC uczest
niczy już 20 bibliotek i instytucji. Kolekcja przez nią udostępniana liczy ponad
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7570 pozycji, a liczba osób korzystających z tej wirtualnej biblioteki przekro
czyła 7 558 000.

Najnowszą inicjatywą Biblioteki jest włączenie informacji o jej zasobach do 
rozproszonego katalogu polskich bibliotek akademickich KaRo, dzięki czemu 
jej księgozbiór może być przeszukiwany równocześnie ze zbiorami innych bi
bliotek uczelnianych.

Tak samo jak 10 lat temu, tak i obecnie BG PO stara się na bieżąco reago
wać na sugestie pracowników i studentów. Systematycznie przeprowadza się 
badania ankietowe, aby użytkownicy anonimowo wypowiadali się na temat 
funkcjonowania bibliotek, jakości zbiorów i obsługi. Zebrane opinie pozwalają 
modernizować działalność, wyeliminować niedogodności czy uchybienia oraz 
wprowadzać nowe usługi. Głos studentów jest bardzo ważny, ponieważ blisko 
52% z nich w 2011 r. deklarowało, że korzysta z usług co najmniej raz w tygo
dniu, a więc na bieżąco obserwuje to, co dzieje się w Bibliotece (rys. 2).

|  raz w roku 

|  raz w  miesiącu 

Q  raz w tygodniu

p l  częściej

Rys. 2. Deklarowana częstotliwość korzystania z usług Biblioteki przez studentów Politechniki 
Opolskiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych użytkowników przeprowadzanych 
w latach 2009-2011.

Według większości użytkowników (ponad 90% ankietowanych) biblioteka 
to miejsce, w którym mogą skorzystać z potrzebnych materiałów, a także uzy
skać pomoc w poszukiwaniu informacji (60%). Pomimo że zmniejsza się licz
ba respondentów, którzy deklarują korzystanie z Internetu w Bibliotece, do
strzegalny jest stały wzrost liczby czytelników pracujących ze swoimi laptopa
mi podłączonymi do sieci WiFi (rys. 3).

Ankiety sprawdzają też, jak wykorzystywane są poszczególne źródła infor
macji. Przeprowadzone w 2011 r. badania pokazały, że stopień ich wykorzy
stania nie jest zadowalający. Należy zatem zintensyfikować działania mające 
na celu ich promocję (rys. 4).

W ankietach pytano czytelników również o to, czy uważają, że wszechobecny 
Internet ograniczy rolę bibliotek. Zarówno w 2009 r., jak i w 2011 r. ankietowa
ni uznali, że biblioteka akademicka jest nadal potrzebna, a jej rolą staje się — 
obok udostępniania i informowania -  tworzenie miejsca i klimatu sprzyjającego 
nie tylko nauce, lecz także odpoczynkowi i relaksowi, czyli „trzeciego miejsca”.
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□  2009 ■ 2011

mogę znaleźć mogę tu uzyskać nie stać mnie mogę inne
potrzebne pomoc w poszukiwaniu na kupno własnych skorzystać
materiały potrzebnych materiałów książek, czasopism z Internetu

Rys. 3. Powody korzystania z usług biblioteki
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych użytkowników przeprowadzanych 
w latach 2009-2011.

□  2009
2011

l i i i
katalog

komputerowy
bazy danych czasopisma

elektroniczne
e-książki biblioteki

cyfrowe

Rys. 4. E-zasoby wykorzystywane przez studentów Politechniki Opolskiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych użytkowników przeprowadzanych 
w latach 2009-2011.
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Szansą na stworzenie odpowiedniego klimatu dla „trzeciego miejsca” jest 
koncepcja nowej siedziby biblioteki w II Kampusie Politechniki Opolskiej. Roz
strzygnięty we wrześniu 2011 r. konkurs na projekt architektoniczny stał się 
podstawą wyboru budynku łączącego w sobie funkcje biblioteczne, dydaktycz
ne, kulturalne i wypoczynkowe. Można prognozować, że jego realizacja to spo
sób na zapewnienie użytkownikom „sięgania po wiedzę” w komfortowych i do
skonale wyposażonych przestrzeniach.

Ostatnie dziesięciolecie przyniosło w bibliotekach kolejne zmiany ilościowe 
i jakościowe. Wirtualna komunikacja z czytelnikiem, stałe poszerzanie dostęp
ności i funkcjonalności katalogów bibliotecznych, tworzenie i organizowanie 
dostępu do e-zasobów oraz podejmowanie inicjatyw pozabibliotecznych to za
dania, którym biblioteki podporządkowały swoje działania. Słuszne wydaje się 
stwierdzenie, że w nadchodzącym czasie będzie trzeba pójść znowu krok dalej, 
budując w bibliotece — obok przestrzeni edukacyjnej, społecznej, kulturalnej -  
również przestrzeń neutralną, w której użytkownicy zechcą spędzać wolny czas, 
spotykać się z przyjaciółmi, odpoczywać, chwytać oddech przy filiżance kawy 
czy herbaty, obserwować i pokazywać się innym. Być może w ten sposób biblio
teki staną się „trendy” , a bibliotekarze „cool” . I tego należy wszystkim życzyć.
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Open stacks -  Library of Technical University of Łódź dilemmas

Abstract: In the dynamic reality o f 21st century, libraries face many problems, o f which the most 
important is meeting users’ demands for the quality and the presentation o f the library collec
tion. The quality o f a collection is an obvious criterion: the collection has to cover the area of in
terest o f the users, it has to be up to date and searching through it has to be easy and adequate.

The way of presentation and making library collection accessible is quite a complex matter, 
comprising the access rules (printed collection: lending outside, in-house use, access to electronic 
versions on-line) as well as the quality of the access process itself. Different, but not any less im
portant problem is an arrangement of the library space. Modern library is an open and reader- 
friendly place. Unrestricted access to the collection (open stacks), which has become the standard 
also at Polish scientific libraries over the last few years, gives the feeling o f freedom.

In the following text the authors will try to present the gradual process of opening the stacks 
at the Library of the Technical University of Łódź over the last 10 years and point out the dilem
mas of rearrangement in the Library.

Keywords: organizational culture in a library, work organization in the scientific library, open 
stacks

Wprowadzenie

Do niedawna użytkownikowi biblioteka kojarzyła się z budynkiem, przyku
rzonymi zbiorami drukowanymi, zasadniczą bibliotekarką i nieprzekraczalnymi 
¡asadami, których należało przestrzegać, wkraczając w progi książnicy. Może 
Uatego czytelnik coraz mniej chętnie korzystał z bibliotecznych zasobów. Do- 
yczyło to wszystkich rodzajów bibliotek, zarówno publicznych, jak i akademie - 
dch. Do niedawna nie było w naszym kraju szeroko zakrojonej pracy na rzecz 
zytelnictwa, która uczyłaby od dzieciństwa nawyków czytania, szacunku do 
isiążki, pracy w pomieszczeniach bibliotecznych przyszłych czytelników. Do- 
liero w początku XXI w. rozpoczęła się akcja ABC XXI „Cała Polska czyta dzie
łom”. Z pewnością bibliotekarze bibliotek naukowych będą musieli zaczekać na
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pokolenie co najmniej obecnych nastolatków, aby z przyjemnością obserwować 
tętniące życiem przestrzenie biblioteczne. Nowe technologie, które wkroczyły 
do polskich bibliotek w końcu ubiegłego wieku, sprawiły, że również te insty
tucje zaczęły się zmieniać. Utworzono katalogi biblioteczne dostępne on-line, 
zbiory biblioteczne są dyskretnie chronione systemami zabezpieczeń: magne
tycznymi i radiowymi, a komunikacja z użytkownikiem zyskała nowe atrak
cyjne formy. Oferta bibliotek wzbogaciła się o zbiory dostępne on-line, repozy
toria i zasoby cyfrowe, tworzone przez same biblioteki. Systematycznie wzra
stają wymagania stawiane bibliotekom zarówno przez ich organizatorów, jak 
i środowiska czytelników. We współczesnym komercyjnym świecie biblioteki 
stały się „przedsiębiorstwami usługowymi” walczącymi o klienta (czytelnika), 
badającymi jego potrzeby, konstruującymi ofertę usług zgodną z potrzebami 
zarówno zdefiniowanymi, jak i prawdopodobnymi, wykorzystującymi dostęp
ne narzędzia marketingowe.

Podstawą funkcjonowania każdej biblioteki jest gromadzenie, magazynowa
nie i udostępnianie zbiorów oraz działalność informacyjna. Wolny dostęp, jako 
aktywność bibliotek w założeniu podnosząca jakość usług, obejmuje dotychcza
sowe magazynowanie i udostępnianie zasobów drukowanych. Właściwe wpro
wadzenie wolnego dostępu nie tylko zależy od determinacji kierownictwa bi
blioteki, lecz także jest w równym stopniu uwarunkowane możliwościami lo
kalowymi i liczbą posiadanych zbiorów. Niewątpliwie łatwiej jest zrealizować 
zadanie otwierania magazynów bibliotekom, które mają lub w niedługiej per
spektywie będą miały do dyspozycji nowe, większe przestrzenie w jednej loka
lizacji. Wolny dostęp wymaga od organizatorów takiego zagospodarowania po
wierzchni, która umożliwi czytelnikom ergonomiczną pracę, właściwe oświe
tlenie stanowisk i magazynów otwartych oraz bezpieczną komunikację. Istot
ne jest także przygotowanie informacji wizualnej o sposobach komunikacji we
wnętrznej dla użytkowników i pracowników.

Przystępując do pisania niniejszego tekstu, autorki zanalizowały stopień 
wprowadzania wolnego dostępu w bibliotekach państwowych uczelni technicz
nych w Polsce jako elementu podnoszenia jakości usług bibliotecznych w wy
magającym środowisku inżynierów.

Tabela 1. Biblioteki państwowych uczelni technicznych w Polsce

Nazwa uczelni
Liczba

zbiorów
bibliotecznych

Wolny dostęp 
-  całość 
zbiorów

Zakres 
wolnego do

stępu

Samodzielne 
wypożyczanie 

(SelfCheck)

Biblioteka Politechniki 
Warszawskiej (stary gmach)

1 527 227 nie bez zbiorów 
studenckich

nie

Biblioteka Politechniki 
Gdańskiej (stary gmach)

1 200 000 nie do części 
zbiorów (bez 
starodruków, 
rękopisów)

nie
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Tabela 1. cd.

Nazwa uczelni
Liczba

zbiorów
bibliotecznych

Wolny dostęp 
-  całość 
zbiorów

Zakres 
wolnego do

stępu

Samodzielne
wypożyczanie

(SelfCheck)

Biblioteka Politechniki 
Wrocławskiej (stary gmach)

1 100 000 nie bez zbiorów 
studenckich

nie

Biblioteka Akademii 
Górniczo-Hutnicznej 
w Krakowie (stary gmach)

1 283 321 nie ograniczone:
czasopisma
tylko bieżące,
magazyn
studencki
zamknięty

nie

Biblioteka Politechniki Poznań
skiej (nowe 
pomieszczenia)

864 142 nie część zbiorów, 
bez mało 
aktywnego 
księgozbioru

tak

Biblioteka Politechniki 
i Łódzkiej (nowy gmach -  
rewitalizowana fabryka 
z początku XX w.)

655 800 tak 100% tak

Biblioteka Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach (1945)

792 187 nie tylko
czytelnie

nie

Biblioteka Politechniki 
Krakowskiej (stare 
pomieszczenia)

715 181 nie tylko
czytelnie

nie

Biblioteka Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie (2 budynki)

5 810 515 nie większość
zbiorów

nie

Biblioteka Politechniki 
Częstochowskiej (1949)

430 000 nie tylko
czytelnie

nie

Biblioteka Politechniki 
Białostockiej (1949)

249 000 (bez 
czasopism)

nie tylko
czytelnie

nie

Biblioteka Politechniki 
Radomskiej (1950)

320 000 nie tylko
czytelnie

nie

Biblioteka Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy (stosunkowo nowy 
lokal)

425 000 nie tylko
czytelnie

nie

Biblioteka Politechniki 
Rzeszowskiej (1951)

351 000 nie tylko
czytelnie

nie

Biblioteka WAT w Warszawie 
(trwa remont gmachu do 2012 r.)

433 000 nie tylko
czytelnie

nie

Biblioteka Politechniki 
Lubelskiej (1953)

150 000 wol. 
książek

nie tylko
czytelnie

nie
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Tabela 1. cd.

Nazwa uczelni
Liczba
zbiorów

bibliotecznych

Wolny dostęp 
-  całość 
zbiorów

Zakres 
wolnego do

stępu

Samodzielne
wypożyczanie

{SelfCheck)

Biblioteka Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach 
(po remoncie)

brak danych tak bez części 
księgozbioru 
studenckiego 
i czasopism

tak

Biblioteka Politechniki Opolskiej 
(budynek z 1985 r.)

470 000 nie tylko
czytelnie

nie

Biblioteka Politechniki 
Koszalińskiej (stare lokale)

62 492 
(katalog)

nie tylko
czytelnie

nie

Biblioteka Akademii Techniczno- 
-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej (stare lokale)

131 657 nie tylko
czytelnie

nie

Biblioteka Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej w Warszawie (1971)

45 500 nie tylko
czytelnie

nie

Biblioteka SGGW w Warszawie 
(nowy gmach od 1998/1999)

430 000 nie ok. 7% (30 tys. 
książek 

i czasopisma 
bieżące)

nie

Źródło: badania własne.

Podczas analizy zestawienia z tabeli 1 zwrócono uwagę na fakt funkcjono
wania bibliotek uczelni technicznych w stosunkowo starych pomieszczeniach. 
Tylko 5 książnic zyskało w ostatnim czasie nowe lokale, w jednej trwa remont, 
którego zakończenie zaplanowano na 2012 r. 9 bibliotek technicznych (41%) 
wprowadza wolny dostęp do wybranych części zbiorów bibliotecznych, pozo
stałe ograniczają swobodę dostępu do zbiorów do czytelń. Wśród tych bibliotek 
są 4 pracujące w nowych lokalach; 3 spośród nich (13,6%) umożliwiły czytelni
kom samodzielne wypożyczenia za pomocą SelfCheck. Największe biblioteki -  
posiadające zbiory powyżej miliona jednostek inwentarzowych, funkcjonujące 
w stosunkowo starych lokalach -  organizują swobodny dostęp do części zaso
bów. Z reguły zamknięty pozostaje wieloegzemplarzowy księgozbiór studencki 
i czasopisma (poza bieżącymi). Oczywiste jest ograniczenie dostępu do staro
druków i rękopisów ze względu na ich ochronę.

Biblioteka Politechniki Łódzkiej
Idea prezentowania zbiorów w wolnym dostępie jest realizowana w Biblio

tece Politechniki Łódzkiej (BPŁ) od lat 90. ubiegłego wieku, kiedy otwarto dla 
użytkowników magazyny czasopism. Biblioteka Główna nie miała wówczas wła
snego gmachu. Magazyn druków ciągłych znajdował się poza siedzibą główną,
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w pomieszczeniach po byłej stołówce. W 2002 r., po kilkuletniej adaptacji, BPŁ 
przeprowadziła się do zrewitalizowanego budynku po fabryce Schweikertów. 
Prawie 9 tys. m2 powierzchni zostało zagospodarowanych z myślą o wolnym do
stępie. Zachowano swobodny dostęp do zbiorów czasopism ulokowanych w 3 du
żych pomieszczeniach parteru, a także wolny dostęp do zbiorów: norm, paten
tów, literatury patentowej, prac doktorskich i księgozbioru podręcznego (Czy
telnia Główna, Ośrodek Informacji Patentowej). Zmieniony został układ dru
ków ciągłych na alfabetyczny według tytułów. W następnej kolejności w 2004 r. 
otwarto dla użytkowników magazyn z księgozbiorem naukowym, zajmujący dru
gie piętro budynku. Prawie 400 tys. zbiorów znalazło się w wolnym dostępie. 
Zamknięty w magazynach pozostał wieloegzemplarzowy księgozbiór studencki.

W 2008 r. Agnieszka Sabela i Błażej Feret opracowali model otwartego do
stępu w BPŁ, który dotyczył udostępniania wszystkich jej zbiorów bibliotecz
nych z księgozbiorem studenckim włącznie1. Celem podjętych prac było pod
niesienie jakości usług oferowanych w Bibliotece i jakości obsługi czytelnika 
przez zlikwidowanie możliwie wielu barier w dostępie do zbiorów bibliotecz
nych, zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych.

Otwarcie magazynów zmusiło Bibliotekę do weryfikacji dotychczasowego 
procesu zdalnego zamawiania książek, do którego użytkownicy przywykli i któ
ry cenili. Całodobowe zamawianie w trybie on-line stało się niemożliwe. Pod
jęto decyzję o skróceniu zamawiania do godzin nocnych od 20:00 do 7:00, tak 
aby w ciągu dnia wszystkie zbiory były dostępne dla tych czytelników, którzy 
przyjdą do Biblioteki i będą chcieli skorzystać z nich na miejscu lub samodziel
nie wypożyczyć.

Jesienią 2010 r. rozpoczęto przygotowania do wdrożenia modelu wolnego 
dostępu w BPŁ i ustalono termin zakończenia projektu na sierpień 2011 r. Po
wołano zespół roboczy składający się z przedstawicieli oddziałów: Udostępnia
nia Zbiorów, Opracowania Zbiorów, Kontroli Księgozbioru i Doradztwa, Syste
mów Informacyjnych i Digitalizacji, który spotkaniem 20 października 2010 r. 
zainaugurował pracę. Już wówczas pojawiły się pierwsze wątpliwości związa
ne z terminem realizacji projektu. Liczba postawionych zadań i czasochłonność 
ich realizacji sprawiły, że należało wzmóc tempo pracy i zaangażować większą 
liczbę pracowników. Niezwykle trudne logistycznie przedsięwzięcie opracowa
no w szczegółach i podzielono na kilka etapów obejmujących:

1) selekcję księgozbioru, niezbędną do zwolnienia jak największej ilości miej
sca na półkach w magazynach;

2) reklasyfikację zbiorów przeznaczonych do ustawienia w otwartych prze
strzeniach oraz zmiany w rekordzie egzemplarza, wynikające z konstrukcji no
wej sygnatury;

1 A. Sabela, B. Feret, Księgozbiór dydaktyczny w wolnym dostępie -  potrzeba czy problem ?, [w:] 
Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych. III Konferencja Biblioteki Politechniki 
Łódzkiej, Łódź, 25-27  czerwca 2008 r.: materiały konferencyjne, http://ebipolp.lodz.pl/dlibra/doc- 
content?id=3070&dirids=l (9.11.2011).

http://ebipolp.lodz.pl/dlibra/doc-
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3) oznakowanie i zabezpieczenie księgozbioru;
4) oklejenie książek czytelnymi nalepkami;
5) ustawienie księgozbioru według nowych zasad;
6) wyposażenie przestrzeni otwartych;
7) zmiany organizacyjne w oddziałach: Udostępniania Zbiorów i Informa

cji Naukowej;
8) opracowanie informacji o zmianach dla czytelników i pracowników.

Etap 1: selekcja zbiorów

Pierwsze zadanie związane było z koniecznością przeprowadzenia selekcji 
księgozbioru w celu rozluźnienia miejsca na półkach. Ze zbiorów wycofano ok. 
27 tys. książek nieaktualnych, niewykorzystywanych lub zniszczonych. W ie
lokrotnie przed podjęciem trudnej decyzji o usunięciu książki prowadzono dys
kusje, czy jest to na pewno tytuł zbędny, czy może nieznany lub zapomniany.

Etap 2: reklasyfikacja zbiorów

Realizacja tego etapu była ściśle związana z decyzją o nowym ustawieniu 
zbiorów i konstrukcją sygnatury. Narzędziem ustawienia zbiorów pozostała 
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD). Wyodrębniono 8 działów głów
nych i 129 poddziałów, w obrębie których ustawiono zbiory. W obrębie każdego 
poddziału zdecydowano się na układ alfabetyczny wg haseł. Korzystnym efek
tem takiego ustawienia zbiorów dla użytkownika jest zgromadzenie w jednym 
miejscu prac tego samego autora lub wydań tej samej pozycji. Stopień skom
plikowania prac polegał na tym, że część księgozbioru -  księgozbiór nauko
wy (ok. 40 tys. woluminów) był już ustawiony w obszarze magazynu otwarte
go wg UKD. Pozostałą część -  księgozbiór studencki (prawie 120 tys. wolumi
nów), trzeba było włączyć w ten zmodyfikowany układ i całość zaaranżować na 
2 kondygnacjach Biblioteki. Prace na tym etapie realizacji projektu polegały 
także na ujednolicaniu opisów bibliograficznych, klasyfikacji książek oraz na 
szybkim wprowadzeniu do katalogu elektronicznego ostatnich ok. 8 tys. pozy
cji. Nowa sygnatura dla każdej pozycji była systematycznie wpisywana w po
le 908 rekordu egzemplarza w formacie MARC21, a po zamknięciu Bibliote
ki dla użytkowników automatycznie przeniesiona do pola sygnatury. Tak za
planowany proces umożliwił systematyczną realizację zadania bez zaburzenia 
funkcji zamawiania.

Etap 3: oznakowanie i zabezpieczenie księgozbioru

Zaplanowano rozszerzenie istniejącego systemu zabezpieczenia zbiorów na 
pozostałą część księgozbioru i dodatkowe obszary otwarte. W BPŁ funkcjonu
je system elektromagnetyczny zabezpieczenia antykradzieżowego. W trakcie
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realizacji tego etapu oznakowano 160 tys. woluminów książek oraz zainstalo
wano dodatkowe anteny elektromagnetyczne. Rozbudowano także system ka
mer, zablokowano dostęp do wind. W kilku miejscach zaplanowano dodatkowe 
stanowiska pracy bibliotekarzy.

Etap 4: oklejenie książek czytelnymi nalepkami

Zdecydowano, że każda pozycja na półce będzie oznakowana czytelną na
lepką zawierającą niezbędne do jej odszukania informacje, natomiast każdy 
z ośmiu działów został oznakowany oddzielnym kolorem (tab. 2). Dodatkowa 
czerwona naklejka na grzbiecie książki oznacza, że dana pozycja przeznaczo
na jest do czytania wyłącznie na miejscu.

Tabela 2. Wykaz działów głównych i ich kolorów

UKD Nazwa działu UKD Kolor nalepki

0 Dział ogólny żółty

1 Filozofia. Psychologia szary

3 Nauki społeczne. Prawo. Administracja pomarańczowy

5 Matematyka. Nauki przyrodnicze purpurowy

6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo biały

7 Sztuka. Rozrywki. Sport jasnozielony

8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna jasnoniebieski

9 Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia jasnobrązowy

Źródło: opracowanie własne.

Etap 5: ustawienie księgozbioru według nowych zasad

Prace na tym etapie trwały ponad 2 miesiące wakacyjne (lipiec — pierwszy 
tydzień września 2011 r.). Zbiorów przygotowywanych do ustawienia w wol
nym dostępie nie mogli wypożyczyć użytkownicy. W ściśle zaplanowanym try
bie w magazynach pracowali wszyscy obecni pracownicy Biblioteki. Część 
agend BPŁ funkcjonowała normalnie, świadcząc czytelnikom możliwie naj
więcej usług: Czytelnia Główna, czytelnie i magazyny otwarte czasopism oraz 
Oddział Informacji Naukowej.

Etap 6: wyposażenie przestrzeni otwartych

Umożliwienie czytelnikom swobodnego „surfowania” po zbiorach bibliotecz
nych związane jest również z reorganizacją przestrzeni i stanowisk bibliotecz
nych. Mając świadomość, że przeglądanie zbiorów w wolnym dostępie powinno
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być przyjemnością, w wielu miejscach Biblioteki zaaranżowano kąciki pracy: 
odpowiednio wyposażone stanowiska do wyszukiwania informacji w źródłach 
elektronicznych, stoliki do pracy tradycyjnej oraz przestrzenie rekreacyjne skła
dające się z wygodnych foteli i kanap. Zreorganizowano także stanowiska pracy 
bibliotekarzy. Zakupiono nowe meble (biurka, lady, krzesła) i sprzęt kompute
rowy dla pracowników oddziałów: Udostępniania Zbiorów i Informacji Nauko
wej, którzy obecnie pracują na jednej przestrzeni z użytkownikiem.

Otwarte magazyny wyposażono w urządzenia do samodzielnego wypożycza
nia, zamontowano nową bramkę antykradzieżową oraz wykonano szereg prac 
remontowych (linie elektryczne, rozbudowa sieci komputerowej, rozbudowa 
systemu kamer, prace renowacyjne, zmiany w ustawieniach regałów). Proces 
wyposażenia przestrzeni otwartych nie został jeszcze zakończony, a wiele po
mysłów czeka na realizację.

Etap 7: zmiany organizacyjne w oddziałach: Udostępniania  
Zbiorów i Informacji Naukowej

Otwierając magazyny dla użytkowników, należało dokonać zmian organi
zacyjnych w dwóch oddziałach BPŁ: Oddziale Udostępniania Zbiorów oraz Od
dziale Informacji Naukowej, które muszą połączyć siły w przestrzeniach otwar
tych w celu efektywnej obsługi czytelnika. Oprócz bibliotekarza opiekujące
go się danym księgozbiorem na każdej kondygnacji pomocą przy korzystaniu 
ze źródeł elektronicznych użytkownikom służy pracownik Oddziału Informa
cji Naukowej. Być może dzięki bliższym kontaktom z czytelnikiem w magazy
nach otwartych bardziej efektywne stanie się organizowanie dostępu do elek
tronicznych źródeł informacji, prowadzenie działań promocyjnych, udzielanie 
informacji: bibliotecznych, katalogowych i bibliograficznych.

Otwarcie magazynów jest również dużym wyzwaniem dla samych pracowni
ków, którzy muszą poznać nowy sposób ustawienia zbiorów, sprawnie poruszać 
się w obrębie całej przestrzeni otwartej w celu realizacji zamówień i w związ
ku z ciągłym porządkowaniem księgozbioru. Pracownicy muszą być przygoto
wani na wykonywanie nowych czynności, gdyż w odmiennie zorganizowanej 
Bibliotece nawet dla stałych bywalców stosunkowo proste czynności, takie jak 
wyszukiwanie w katalogu on-line, samodzielne wykonanie odbitki kserogra
ficznej, wyszukanie książki na półce czy poruszanie się po budynku, może oka
zać się problemem.

Etap 8: komunikacja w BPŁ i opracowanie informacji o zmia
nach dla czytelników i pracowników

Obszar Wolnego Dostępu w BPŁ stanowią 4 poziomy: od parteru do III pię
tra włącznie. Na wszystkich kondygnacjach czytelnicy mają zapewnione swo
bodne poruszanie po Bibliotece bez opuszczania strefy chronionej systemem
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bramek. Udało się to zrealizować dzięki wykorzystaniu wewnętrznej klatki 
schodowej do tej pory nieużytkowanej.

Bibliotekarze są świadomi, że wolny dostęp wiąże się też z przejściową nie
wygodą dla samych użytkowników. Czytelnicy muszą zapoznać się z nowym 
sposobem korzystania ze zbiorów oraz wykazać się większą samodzielnością 
i umiejętnością poruszania się po magazynach do tej pory dla nich niedostęp
nych. Aby im to ułatwić, przygotowano szereg plakatów informacyjnych, roz
mieszczonych w wielu miejscach wolnego obszaru, oraz ulotek.

Dylematy zamiast podsumowania

2 listopada 2011 r. wszystkie magazyny biblioteczne zostały udostępnione 
użytkownikom BPŁ. W nowo zaaranżowanej otwartej przestrzeni stworzono 
warunki do korzystania ze zbiorów drukowanych i elektronicznych — w wielu 
miejscach czytelnicy otrzymali odpowiednio wyposażone stanowiska do wyszu
kiwania informacji w źródłach elektronicznych.

Koniec intensywnych prac pracownicy przyjęli z wielką ulgą. Niepokój i wąt
pliwości pozostały. „Oddanie” kolejnych przestrzeni bibliotecznych we władanie 
czytelników poprzez otwarcie dotychczas zamkniętych magazynów może spra
wić, że studenci znajdą przyjemność w przebywaniu w Bibliotece i „studiowa
niu między regałami”. Jeśli jednak przywilej swobodnego poruszania się po Bi
bliotece zostanie odebrany wyłącznie jako przymus przyjścia do niej, bo w ciągu 
dnia inaczej nie skorzysta się ze zbiorów, to będzie to porażka całej koncepcji 
wolnego dostępu. Mimo że przygotowano wielką akcję promującą wolny dostęp 
w BPŁ, to w początkowym okresie odnalezienie na półce poszukiwanej książki 
może sprawiać czytelnikom problem. W założeniu użytkownicy samodzielnie 
odszukują książki na półce (po uprzednim sprawdzeniu w katalogu kompute
rowym symbolu działu, w którym poszukiwaną pozycję ustawiono). Aby uła
twić poruszanie się po otwartych przestrzeniach, każdy dział został opatrzony 
informacją zarówno na półce, jak i na szczycie regałów z uwzględnieniem sym
bolu UKD i słownego rozwinięcia.

Pierwsze i drugie piętro obszaru wolnego dostępu wyposażono w urządze
nia do samodzielnego wypożyczania (SelfCheck). Czytelnicy, mający aktywną 
kartę biblioteczną, wyszukaną książkę mogą wypożyczyć samodzielnie w godz. 
9.00-19.45 albo przy udziale dyżurującego bibliotekarza. Tradycyjna wypoży
czalnia będzie realizowała następujące zadania:

-  wydawanie książek zamówionych w godz. 20.00-7.00;
-  przyjmowanie opłat za przetrzymane lub zagubione książki;
-  rozliczanie kart obiegowych;
-  wypożyczanie książek wybranych w wolnym dostępie.
Reorganizacja pracy w dwóch oddziałach: Udostępniania Zbiorów i Informa

cji Naukowej, była niezbędna, ale pracownicy nie przyjęli jej entuzjastycznie -  
raczej jako oczywistą konieczność. Będzie musiał się zmienić charakter pracy
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i jej intensywność, a od pracowników przestrzeni otwartych będzie wymagane 
całkowite skupienie na użytkowniku.

Każda osoba odwiedzająca BPŁ może w dowolny i nieskrępowany sposób 
przeglądać książki w miejscu przez siebie wybranym. Ma również możliwość 
wykonania kopii z materiałów bibliotecznych za pomocą kserografu lub ska
nera. Realizatorzy projektu mają nadzieję, że w nowej organizacji przestrzeni 
otwartych zostanie „uaktywniony” księgozbiór dotychczas rzadziej wykorzysty
wany, choćby dlatego, że czytelnik, poszukując książki, będzie mógł przeglądać 
inne pozycje z zakresu, w którym prowadzi badania.

Nowa organizacja udostępniania zbiorów sprawiła, że należało opracować 
również nowe zasady zbierania statystyk obrazujących działalność bibliotecz
ną. Zlikwidowano tradycyjne księgi odwiedzin we wszystkich obszarach i za
stąpiono je rejestracją elektroniczną na podstawie kart bibliotecznych, Elektro
nicznych Legitymacji Studenckich (ELS-ów) oraz ręczną rejestracją w systemie 
tzw. jednorazowych gości. Zdecydowano, że liczbę zbiorów wykorzystywanych 
na miejscu będzie się określało na podstawie liczby książek odłożonych przez 
czytelników do włączenia na wózkach i stolikach. Nowe zasady korzystania ze 
wszystkich zbiorów bibliotecznych w ramach realizowanego projektu wolnego 
dostępu zostały uwzględnione w regulaminie bibliotecznym, który wszedł w ży
cie wraz z nowym rokiem akademickim.

Z sondażu przeprowadzonego wśród użytkowników Biblioteki po reorganiza
cji wynika, że zmiany są odbierane bardzo pozytywnie, choć zdarzają się rów
nież uwagi krytyczne, które dotyczą głównie bardziej sformalizowanych usług 
(długości czasu oczekiwania na odbiór książki w wypożyczalni) a nie wolne
go dostępu. W połowie listopada porównano analogiczne okresy wypożyczeń 
z 2010 r. z bieżącym rokiem oraz liczby zamówień złożonych na wypożyczane 
książki. Porównanie tak krótkich okresów z pewnością nie daje prawa do wy
suwania jakichkolwiek prognoz czy tendencji korzystania z Biblioteki w nowej 
organizacji przestrzeni, jest jedynie ogólnym obrazem dzisiejszej sytuacji na tle 
analogicznego okresu roku ubiegłego. Niewątpliwie wyraźna jest mniejsza licz
ba zamówień w bieżącym roku, co w związku z ograniczeniem okresu, w któ
rym można je składać, jest oczywiste. Mniejsza jest także liczba wypożyczeń.

Pozostają podstawowe pytania: Czy czytelnicy zaakceptują zaproponowa
ne zmiany, wykorzystają zaaranżowane przestrzenie biblioteczne i będą chcie
li samodzielnie prowadzić poszukiwania książek? Czy tym samym wizerunek 
Biblioteki Politechniki Łódzkiej w ocenie użytkowników zyska -  czas pokaże. 
Mamy nadzieję, że tak właśnie będzie.
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Wprowadzenie

W literaturze bibliotekarskiej ostatnich kilkunastu lat dominuje myślenie 
o nieuchronności zmian w organizacji, zarządzaniu i funkcjonowaniu bibliotek 
w ogóle, a bibliotek akademickich w szczególności. Bardzo wyraźny nurt nie
pokoju o przyszłość bibliotek i zawodu bibliotekarskiego pojawia się w tytu
łach konferencji i referatów: „Czy przetrwamy?” , „Koniec epoki Gutenberga”, 
„Kryzys książki”, a nawet złowieszcze głoszące „Śmierć książki” . Obawy te nie 
są bezpodstawne w sytuacji ekspansji na rynek bibliotekarski technologii in
formacyjnych i gwałtownego wzrostu zasobów cyfrowych dostępnych sieciowo.

W środowisku bibliotek uczelnianych istnieją poważne powody do niepo
koju, co jest związane z utratą monopolu na obsługę informacyjną. Biblioteki



100 Alicja Spaleniak

akademickie zostały przecież do realizacji tego zadania powołane i ze swoimi 
bogatymi zbiorami i zagwarantowanym kręgiem czytelników były dotychczas 
„skazane” na sukces. I tak aż do czasu powstania konkurencji w postaci Inter
netu. Obfitość oferowanych tam informacji powoduje, że studenci i naukowcy 
nie są już skazani na swoje biblioteki -  mają możliwość wyboru drogi i sposo
bu zdobywania wiedzy często z ich pominięciem. Zwłaszcza że te nowe zaso
by dostępne są w wymarzony przez odbiorców sposób -  z dowolnego miejsca 
i w dowolnym czasie, 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. W dzi
siejszym świecie to biblioteki akademickie muszą zabiegać o zainteresowanie 
swoich użytkowników. Nie jest to łatwe dla instytucji, które w świecie akade
mickim nie miały dotychczas konkurencji.

Dlatego też planowanie przyszłości stało się podstawowym działaniem stra
tegicznym kadry zarządzającej bibliotekami, co w szybko zmieniającym się oto
czeniu informacyjnym nie jest sprawą łatwą.

Przyszłość bibliotek rozważać można w różny sposób, dość interesujące wy
daje się podejście definicyjne1, do którego w skrócie się odniosę. Do niedaw
na termin b i b l i o t e k a  oznaczał budynek biblioteczny + zbiory bibliotecz
ne + personel biblioteczny. Takie rozumienie było oczywiste i jednoznaczne -  
te trzy aspekty nie mogły bez siebie funkcjonować. Teraz, w środowisku coraz 
bardziej cyfrowym, związek ich nie wydaje się już tak bezdyskusyjny. Każdy 
z tych składników stopniowo zmienia swoje funkcje.

I tak b u d y n e k  — chociaż zwykle pozostaje nadal wizytówką uczelni, to tra
ci stopniowo rolę „głównego magazynu wiedzy” . Konieczne będzie wytworzenie 
nowych więzi i relacji między społecznością użytkowników a biblioteką. Budy
nek biblioteczny będzie musiał w pewnym zakresie pełnić inne, nowe funkcje 
dla czytelników indywidualnych i zbiorowych, włączając się w szerszym zakre
sie w działalność na rzecz środowiska akademickiego. Z b i o r y  b i b l i o t e c z -  
n e, które już w znacznym stopniu są elektroniczne, często nie są już przez użyt
kowników w żaden sposób łączone z budynkiem i koniecznościąjego odwiedza
nia. Maleje znaczenie tworzenia zasobów własnych, gdyż istnieje wiele możli
wości dotarcia do zasobów informacji bez pomocy biblioteki, a nawet jej strony 
domowej. Dla znacznej części czytelników to Google stało się domyślną biblio
teką cyfrową. B i b l i o t e k a r z e  akademiccy są chyba w najtrudniejszej sytu
acji. Nadchodzące zmiany wymagały będą redukcji kadry i przeorientowania 
znacznej jej części na zarządzanie zbiorami elektronicznymi. Preferowana bę
dzie kadra o wysokich kwalifikacjach komputerowych i informatycznych, zdolna 
do tworzenia i prowadzenia witryn internetowych, projektów digitalizacyjnych 
czy repozytoriów instytucjonalnych. Wymagane będą nowe, aktywniejsze formy

1 P. Sennyey, L. Ross, C. Mills, Exploring the Future o f  Academ ic Libraries. A  Definitional 
Approach, „Journal o f Academic Librarianship” 2009, vol. 35, no. 3.
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działania — programy łącznościowe, działania na zewnątrz -  na rzecz środowi
ska i działalności głównie dydaktycznej (e-learning). Usługi biblioteczne będą 
musiały zmieniać się z tradycyjnego wspierania procesu badawczego na rzecz 
pomocy w zarządzaniu informacją.

Na konferencji sprzed 10 lat dominowała przede wszystkim tematyka zmian 
w zarządzaniu bibliotekami i szerokiego przenoszenia na teren bibliotekarstwa 
terminologii i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw komercyjnych. Oczywiście 
zajmowano się także kwestiami związanymi z komputeryzacją podstawowych 
procesów bibliotecznych, tworzeniem katalogów on-line i ich kompletnością, 
zdobywaniem środków na retrokonwersję, nawiązywaniem współpracy biblio
tek w zakresie opracowania zbiorów (NUKAT), zakupami sprzętu komputero
wego, nabywaniem elektronicznych czasopism pełnotekstowych i organizacją 
dostępu on-line, elektronicznym dostarczaniem dokumentów i usprawnieniem 
wypożyczania międzybibliotecznego. Dużo uwagi poświęcono również organi
zacji pracy w nowych, przestrzennych budynkach bibliotecznych (wówczas na 
przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego — organizacja przestrze
ni, wolny dostęp, klasyfikacja zbiorów).

Wydawało się wtedy, że wystarczy w nowych przestronnych budynkach bi
bliotecznych zorganizować przestrzeń i zbiory w sposób jak najbardziej przyjaz
ny dla czytelnika, rozszerzyć maksymalnie godziny otwarcia i szybko, w sposób 
najbardziej kompetentny realizować (rozpoznane w badaniach) potrzeby czy
telnicze i informacyjne naszych użytkowników. Takie też starania w zakresie 
„Unowocześniania organizacji i metod pracy w świetle zmieniających się potrzeb 
czytelników” większość bibliotek podjęła i to z dużym sukcesem. Wszystko to 
w sytuacji wzrostu demograficznego oraz boomu w budownictwie bibliotecznym.

Czy w takim razie dobrze przewidzieliśmy tendencje rozwoju i biblioteki mo
gą spokojnie ewoluować w kierunku bezpiecznej przyszłości?

Niestety, w ciągu ostatniej dekady w sposób radykalny zmieniło się otocze
nie bibliotek. Przede wszystkim zdecydowanej zmianie uległa sytuacja demo
graficzna w kraju. Przewiduje się osiągnięcie w 2013 r. ujemnego przyrostu na
turalnego. Prognozy są dramatyczne i wskazują w najbliższych latach spadek 
liczby studentów nawet o 40%, a braki w szkolnictwie podstawowym i średnim 
dotykać mają nasze społeczeństwo nawet przez najbliższe kilkadziesiąt lat.

Zmagając się z masami młodzieży szturmującej mury naszych uczelni w la
tach 90. i na początku tego wieku, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że lepszy jest 
wyż demograficzny, z którym jakoś sobie radziliśmy, niż pustoszejące uczelnie, 
likwidacje kierunków i specjalności z powodu braku naboru, obniżanie wyma
gań w stosunku do studentów i walka o studenta między uczelniami, czyli bo
lesne objawy niżu demograficznego.

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na nasze losy jest ogólnoświa
towy kryzys finansowy odbijający się na sytuacji gospodarczej kraju, a więc 
uczelni i ich bibliotek również, który wymusza oszczędności na każdym polu.
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Nie mniej istotną rolę odgrywa zmiana prawa o szkolnictwie wyższym, a tym 
samym zmiana sposobu finansowania nauki. No i ciągła ekspansja technolo
giczna na nasze bibliotekarskie podwórko -  w coraz to doskonalszych i bardziej 
wyrafinowanych formach.

Dzisiejsze biblioteki w niewielkim stopniu przypominają te sprzed 10 lat 
i to zarówno te, które zyskały w międzyczasie nowe budynki, jak i te, które te
go szczęścia nie miały. Są nowocześniej zorganizowane i zdecydowanie bar
dziej otwarte na potrzeby czytelników niż kiedyś. Rzucone kilkanaście lat te
mu2 przez naszego dyrektora, dr Artura Jazdona, i przyjęte w naszej bibliote
ce do stosowania hasło: „Czytelnik naszym królem”, budzi wśród bibliotekarzy 
coraz mniej sprzeciwu i emocji.

Nie ma już chyba w kraju biblioteki akademickiej bez katalogu on-line — jest 
to sprawa tak oczywista jak dostęp, nierzadko zdalny, do pełnotekstowych baz 
danych, zhybrydyzowanych w coraz większym stopniu zasobów, z coraz więk
szym udziałem zbiorów cyfrowych (e-czasopism i e-booków), bezprzewodowy 
dostęp do Internetu czy bibliotek cyfrowych. Jednocześnie z niejakim zdziwie
niem stwierdzamy, że wysiłki nasze -  naprawdę przemyślane i celowe — nie 
przynoszą dostatecznych rezultatów w postaci rosnącej liczby studentów i pra
cowników nauki zadowolonych ze swoich nowoczesnych bibliotek uczelnianych, 
a nasze wspaniałe, funkcjonalne, bogato wyposażone w „źródła i dostępy” bi
blioteki nie są przez czytelników co najmniej oblegane.

Jak zmieniła się w ciągu minionych 10 lat — starając się jak najlepiej za
spokajać potrzeby informacyjne i czytelnicze swoich czytelników -  jedna z wio
dących bibliotek uniwersyteckich w kraju, tzn. Biblioteka Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu (UAM)? Jakie działania będziemy zmuszeni podej
mować w najbliższej przyszłości, chcąc utrzymać i czytelników, i swoje ważne 
miejsce w kraju?

Biblioteka Uniwersytecka UAM

System biblioteczno-informacyjny

W omawianych okresie realizowano rozpoczęty wcześniej proces komasacji 
bibliotek, czyli łączenia bibliotek zakładowych w wydziałowe. W chwili obec
nej na 15 wydziałów funkcjonujących na UAM 13 ma już swoje duże nowoczes
ne biblioteki, w większości umieszczone w kampusie usytuowanym na obrze
żach miasta. Można sobie wyobrazić, że taka sytuacja nie jest ani dla bibliote
ki centralnej, ani dla użytkowników komfortowa. Oprócz konkurencji ze strony

2 A. Jazdon, Realizacja hasła „Użytkownik naszym królem" w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poz
naniu, [w:] Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb 
czytelników. Materiały konferencyjne, red. W. Hendzel, W. Matwiejczuk, Wyd. UO, Opole 2002, 
s. 31.
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elektronicznych mediów sieciowych i Internetu mamy też rywalizację wewnątrz 
uczelni. Biblioteka Uniwersytecka prowadzi szereg działań na rzecz tych biblio
tek, zwłaszcza w zakresie nadzoru Oddziału Bibliotekarza Systemowego nad 
wprowadzaniem i funkcjonowaniem kolejnych wersji HORIZONA w całym roz
ległym systemie biblioteczno-informacyjnym uczelni -  z częściowo udaną pró
bą ujednolicenia zasad udostępniania. Również pracownicy Biblioteki Uniwer
syteckiej pełnią funkcję opiekunów merytorycznych i prowadzą stałe warszta
ty dla bibliotekarzy systemu biblioteczno-informacyjnego w celu zapewnienia 
odpowiednich standardów. Dzięki tym działaniom uczelnia może pochwalić się 
jednym z najbardziej skomputeryzowanych systemów biblioteczno-informacyj- 
nych w kraju. A wszystko po to, by zapewnić czytelnikom możliwie najwyższy 
poziom usług we wszystkich ogniwach systemu.

Nowe formy działalności

W 2008 r. utworzono platformę dziedzinową EKONLEX integrującą lokal
ne zasoby biblioteczno-informacyjne z zakresu prawa i ekonomii. Platforma ta 
powstała w oparciu o (istniejący od 2003 r.) Wielkopolski Klaster Prawno-Eko
nomiczny. EKONLEX ma nazwę prawnie zastrzeżoną i jest dostępny ze stro
ny domowej Biblioteki.

W 2010 r. powstało na UAM pierwsze polskie repozytorium instytucjonalne 
AMUR (Adam Mickiewicz University Repository), w którym umieszczane są 
prace doktorskie oraz 3 — jak dotąd — tytuły czasopism uniwersyteckich i kilka
set innych publikacji pracowników uczelni. Posadawianie tam publikacji wie
lokrotnie zwiększa zainteresowanie nimi i ich cytowalność.

W celu zmniejszenia bariery informacyjnej dzielącej nas od czytelników od
dano do ich dyspozycji panel zdalnej komunikacji bibliotecznej „Ask a libra
rian” („Zapytaj bibliotekarza”), portal społecznościowy Facebook oraz biblio
teczne forum dyskusyjne. Uruchomiono także elektroniczny baner informa
cyjny w holu gmachu głównego, a także utworzono kolejną doskonalszą wersję 
strony domowej Biblioteki.

Struktura organizacyjna

W związku z rozwojem digitalizacji zbiorów własnych i aktywnej współpra
cy z Wielkopolską Biblioteką Cyfrową (dalej -  WBC) zaistniała konieczność 
powołania samodzielnego Oddziału Digitalizacji. W celu przyspieszenia opra
cowania cennej kolekcji zbiorów specjalnych utworzono Sekcję Opracowania 
Zbiorów Specjalnych.

Ze względu na radykalną zmianę organizacji pracy Oddziału Informacji Na
ukowej z funkcjonalnej na zadaniową oraz z powodu pokrywania się jego zakre
su prac z Oddziałem Prac Naukowych i Dydaktycznych zespoły te zostały połą
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czone w Oddział Informacji i Transferu Wiedzy. Pełni on wiodącą rolę w two
rzeniu zarówno AMURA3, jak i platform komunikacyjnych4 i w znacznej części 
zajmuje się ich prowadzeniem. Trwają szkolenia przygotowujące pracowników 
do prowadzenia grantu związanego z e-learningiem.

Szkolenia użytkowników
Do ważniejszych zadań Biblioteki należy organizacja szkoleń dla pracow

ników i użytkowników Biblioteki, w tym prowadzenie zdalnego i tradycyjne
go przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku oraz systemowego in
dywidualnego i grupowego szkolenia doktorantów i pracowników nauki w za
kresie korzystania z nowych mediów. Zajęcia te prowadzą pracownicy Oddzia
łu Informacji i Transferu Wiedzy, którzy pełnią też dyżury w Informatorium 
utworzonym w pomieszczeniach katalogu kartkowego. Obsługują tam zarów
no użytkowników elektronicznych baz danych, jak i osoby chcące skorzystać 
z katalogu kartkowego. Katalog ten w niedługim czasie zostanie w całości ze- 
skanowany i będzie udostępniony czytelnikom także w wersji elektronicznej, 
co zdecydowanie ułatwi dostęp do materiałów nieopracowanych komputerowo.

Udostępnianie zbiorów
Nasi czytelnicy mają do dyspozycji 62 stanowiska komputerowe i wolny do

stęp do Internetu na terenie całej Biblioteki (pierwsze stanowisko kompute
rowe udostępniono czytelnikom w 2000 r.). Wprowadzono wszystkie moduły 
systemu komputerowego HORIZON w każdej bibliotece rozbudowanego sys
temu liczącego 12 dużych bibliotek wydziałowych i kilkanaście innych. Kata
log komputerowy oraz moduł udostępniania, z którymi czytelnicy mają bezpo
średnio do czynienia, umożliwiają zamówienia i rezerwacje książek zarówno 
do wypożyczeń zewnętrznych, jak i z magazynów zamkniętych do czytelni. Ist
nieje możliwość utrzymywania bliskiego kontaktu bibliotekarzy z czytelnika
mi za pomocą mailingu przypominającego o zbliżającym się terminie zwrotu 
wypożyczonych dzieł lub innego informacyjnego. Skorygowany regulamin udo
stępniania pozwala na wypożyczenia nocne naszym pracownikom i studentom 
oraz na wypożyczenia nocne, kaucyjne dla tzw. czytelników z miasta. Należy 
pamiętać, że Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu usytuowana jest w pięk
nym, ale stuletnim gmachu i tylko ok. 15% zbiorów można było zorganizować 
w wolnym dostępie.

W celu rozpoznania potrzeb i poziomu satysfakcji użytkowników prowadzo
no badania -  także w zakresie ich preferencji w zakresie e- czy print5. Otrzy

3 M. Rychlik, E. Karwasińska, Open Access po polsku, „Forum Akademickie” 2010, nr 5.
4 E. Karwasińska, H. Kozak, lyAsk a librarian” -  serwis Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, 

„Biuletyn EBIB” 2011, nr 1.
5 A. Spaleniak, H. Olszewska, E- czy print -  co wybierają czytelnicy Biblioteki Uniwersyteckiej 

w Poznaniu, [w:] Dokąd zmierzamy ? Książka i je j czytelnik. Materiały z 11 ogólnopolskiej konferen-
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mane wyniki badań nie dały jednoznacznego obrazu oczekiwań, być może dlate
go, że były prowadzone wśród potencjalnych, nie rzeczywistych użytkowników 
biblioteki. Widać w nich niewielką orientację w zakresie podstawowych pytań, 
zwłaszcza oferty usług elektronicznych, takich jak korzystanie z baz danych, 
czasopism elektronicznych, czy wypożyczania międzybibliotecznego. Uzyskali
śmy natomiast jednoznacznie pozytywną ocenę naszych wysiłków na rzecz za
pewnienia odpowiedniego poziomu usług bibliotecznych. Czytelnicy są z pozio
mu merytorycznego i kultury obsługi w naszej Bibliotece zadowoleni w stopniu 
przynajmniej dobrym.

W Oddziale Udostępniania Zbiorów zreorganizowano trzy istniejące czytel
nie z formalnych (książek, czasopism) na dziedzinowe, w których obok najnow
szych wydań najbardziej podstawowych dla danej dziedziny wiedzy dzieł ofe
rujemy także czasopisma bieżące i najbardziej poszukiwane tytuły czasopism 
retrospektywnych w ciągach kilku lub kilkunastoletnich oraz dostęp do źródeł 
elektronicznych. Tym samym zgodnie z określeniem literatury przedmiotu6 do
konano przedmiotowej segmentacji strefy udostępniania.

Wprowadzono rejestrację wszystkich czytelników biblioteki za pomocą sto
sownych kart bibliotecznych oraz wprowadzania do systemu danych czytelni
ków, również jednorazowych, co umożliwiło komputerową rejestrację odwie
dzin we wszystkich agendach biblioteki oraz kontrolę aktualności kart. Jest 
to ważne przy dostępie do bezprzewodowego Internetu oraz licencjonowanych 
zasobów elektronicznych.

W czytelniach prowadzi się także elektroniczną rejestrację wykorzystania 
księgozbiorów podręcznych, co ułatwia zarządzanie zbiorami, w tym selekcję 
i stosowne ich uzupełnianie. Także skontrum księgozbiorów podręcznych prze
biega drogą elektroniczną za pomocą bezprzewodowych czytników.

Usprawniono wypożyczanie międzybiblioteczne, umożliwiając współpracu
jącym bibliotekom samodzielne zamawianie z naszych zbiorów, i wprowadzo
no szybkie przekazywanie poszukiwanych materiałów — o ile to możliwe -  dro
gą elektroniczną.

Ze względu na niż demograficzny, a w konsekwencji mniejszą liczbę stu
dentów uczelni zliberalizowano regulamin udostępniania, zwłaszcza w zakre
sie zwiększenia liczby wypożyczanych woluminów oraz okresu wypożyczeń, 
wprowadzając równocześnie możliwość ich dwukrotnej samodzielnej prolon
gaty przez Internet. Czytelników rejestruje się elektronicznie bez konieczno
ści wypełniania deklaracji.

Utrzymaliśmy jednorodność godzin otwarcia wszystkich agend Biblioteki, 
rozszerzając je do godz. 2.00 w nocy w okresie 3 tygodni sesji. Również w okre
sie wakacji zewnętrzne agendy Biblioteki pozostawiliśmy czynne od 10.00 do

cji naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego. Międzyzdroje 
20-22 września 2007, red. R. Gaziński, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Szczecin 
2008, s. 255-262.

6 J. Wojciechowski, Bibliotekarstwo: kontynuacje i zmiany. Wyd. UJ, Kraków 1999, s. 49.
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17.00, realizując w ten sposób założenie docelowego otwarcia Biblioteki przez 
52 tygodnie w roku. Czytelnikom oferujemy pokoje do pracy indywidualnej i po
mieszczenia do pracy zespołowej.

Zasoby

Biblioteka zawsze gromadzić będzie źródła drukowane wchodzące w skład 
Narodowego Zasobu Bibliotecznego, zbiory specjalne, zwłaszcza regionalne, oraz 
dokumentować i archiwizować dorobek naukowy UAM i naukowego Poznania.

Niezależnie od tego -  kształtując nowoczesne zasoby Biblioteki -  kupuje się 
i organizuje dostęp do coraz większej liczby mediów elektronicznych. W 2010 r. 
oferta e-źródeł zawierała 11 952 e-booki i 55 096 tytułów czasopism elektro
nicznych oraz 83 bazy dostępne dla pracowników i studentów UAM na terenie 
uczelni oraz zdalnie za pomocą programu HAN (Hidden Automatic Navigator). 
Usługa ta została przyjęta przez środowisko z entuzjazmem, gdyż umożliwia 
korzystanie ze źródeł elektronicznych z dowolnego miejsca przez całą dobę.

Współpracowano z Poznańską Fundacją Bibliotek Naukowych w zakresie 
utworzenia WBC i od 2004 r. posadawia się tam zdigitalizowane materiały ze 
zbiorów własnych. Do tej pory umieszczono tam 39 582 pozycje ze zbiorów Bi
blioteki UAM. Aktualnie WBC liczy łącznie ok. 145 tys. pozycji w 4 kolekcjach 
podstawowych (dziedzictwo kulturowe, materiały dydaktyczne, materiały regio
nalne, muzykalia). W 2010 r. zarejestrowano przeszło 318 tys. wejść do WBC.

Zgodnie z przyjętymi założeniami co 3 lata weryfikowano zapisy polityki 
gromadzenia, korygując je w 2008 r. o możliwość tworzenia kolekcji komiksów 
oraz polskich i zagranicznych prac poświęconych tematyce komiksowej. Zor
ganizowano kilka wystaw komiksów, a od 2010 r. działa Poznańska Dyskusyj
na Akademia Komiksu organizowana we współpracy z fundacją Tranzyt w ra
mach projektu Centrala -  Sztuka Komiksu Europy Środkowej.

Biblioteka musiała uporać się także z kwestią Narodowego Zasobu Biblio
tecznego, który zgodnie z wymogami ustawy został wyłączony ze zbiorów głów
nych i od 2009 r. udostępniany jest wyłącznie w Czytelni Zbiorów Specjalnych. 
Jesteśmy na etapie wprowadzania opisów tego zasobu do bazy komputerowej.

Biblioteka intensywnie współpracuje z NUKATEM i została wytypowana 
do współpracy przy projekcie NUKAT -  Autostrada Informacji Cyfrowej inte
grującej katalogi lokalne z tą bazą centralną.

W zakresie administrowania Biblioteką konsekwentnie przestrzegano za
sady szczegółowego opisu procedur bibliotecznych wydawanych w postaci za
rządzeń dyrektora Biblioteki. Pozwala to na kontrolę prawidłowości funkcjono
wania i celowego wprowadzania ewentualnych zmian. Racjonalizując wydatki, 
zrezygnowano z prowadzenia wymiany tzw. bezdewizowej (z wyjątkiem trud
nego rynku wschodniego), firmom zewnętrznym w ramach outsourcingu prze
kazano konserwację zbiorów zabytkowych, prowadzenie strony www Biblioteki
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oraz WBC. Ponadto przejęto prowadzenie ogólnopolskiego programu ds. stan
daryzacji procesów bibliotecznych. Opracowano misję i strategię rozwoju Bi
blioteki, a także opis stanowisk pracy i system okresowej oceny pracowników.

Kadra biblioteczna

Biblioteka, realizując hasło „instytucji uczącej się”, dba o rozwój zawodowy 
pracowników. Wielu z nich uczestniczy w pracach dydaktycznych, szkolenio
wych i warsztatach na rzecz bibliotekarzy ze środowiska poznańskiego, a tak
że w konferencjach, kursach oraz wyjazdach szkoleniowych krajowych i zagra
nicznych. Biblioteka utworzyła i przez 3 lata prowadziła -  wspólnie z Instytu
tem Filologii Polskiej -  specjalne studia podyplomowe z zakresu informacji na
ukowej i bibliotekoznawstwa pod nazwą „nowoczesna biblioteka multimedial
na”. Dzięki tym studiom większość kadry średniej systemu biblioteczno-infor- 
macyjnego UAM miała okazję zapoznać się z najaktualniejszymi problemami 
współczesnego bibliotekarstwa akademickiego.

W Bibliotece pracuje 26 bibliotekarzy dyplomowanych oraz wiele osób 
z ukończonymi studiami podyplomowymi dotyczącymi nowoczesnego zarzą
dzania; to oni są potencjalnymi bibliotekarzami dziedzinowymi.

Współpraca środowiskowa

Utrzymano dotychczasową współpracę z bibliotekami naukowymi Poznania 
w zakresie specjalizacji zbiorów oraz w ramach Poznańskiej Fundacji Bibliotek 
Naukowych powołanej w celu wprowadzenia komputeryzacji bibliotek i współ
pracy z fundacją A. Melona. Teraz zajmuje się ona także administrowaniem 
HORIZONEM i pomocą przy zakupach sprzętu, a także Wielkopolską Biblio
teką Cyfrową, której nasza biblioteka jest znaczącym akcjonariuszem. Także 
wspomniana wyżej platforma EKONLEX prowadzona jest we współpracy z bi
bliotekami Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Bankowej.

Uczestniczymy w ogólnopolskiej i środowiskowej współpracy konsorcyjnej 
w zakresie nabywania czasopism elektronicznych i innych licencjonowanych 
wydawnictw elektronicznych.

Wystawy, imprezy studenckie

Hol zabytkowego budynku Biblioteki jest od lat znaczącym salonem wysta
wowym Poznania. Prezentuje się tu zarówno zabytkowe, cenne zbiory Biblio
teki na wystawach okolicznościowych, jak i pasje pracowników uczelni.

W celu zbliżenia ze środowiskiem studenckim oferujemy oprócz usług bi- 
blioteczno-informacyjnych również przestrzeń do prezentowania studenckiego 
dorobku artystycznego -  w postaci wystaw lub występów w ramach akcji „De
biuty” .
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Podsumowanie
Prawdopodobnie tym wielorakim, intensywnym działaniom zawdzięczamy 

to, że mimo coraz trudniejszej sytuacji zewnętrznej, trudnej struktury nasze
go systemu biblioteczno-informacyjnego UAM oraz niewesołej sytuacji lokalo
wej nie możemy na razie narzekać na spadek czytelnictwa. Liczba udostępnia
nych tradycyjnie zbiorów w ostatnich latach utrzymuje się, a nawet wskazuje 
lekką tendencję wzrostową. W ogólnej liczbie udostępnień doszło do wyrówna
nia formy tradycyjnej i elektronicznej.

Niewielki spadek liczby odwiedzin w naszych czytelniach częściowo kładzie
my na razie na karb remontów, które w ostatnich kilku latach powodowały wy
łączenie niektórych pomieszczeń z normalnej pracy i utrudnienie pracy innych.

W rankingach uczelni polskich Biblioteka Uniwersytecka UAM znajduje się 
w pierwszej trójce, a w zakresie dostępu do źródeł elektronicznych na pierw
szym miejscu w kraju. Jednak ta sytuacja nas nie uspokaja, wiemy, że działa
nia trzeba intensyfikować, realizować wielopłaszczyznowo i nie ustawać w wy
siłkach na rzecz takiego ustawienia pracy Biblioteki w środowisku uczelni, aby 
naszych funkcji nie przejęli inni.

Interesującymi wskazaniami dla naszego postępowania mogą być badania 
dotyczące przyszłości bibliotek i bibliotekarzy akademickich, przy wykorzysta
niu metody delfickiej7. Niektóre uzyskane w ten sposób prognozy dla naszego 
środowiska na rok 2015 pozwalam sobie przedstawić poniżej. Zarazem wydaje 
mi się, że prowadzone w naszej Bibliotece działania są w dużym stopniu z ty
mi wnioskami zbieżne.

1. Najważniejszy wpływ na kształt bibliotek akademickich będą miały zmia
ny modelu kształcenia na poziomie wyższym, postępy w rozwoju technologii in
formacyjnych oraz finanse.

2. Podstawowymi zadaniami bibliotek będzie: zarządzanie informacją i do
stępem do dokumentów, zaangażowanie w procesy edukacyjne (e-learning), 
wspieranie badań naukowych, szeroko zakrojona współpraca.

3. O konkurencyjności bibliotek decydować będą ich cechy indywidualne, 
kolekcje o charakterze specjalnym, regionalnym czy lokalnym.

4. Najbardziej pożądaną cechą bibliotekarza w 2015 r. -  obok znajomości 
technologii informacyjnych i łatwości komunikacji interpersonalnej — będzie 
pełne zaangażowanie w pracę.

5. Bibliotekarz akademicki będzie tworzył wartość dodaną do zasobów sie
ciowych.

6. Biblioteki akademickie w większym stopniu staną się miejscem nauki 
i spędzania wolnego czasu. Ich znaczenie jako miejsca pozyskiwania informa
cji zmaleje. Prawdziwa wartość pracy wykonywanej przez biblioteki akademic
kie będzie „ukryta za sceną” .

' B. Feret, M. Marcinek, Przyszłość bibliotek i bibliotekarzy akademickich, „Biuletyn EBIB” 
2000, nr 9; 2005, nr 7.
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7. Co najmniej 50% użytkowników odwiedzi bibliotekę przynajmniej raz 
w roku nie tylko w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych, lecz także w ce
lach towarzyskich.

I co najbardziej bulwersujące, zaskakujące? „Wydaje się wysoce prawdopo
dobne, że w roku 2015 biblioteki akademickie będą nadal istniały, chociaż są 
też opinie, że wszystkie biblioteki akademickie może zastąpić jedna wielka ko
lekcja administrowana przez rząd lub wyznaczoną do tego instytucję”8.

Można mniemać, że ta prognoza, chociaż nie niemożliwa, jest jednak zbyt 
blisko ulokowana w czasie. A może tylko nam się tak wydaje?

8 Ibidem, s. 16.
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A bstract: The paper presents steps taken by the Jerzy Giedroyć University Library in Białystok 
to provide users with the best access to its collections, with special consideration for the disabled. 
Solutions are presented both initiated by the library and realized in cooperation with other Uni
versity units. The role of the library is indicated in an equal learning opportunity program for 
disabled students “University -  a Chance for All” , which was established by the Senate of the 
University in Białystok. Its aim is to provide equal access to information resources and classes.
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Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku powsta
ła 1 października 1968 r. W ciągu ponad 40 lat -  zarówno jako uczelniana jed
nostka organizacyjna filii Uniwersytetu Warszawskiego, jak i samodzielnego 
od 1997 r. Uniwersytetu w Białymstoku -  funkcjonowała na rzecz szerokiego 
kręgu użytkowników.

Statutowym zadaniem sytemu biblioteczno-informacyjnego jest zapewnie
nie dostępu do zbiorów bibliotecznych oraz informacji naukowej społeczności 
akademickiej, jednakże krąg użytkowników korzystających z zasobów i usług 
uczelnianej biblioteki jest znacznie szerszy. Wynika to z pozycji, którą biblio
teka wypracowała sobie w środowisku lokalnym. Bogate zbiory, szeroki zakres 
usług oraz interesująca oferta promocyjna sprawiają, że jest ona postrzegana 
nie tylko jako instytucja naukowa, lecz także jako ośrodek kultury i miejsce 
przyjazne lokalnej społeczności.
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Jednym z podstawowych zadań bibliotek wymienionych w ustawie o biblio
tekach jest obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów 
oraz prowadzenie działalności informacyjnej1. W akcie tym znajduje się rów
nież zapis, że prawo korzystania z bibliotek ma charakter powszechny, na za
sadach określonych w ustawie. Nie sposób więc odmówić korzystania z biblio
teki osobom spoza środowiska akademickiego. Kodeks etyki bibliotekarza oraz 
pracownika informacji oraz tzw. bibliotekarski dobry obyczaj wymaga staran
nej, rzeczowej obsługi wszystkich zainteresowanych zasobami biblioteki.

Dyrekcja i pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku starają 
się, aby ich biblioteka nie tylko dysponowała bogatymi zasobami, lecz także 
była uznawana za przyjazną i pozbawioną barier. Takie dążenia znalazły zapis 
w umieszczonej na stronie www misji: „Biblioteka wychodzi naprzeciw oczeki
waniom i potrzebom społeczności akademickiej” . Jako jeden z celów strategicz
nych podano „zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do zbiorów poprzez 
doskonalenie obsługi klientów oraz tworzenie przyjaznego środowiska pracy”2. 
Jak to wygląda w praktyce?

Przede wszystkim tworzenie przyjaznej biblioteki i usuwanie barier nie sta
nowi aktu jednorazowego -  jest to ciągły proces składający się z szeregu mniej
szych i większych działań podejmowanych z myślą o użytkowniku. Biblioteka
rze i pracownicy informacji bez względu na charakter pracy działają zawsze 
na rzecz użytkownika, traktują go z szacunkiem i starają się poznać jego po
trzeby. Ułatwiają mu dotarcie do poszukiwanych materiałów bez względu na 
treść, nośnik i technikę dostępu. Rozumieją i respektują fakt, że nie wszyscy 
użytkownicy są w równym stopniu zdolni do odbioru informacji i korzystania 
z biblioteki. Starają się wyrównać ich szanse, działając ze szczególną troską na 
rzecz użytkowników niepełnosprawnych3, mając przy tym świadomość, że to, 
co pełnosprawny czytelnik potraktuje jako najwyżej niedogodność, dla niepeł
nosprawnego może stanowić barierę nie do pokonania. Dlatego też — przyzna
jąc wszystkim użytkownikom jednakowe prawo do korzystania z zasobów bi
blioteki — nietrudno zrozumieć, że nie wszyscy mogą samodzielnie i bez ogra
niczeń skorzystać z tego prawa w jednakowym stopniu. Najistotniejszym chy
ba wyznacznikiem „przyjazności” bądź „nieprzyjazności” biblioteki są wystę
pujące w niej przeszkody, analizowane szczególnie pod kątem użytkowników 
niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne stanowią stosunkowo niewielką grupę użytkowni
ków Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku. Są to przeważnie studenci tej 
placówki, a także innych uczelni. Zdarzają się zainteresowani niepełnospraw

1 Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r., DzU z 1997 r., nr 85 poz. 539.
2 Misia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, http://bg.uwb.edu. 

pV?pid=Misja (15.11.2011).
3 Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji, oprać, przez zespół, przewodn. B. Sosińska- 

-Kalata, „Przegląd Biblioteczny” 2005, z. 2, s. 156-157.

http://bg.uwb.edu
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ni spoza sfery akademickiej, których do biblioteki przywiodła potrzeba, zachę
ciła informacja w mediach lub pozytywna opinia znajomych. Wąski margines 
użytkowników stanowią osoby w podeszłym wieku, które chociażby z tej racji 
nie zawsze mogą być uznawane za w pełni sprawne. Z zasobów Biblioteki chęt
nie korzystają uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Biblioteka nie prowadzi odrębnej statystyki odwiedzin użytkowników nie
pełnosprawnych we wszystkich oddziałach i nie każdy student Uniwersytetu 
w Białymstoku z orzeczoną niepełnosprawnością ma obowiązek lub koniecz
ność korzystania z jej zasobów. Uważa się jednak, że w każdym cywilizowanym 
społeczeństwie powinny być stworzone warunki, które umożliwiałyby tej gru
pie społeczeństwa prowadzenie godnego i satysfakcjonującego życia we wszyst
kich jego aspektach.

Jednym z podstawowych dokumentów dotyczących osób niepełnosprawnych 
jest Karta praw osób niepełnosprawnych4. Stanowi ona, że osoby niepełno
sprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa 
trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, na
ukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i zwy
czajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz 
nie mogą podlegać dyskryminacji. W uchwale znajduje się katalog praw osób 
niepełnosprawnych dotyczących różnych obszarów życia, m.in. prawo do dostę
pu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym oraz 
prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym dostępu 
do obiektów użyteczności publicznej i dostępu do informacji.

Karta jest aktem ogólnym -  nie stanowi źródła prawa, nie gwarantuje też 
konkretnych uprawnień, jednakże sam fakt, że jest dokumentem uchwalonym 
przez sejm RP, świadczy o randze praw osób niepełnosprawnych w naszym kra
ju, co znajduje swe odbicie w aktach niższego rzędu i coraz częściej jest reali
zowane w codziennej praktyce instytucji edukacji i kultury.

Biblioteka Uniwersytecka nie dzieli użytkowników na całkowicie sprawnych 
i niepełnosprawnych. Wszyscy przecież oczekują tego samego -  pełnej i rzeczo
wej informacji oraz efektywnego udostępniania. Tak jak oczywiste jest, że za
równo całkowicie sprawni, jak i niepełnosprawni powinni mieć jednakowe szan
se w dostępie do zasobów informacyjnych, tak też zrozumiałe powinno być to, że 
ów dostęp nie zawsze musi być realizowany w ten sam sposób. Biorąc pod uwa
gę tę zasadę, a przede wszystkim interes niepełnosprawnych studentów, Se
nat Uniwersytetu w Białymstoku uchwalił i przyjął do realizacji Program dzia
łań na rzecz wyrównania szans edukacyjnych studentów niepełnosprawnych 
„Uniwersytet Szansą dla Wszystkich”5 oraz Zasady wprowadzania i stosowa

4 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Nie
pełnosprawnych, M.P. z 1997 r., nr 50 poz. 475.

0 Uchwała nr 848 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. w sprawie 
Programu działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych studentów niepełnosprawnych



114 Hanna Kościuch, Agnieszka Frankowska

nia alternatywnych rozwiązań ułatwiających studiowanie studentom niepełno
sprawnym6, które to akty prawne nakładają na Bibliotekę określone obowiązki.

Niektóre cele programu „Uniwersytet Szansą dla Wszystkich” Biblioteka 
Uniwersytecka już zrealizowała (np. likwidację barier architektonicznych). Wy
równano także szanse w dostępie do zasobów informacyjnych poprzez utworze
nie stanowisk wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ułatwiający korzystanie 
ze źródeł studentom z różnym stopniem niepełnosprawności. Ponadto wprowa
dzono w życie postanowienia zawarte w §7 pkt. 2 Zasad wprowadzania i stoso
wania alternatywnych rozwiązań ułatwiających studiowanie studentom niepeł
nosprawnym, które nakładają na Bibliotekę obowiązek zmiany formy zapisów 
materiałów dydaktycznych (druk o zwiększonej wielkości czcionki, nagrania 
audio, nagrania wideo i zapis elektroniczny), jeżeli jest to możliwe w ramach 
posiadanego zaplecza technicznego. Ze środków finansowych z dotacji budże
towej przekazanej uczelni na ten cel oraz z Państwowego Funduszu Rehabili
tacji Osób Niepełnosprawnych, z samorządu terytorialnego i z Europejskiego 
Funduszu Społecznego został zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem na 
potrzeby studentów niepełnosprawnych. Znaczną część tego sprzętu otrzyma
ła Biblioteka Uniwersytecka.

Na Uniwersytecie w Białymstoku orzeczenie o niepełnosprawności ma 206 
studentów. W większości są to studenci z upośledzeniem narządu ruchu (81 
osób), 25 z nich to osoby z chorobami narządu wzroku, 20 — z zaburzeniami gło
su, mowy i chorobami słuchu (rys. 1).

Najwięcej studentów niepełnosprawnych studiuje na Wydziale Prawa (61) 
oraz na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (54). Mają oni możliwość korzystania 
z zasobów całej sieci bibliotecznej Uniwersytetu w Białymstoku, w skład któ
rej wchodzą również biblioteki wydziałowe, w których utworzono stanowiska 
wyposażone w specjalistyczny sprzęt ułatwiający dostęp do informacji i przy
gotowanie się do zajęć osobom z różnym rodzajem niepełnosprawności (rys. 2).

Niewątpliwie spośród wszystkich bibliotek sieci Biblioteka Uniwersytecka 
jest odwiedzana najczęściej, chociażby z racji posiadania największych zbiorów 
i najkorzystniejszych warunków do ich prezentowania.

Po wielu latach funkcjonowania w fatalnych warunkach lokalowych (zbio
ry i czytelnie w różnych punktach miasta, w oddaleniu od większości budyn
ków dydaktycznych, z niedogodnym dojazdem) mamy wreszcie obiekt dosko
nale przystosowany do potrzeb biblioteki akademickiej.

Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej został wzniesiony według projektu 
Pracowni Architektonicznej BNS S.C. z Warszawy. Uroczystość wmurowania

„Uniwersytet Szansą dla Wszystkich” (wraz z Załącznikiem do Uchwały), http://www.uwb.edu.pl/ 
pliki/2009-848-l.pdf (15.11.2011).

6 Uchwała nr 849 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. w sprawie 
Zasad wprowadzania stosowania alternatywnych rozwiązań ułatwiających studiowanie studentom 
niepełnosprawnym Uniwersytetu w Białymstoku (wraz z Załącznikiem do Uchwały), http://www. 
uwb.edu.pl/pliki/2009-849-1 .pdf (15.11.2011).

http://www.uwb.edu.pl/
http://www
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Rys. 1. Liczba studentów niepełnosprawnych 
Uniwersytecie w Białymstoku 
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 2. Liczba osób niepełnosprawnych na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu w Białymstoku 
Źródło: opracowanie własne.

kamienia węgielnego odbyła się 13 października 1999 r., natomiast 24 czerwca 
2005 r. nastąpiła przeprowadzka Biblioteki do nowej siedziby przy ul. M. Skło
dowskiej-Curie 14A. Biblioteka, sąsiadująca z siedzibą rektoratu i administra
cji uczelni, mieści się w ścisłym centrum miasta, w pobliżu wydziałów i innych
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jednostek Uniwersytetu w Białymstoku oraz budowanego kampusu uczelni. 
Nieopodal znajdują się budynki użyteczności publicznej, instytucje kulturalne 
i tereny rekreacyjne. Biblioteka ma również doskonałe połączenia ze wszyst
kimi dzielnicami miasta. Przystanek „Biblioteka Uniwersytecka” został usytu
owany dokładnie naprzeciwko drzwi wejściowych do budynku, do którego pro
wadzą schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka mieści się na siedmiu kondygnacjach, w tym jednej podziemnej. 
Tylko jedno piętro (piąte), będące magazynem zamkniętym z podstawowym 
księgozbiorem czasopism i druków zwartych, nie jest dostępne dla użytkowni
ków. Zastosowane rozwiązania architektoniczne i wyposażenie pozwoliły na zor
ganizowanie funkcjonalnej przestrzeni bibliotecznej i środowiska przyjaznego 
wszystkim czytelnikom, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym. Połączono roz
wiązania architektoniczne sprawdzone w innych bibliotekach z pomysłami włas
nymi bibliotekarzy, które były brane pod uwagę już na etapie projektowania.

Budynek został zaplanowany tak, aby czytelnicy niepełnosprawni mogli swo
bodnie przemieszczać się w nim i pracować. Do potrzeb osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich przystosowano podjazd do drzwi wejściowych, funk
cjonalne ciągi komunikacyjne (odpowiedniej wielkości przestrzeń manewrowa, 
drzwi bez progów) oraz specjalne stoliki w czytelniach. Dwie windy mieszczą bez 
problemu wózki inwalidzkie, mają zainstalowane urządzenia głośnomówiące 
pomagające osobom z dysfunkcją wzroku wysiąść na odpowiednim piętrze. Na 
każdej kondygnacji znajdują się również toalety dla osób niepełnosprawnych.

Oferta Biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych znajduje 
się na stronie www placówki w zakładce „Biblioteka dla niepełnosprawnych”, 
która zawiera szereg istotnych informacji świadczących o tym, że jest to miej
sce przyjazne użytkownikom, pod względem zarówno architektonicznym, jak 
i wyposażenia w sprzęt. Biblioteka Uniwersytecka dysponuje urządzeniami 
ułatwiającymi osobom niewidomym, nie widzącym oraz niedosłyszącym korzy
stanie z zasobów bibliotecznych lub materiałów własnych. Jedno ze stanowisk 
komputerowych jest przystosowane do obsługi przez osoby niedowidzące. Moż
na do niego podłączyć powiększalnik z wbudowaną lampą i kamerą. Do dyspo
zycji czytelników niedowidzących jest odtwarzacz elektronicznej książki mó
wionej oraz w Czytelni Wolnego Dostępu -  powiększalnik stacjonarny do czy
tania książek.

Oddział Podlaski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych w Białymstoku w ramach realizacji programu sfinansował dla stu
dentów niepełnosprawnych Uniwersytetu w Białymstoku pętle induktofoniczne, 
systemy FM oraz kserokopiarkę. W Czytelni i Wypożyczalni znajdują się dwie 
małe odsłuchowe pętle induktofoniczne obsługujące pomieszczenia do 150 m2, 
wspomagające osoby niesłyszące, oraz systemy FM, służące do wspomagania 
słuchu indywidualnych użytkowników.

Pętle induktofoniczne zostały zainstalowane również w salach dydaktycz
nych na wydziałach mających największą liczbę studentów z dysfunkcją siu-
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chu: Wydziale Biologiczno-Chemicznym, Wydziale Filologicznym, Wydziale 
Historyczno-Socjologicznym, Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz Wydzia
le Prawa (rys. 3).

H  zaburzenia głosu, 
mowy i choroby 
słuchu

H  choroby narządu  
wzroku
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Rys. 3. Liczba studentów niepełnosprawnych na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu w Bia
łymstoku z podziałem na niepełnosprawność związaną z zaburzeniem głosu, mowy, chorobą słuchu 
i narządu wzroku 
Źródło: opracowanie własne.

Ponadto w Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej znaj
dują się następujące urządzenia:

-  autolektor -  umożliwia odsłuchanie tekstu, a także zapisanie go na pły
cie CD oraz na dyskietce;

-  komputer mający zainstalowany syntetyzator mowy, powiększający oraz 
przekształcający tekst na pismo Braille’a. Do stanowiska komputerowego pod
łączona jest tzw. linijka brajlowska wyświetlająca 40 znaków alfabetu Braille’a, 
a jej obsługę ułatwiają klawisze nawigacyjne, dzięki czemu niepełnosprawny 
czytelnik może np. przeglądać zasoby Internetu;

-  urządzenie dotykowe podłączone do komputera umożliwiające dostęp do 
informacji graficznej poprzez dotyk. Dołączone do urządzenia oprogramowa
nie pozwala na przygotowanie odpowiednich materiałów do nauki dla osób nie
pełnosprawnych;

-  powiększalnik dołączony do stanowiska komputerowego -  dzięki kame
rze o dużej rozdzielczości umożliwia on oglądanie przedmiotów oraz obrazów 
znajdujących się w różnych odległościach w powiększeniu od 2,5 do 50 razy. 
Wbudowana lampa doświetla obiekty znajdujące się przed kamerą, a regula
cja ostrości następuje automatycznie; powiększane obrazy są zapisywane w pa
mięci komputera w formacie bmp lub jpg;
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— kolorowa drukarka brajlowska podłączona do komputera -  oprogramowa
nie umożliwia przegląd wydruku brajlowskiego na ekranie komputera przed 
wydrukowaniem;

— przenośna elektroniczna maszyna do pisania — służy jednocześnie do nauki 
Braille’a oraz jako przenośny notatnik; można ją  także podłączyć do kompute
ra i wykorzystywać jako drukarkę brajlowską. Urządzenie ma sześciopunkto- 
wą klawiaturę brajlowską, syntetyzator mowy w języku polskim oraz system 
powiadamiania o wykonanej czynności. Pamięć wewnętrzna umożliwia zapi
sanie sporządzonego tekstu;

-  odtwarzacz elektronicznej książki mówionej -  służy do czytania książek 
elektronicznych (e-booków). Odtwarza pliki audio (mp3, wav, ogg) oraz pliki 
tekstowe (txt, rtf, html, brf, xml). Ma wbudowany syntetyzator mowy Vocalizer. 
Czyta książki mówione, umożliwia nagranie i odtwarzanie notatek głosowych.

W nowoczesny sprzęt dla osób niewidzących i niedowidzących wyposażona 
jest też sala multimedialna Czytelni Zbiorów Specjalnych. Znajdują się w niej:

-  telewizor LCD z dużym ekranem przeznaczony dla osób niedowidzących 
i niedosłyszących;

-  gramofon;
-  wieża HiFi (wzmacniacz, odtwarzacz CD, odtwarzacz, głośniki, tuner);
— powiększalnik stacjonarny (dostępny również w Czytelni Ogólnej) manu

alnie powiększający obraz znajdujący się przed kamerą do 60 razy; można go 
przenosić i podłączać do komputerów.

Wyborem, zakupem i dbałością o sprzęt dla niepełnosprawnych zajmują się 
pracownicy Sekcji Automatyzacji i bibliotekarze, których kompetencje i życz
liwe podejście zachęcają do odwiedzania Biblioteki kolejnych użytkowników.

Studenci niepełnosprawni mający ważne orzeczenie lekarskie o stopniu nie
pełnosprawności mogą bezpłatnie wypożyczyć sprzęt specjalistyczny ułatwia
jący studiowanie, m.in.: notatnik elektroniczny, powiększalnik elektroniczny, 
powiększalnik przenośny, długopis cyfrowy, skaner, dyktafon cyfrowy. Regu
lamin wypożyczania sprzętu opracowano w porozumieniu z Biurem Pełnomoc
nika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz z Działem Dydaktyki Uniwer
sytetu w Białymstoku.

Pomimo stosunkowo niewielkiej liczby użytkowników niepełnosprawnych 
bibliotekarze podejmują szereg działań w celu poznania indywidualnych po
trzeb tej grupy czytelników i zapewnienia im optymalnej obsługi. Są to m.in.:

— zorganizowanie imprez skierowanych do osób niepełnosprawnych w ra
mach obchodzonych corocznie Dni Bibliotek. W ramach Tygodnia Bibliotek 
2010 został zorganizowany Dzień Studencki, którego część została poświęcona 
studentom niepełnosprawnym. W spotkaniu wzięli udział niepełnosprawni stu
denci Uniwersytetu w Białymstoku, a także uczniowie z orzeczeniem o niepeł
nosprawności z białostockich szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele 
organizacji zajmujących się tą problematyką. Po wykładzie pełnomocnika rek
tora ds. osób niepełnosprawnych pt. „Nowoczesne technologie w edukacji osób



Przyjazna biblioteka -  usuwanie barier w dostępie do zbiorów. 119

niepełnosprawnych” zaprezentowano oprogramowania i urządzenia wspoma
gające pracę niepełnosprawnych użytkowników. Z kolei w Tygodniu Bibliotek 
2011 zorganizowano imprezy dla uczniów o różnym rodzaju i stopniu niepeł
nosprawności z białostockich klas integracyjnych;

-  stała współpraca z pełnomocnikiem rektora ds. osób niepełnosprawnych 
i jego biurem oraz lokalnymi organizacjami zajmującymi się problemami nie
pełnosprawności w Białymstoku (Referat ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu 
Miejskiego, Miejska Komisja ds. Likwidacji Barier Architektonicznych, Polski 
Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych, Regionalny Ośrodek Polity
ki Społecznej i in.);

-  gromadzenie publikacji dotyczących niepełnosprawności;
-  poznawanie, poprzez osobiste kontakty i wizyty, specyfiki bibliotek ob

sługujących w dużej części osoby niepełnosprawne (Biblioteka Centralna Pol
skiego Związku Niewidomych w Warszawie, Wypożyczalnia Książki Mówionej 
Książnicy Podlaskiej);

-  samokształcenie bibliotekarzy (przegląd piśmiennictwa, monitorowanie 
stron organizacji zajmujących się kwestiami niepełnosprawności).

Ze względu na brak barier architektonicznych i wyposażenie w odpowied
ni sprzęt pomieszczenia biblioteki (zwłaszcza nowoczesne Audytorium im. Ry
szarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie) są często 
wynajmowane przez różne instytucje na imprezy organizowane z myślą o oso
bach niepełnosprawnych bądź z ich udziałem. To również kolejna okazja dla 
bibliotekarzy, aby poznać problemy tej grupy użytkowników.

Dbałość biblioteki o komfort osób niepełnosprawnych została doceniona przez 
władze miejskie. W 2010 r. w konkursie organizowanym przez prezydenta Bia
łegostoku „Miejsce Przyjazne Osobom Niepełnosprawnym”, którego celem jest 
promowanie budownictwa dostępnego osobom niepełnosprawnym, wyłonienie 
obiektów budowlanych położonych w Białymstoku najlepiej dostosowanych do 
potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz prezentacja najlepszych rozwią
zań architektonicznych w mediach i Internecie, Biblioteka Uniwersytecka im. 
Jerzego Giedroycia została jednym z wyróżnionych laureatów.

O bibliotece przyjaznej, otwartej na wszystkich użytkowników świadczą tak
że zmiany w strukturze organizacyjnej. Już na etapie projektowania budynku 
zakładano utworzenie czytelni z wolnym dostępem do zbiorów i w maju 2010 r. 
udało się ten projekt zrealizować. Powstał Oddział Wolnego Dostępu, na któ
rego potrzeby zaadaptowano III i IV piętro budynku, ogółem 847,92 m2. Czy
telnię Wolnego Dostępu stanowi otwarta przestrzeń z minimalną liczbą ścia
nek działowych. Oba jej poziomy połączono dodatkowymi schodami o lekkiej 
konstrukcji. Wrażenie przestrzenności wzmacnia wysoka na dwie kondygna
cje szklana ściana łącząca część Czytelni Ogólnej z Czytelnią Wolnego Dostę
pu oraz konsekwencja w wystroju wnętrz (jasne barwy, jednolity styl i kolory
styka umeblowania, zespoły zieleni).
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W Czytelni Wolnego Dostępu zrezygnowano z tradycyjnej struktury prze
strzennej biblioteki, czyli osobnych przestrzeni dla bibliotekarzy, czytelników 
i książek. Wyodrębniono jednak miejsca sprzyjające pracy indywidualnej oraz 
krótkiemu odpoczynkowi (kabiny pracy indywidualnej, stoliki i fotele między 
regałami). Takie udogodnienia stworzono z myślą o wszystkich użytkownikach, 
choć niepełnosprawnym szczególnie ułatwiają one pracę. Komfortem jest moż
liwość samodzielnego przeszukiwania zasobów czytelni, choć należy przyznać, 
że najwyższe półki znajdują się poza zasięgiem osoby niepełnosprawnej (np. 
korzystającej z wózka).

Zbiory są rozmieszczone tematycznie według dziedzin wiedzy (zgodnie z kla
syfikacją UKD), które z kolei podzielono na bardziej szczegółowe działy i pod
działy. Działy znajdujące się na danym regale zostały opisane na jego szczycie 
na tabliczkach informacyjnych, zawierających zarówno symbole, jak i słowne ich 
rozwinięcia. Przejrzysty system informacji wizualnej umożliwia szybką orien
tację w topografii budynku. W razie kłopotów z wyszukiwaniem książki moż
na uzyskać pomoc dyżurnych bibliotekarzy. „Wprowadzony przez BU sposób 
organizacji zbiorów generalnie został zaakceptowany przez czytelników, nato
miast od pracujących w niej bibliotekarzy wymaga zwiększonej uwagi i znacz
nie częstszego porządkowaniu księgozbioru”7.

Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku przez kilkadziesiąt lat funkcjo
nowania zgromadziła cenne zbiory i podjęła szereg działań, by stworzyć użyt
kownikom najkorzystniejszy do nich dostęp. Zasoby są wprawdzie dla wszyst
kich, lecz nie wszyscy użytkownicy są w równym stopniu zdolni do korzysta
nia z nich, stąd też, zgodnie z tzw. filozofią równych szans, szczególna troska 
biblioteki o użytkowników niepełnosprawnych.

Czy pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej są wystarczająco przygotowani 
do kontaktu z osobami w różnym stopniu niepełnosprawnymi? W ankiecie „Oceń 
swoją bibliotekę” (2010) użytkownicy nie wnosili krytycznych uwag w tym za
kresie. Na pewno pracownicy biblioteki odznaczają się dużą wiedzą, umiejętno
ściami i dobrymi chęciami. Bibliotekarz powinien być przewodnikiem w świecie 
nauki, niedopuszczalne jest, by odmówił użytkownikowi pomocy w poszukiwa
niu informacji -  jednocześnie nie powinien się z taką pomocą narzucać i usza
nować prawo użytkownika do własnych poszukiwań. Rolą bibliotekarza jest li
kwidacja barier w dostępie do zbiorów, a nie wznoszenie nowych.

7 K. Puksza, A. Spychała, Wolny dostęp w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku , „Biblio
tekarz” 2011, nr 7-8, s. 35.
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Kolekcja cyfrowa dla osób z dysfunkcją wzroku 
w środowisku dLibra

Library services for readers with disabilities digital collection 
in dLibra Environment for visually impaired readers

Abstract: The right to education and the right to equal access to information make the funda
mental human rights. They are guaranteed by the international legal regulations and also by the 
national legal acts. In the information and knowledge society the above rights have the crucial si
gnificance also for the disabled individuals. The Library of the University of Zielona Góra joined 
the efforts of the university to widen access to educational services for disabled students. Taking 
into consideration their educational wants and needs, the library created a separate collection for 
the visually impaired readers based on its own digital library. It complements the resources of 
the Zielona Góra Digital Library with the documents which have been acquired due to the Copy
right and Related Rights Act. The creation of a separate collection only for the visually impaired 
readers widens the possibilities of the library to acquire the copyrighted publications whose be
neficiaries can be the disabled people due to the specific personal fair use of copyrighted works.

The digital library for the visually impaired readers works in the dLibra environment deve
loped by the Poznań Supercomputing and Networking Centre. About 90 Polish libraries -  members 
of the Digital Libraries Federation function in this environment. The federation offers the chance 
to build a joint digital collection by means of access to the dispersed collections. It is a chance to 
set up complex teaching and academic resources for the visually impaired students all over Poland.

The creation of libraries for readers of unequal chances to access information and knowledge 
is due to the recognition of the rights and needs of the disabled people, at the same time being the 
form of fighting the social and digital exclusion. The Zielona Góra Digital Library for the Visually 
Impaired Readers is the first digital library functioning in the dLibra environment.

Keywords: the blinds, digital libraries, digital libraries for the visually impaired readers, digi
tal exclusion, social exclusion, disabled individuals, Zielona Góra Digital Library, Digital Libra
ries Federation, dLibra
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Osoby niewidome i niedowidzące w grupie osób 
niepełnosprawnych

Prawo do nauki i prawo do pozyskiwania informacji są fundamentalnymi 
prawami człowieka. Gwarantują je międzynarodowe regulacje prawne, a tak
że ustawy państwowe. W społeczeństwie informacyjnym i opartym na wiedzy 
mają one podstawowe znaczenie również dla osób niepełnosprawnych.

Definicję niepełnosprawności wprowadziła Światowa Organizacja Zdrowia 
(World Health Organization -  WHO). Nie jest ona jednolita, odnosi się bowiem 
do cech organizmu i czynników społecznych, łączy podejście medyczne z psy
chospołecznym:

-  niesprawność (impairment) to każda utrata sprawności lub nieprawidło
wość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicz
nym, psychofizycznym lub anatomicznym;

-  niepełnosprawność (disability) to każde wynikające z niesprawności ogra
niczenie bądź niemożność prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie 
uznawanym za typowe dla człowieka;

-  ograniczenia w pełnieniu ról społecznych (handicap) to ułomność określo
nej osoby wynikająca z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca 
lub uniemożliwiająca pełną realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, 
płci oraz zgodnej ze społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami1.

Osoby niewidome, niedowidzące oraz z zaburzeniami percepcji wzrokowej 
zaliczane są do grupy o obniżonej sprawności sensorycznej. Wynika to z braku 
lub uszkodzenia czy też zaburzenia funkcji analizatorów zmysłowych.

WHO, opierając się na podstawach medycznych, wyodrębniła dwie grupy 
osób z problemami widzenia -  osoby niewidome i słabowidzące2. Pierwszą z nich 
stanowią osoby pozbawione wzroku całkowicie lub częściowo. Nie odbierają one 
sygnałów i informacji optycznych płynących ze świata zewnętrznego. W pozna
waniu świata i orientacji przestrzennej wzrok nie ma tutaj praktycznego zasto
sowania. Poznawanie rzeczywistości ma charakter głównie dotykowo-słuchowy3.

Z punktu widzenia polskiego prawa „osobą niewidomą jest każdy, u kogo 
stwierdzono ostrość wzroku wynoszącą najwyżej 0,1 pełnej ostrości wzroku (peł
na ostrość wzroku odpowiada wartości 1,0), lub każdy, u kogo pole widzenia, 
niezależnie od ostrości wzroku, wynosi nie więcej niż 30 stopni (podczas gdy

1 WHO, Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia, www. 
who.int/classifications/icf/site (20.10.2011).

2 T. Sękowski, Brak wzroku jako sytuacja trudna i je j  wpływ na osobowość i funkcjonowanie 
społeczne człowieka, [w:] Niewidom i w świecie książek i bibliotek: wybrane zagadnienia, red. 
M. Czerwińska, T. Dederko, STON2, Kielce 2008, s. 10-11.

3 T. M ajewski, Dzieci z uszkodzonym wzrokiem i ich edukacja, [w:] Poradnik dydaktyczny 
dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum  
z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi, red. S. Jakubowski, MEN, Warszawa 2001, s. 11-19.
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pełne pole widzenia wynosi około 180 stopni)”4. Według tych przepisów więk
szość osób uznanych za niewidome w rzeczywistości widzi. Są to osoby słabo- 
widzące, ograniczone w funkcjonowaniu psychospołecznym.

Jest wiele terminów określających osobę z problemami widzenia: osoba nie
widoma, ociemniała, słabowidząca, osoba z dysfunkcją wzroku lub z niepełno
sprawnością wzrokową. Osoba niewidoma nie widzi od urodzenia lub straciła 
wzrok przed 5. r.ż., osoba ociemniała straciła wzrok po 5. r.ż. i pamięta obrazy 
wzrokowe5. Na podstawie danych światowych szacuje się, że poważne zaburze
nia widzenia występują u 1% całej populacji, a całkowita liczba osób niewido
mych i słabowidzących ulega stałemu zwiększaniu.

Dysfunkcja wzroku jest szczególnym rodzajem niepełnosprawności, znacznie 
ograniczającym dostęp do wiedzy. Ponad 80% informacji o otaczającym świę
cie człowiek pozyskuje za pomocą zmysłu wzroku. Jego ograniczenie powoduje 
powstanie swoistej bariery informacyjnej, uciążliwej zwłaszcza dla osób uczą
cych się. W konsekwencji jest to główna przeszkoda utrudniająca udział w ży
ciu umysłowym i intelektualnym społeczeństwa.

Według zasad przyjętych przez Europejski Fundusz Społeczny osoby niepeł
nosprawne zaliczane są do I i II grupy wykluczenia społecznego, obok mniej
szości etnicznej, imigrantów, więźniów i bezrobotnych6. Tę niedogodność moż
na jednak częściowo zredukować poprzez zastosowanie nowoczesnej techniki 
komputerowej, określanej mianem tyfłoinformatyki, ważnej zwłaszcza w edu
kacji i kształceniu niewidomych. Małgorzata Czerwińska, specjalistka od tyflo- 
pedagogiki, postawiła istotne pytanie: „Czy wobec osiągnięć tyfłoinformatyki 
osoba niepełnosprawna wzrokowo jest nadal osobą niesprawną czytelniczo?”7. 
Pytanie to jest nadal otwarte.

Osoby niewidome a system biblioteczno-informacyjny
Rozwój technologii informacyjnych oraz konieczność respektowania prawa 

osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym wytyczają 
kierunek zmian. Wspólne działanie to obowiązek instytucji stojących na straży 
praw osób niepełnosprawnych, instytucji publicznych i tych związanych z edu

4 A. Yeadon, Najważniejsze zrozumieć, [w:] Poradnik pracodawcy osób niewidomych i słabo 
widzących, red. A. Adamowicz-Hummel, H. Guzowska, AWARE Europę, Warszawa 2000, s. 13.

° M. Paplińska, Konsekwencje wynikające z braku wzroku, [w:] Edukacja równych szans: uczeń 
i student z dysfunkcją wzroku -  nowe podejście, nowe możliwości, red. M. Paplińska, Wyd. UW, 
Warszawa 2008, s. 14-15.

6 Narodowa strategia informacji dla Polski, http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/mps/NSIS. 
pdf (20.10.2011).

7 M. Czerwińska, Książka i biblioteka w procesie normalizacji środowiska życia osób z niepeł
nosprawnością wzroku, [w:] Wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej -  praktyka edukacyjna 
i rewalidacyjna, red. T. Żółkowska, B. Ostapiuk, M. W lazło, Print Group Daniel Krzanowski, 
Szczecin 2010, s. 148 [on-line] http://www.monografie.pl/glownavspol/monografie_2009tVI/arty- 
kuly/147_pdfsam_koncowa%20wersja%20polska%20tom%20VI.pdf (20.10.2011).

http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/mps/NSIS
http://www.monografie.pl/glownavspol/monografie_2009tVI/arty-
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kacją. W społeczeństwie informacyjnym i w społeczeństwie opartym na wiedzy 
wśród instytucji warunkujących pełnoprawne funkcjonowanie osób z niepełno
sprawnością wzroku ważną rolę pełnią biblioteki. Nie chodzi tu tylko o archi
tektoniczne przystosowanie budynku i jego przestrzeni, lecz przede wszystkim
0 dostosowanie usług bibliotecznych i informacyjnych do potrzeb i możliwości 
percepcyjnych osób z dysfunkcją wzroku.

Według specjalistów brytyjskich „Idealna obsługa biblioteczna ma miejsce 
wtedy, gdy każdy, bez względu na poziom uszkodzenia narządu wzroku, ma do
stęp do materiałów i informacji w czasie, który mu odpowiada, we właściwym 
dla niego formacie, w liczbie, jakiej potrzebuje, oraz tam, gdzie potrzeby użyt
kownika znajdują zrozumienie wśród pracowników biblioteki”8.

W wielu krajach istnieją już standardy i wytyczne dotyczące obsługi biblio- 
teczno-informacyjnej osób niepełnosprawnych czy wręcz niewidomych, m.in. 
w Anglii (Library and Information Services for Visually Impaired People: Na
tional Guidelines) czy Stanach Zjednoczonych (Revised Standards and Guide- 
lines o f Service for the Library of Congress Network of Libraries for the Blind 
and Physically Handicapped1). Takie standardy opracowała też Międzynarodowa 
Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (The International Fédér
ation of Library Associations and Institutions) -  IFLA (Libraries for the Blind 
in the Information Age -  Guidelines for Development). Dotyczą one m.in.: udo
godnień w dostępach do budynków, fizycznego użytkowania przestrzeni, dostę
pu do zbiorów w formatach alternatywnych (np. wydawnictwa mówione, elek
troniczne, cyfrowe), użytkowania sprzętu, również tego do odczytu zbiorów, 
usług bibliotecznych, przygotowania personelu oraz zarządzania biblioteką9. 
Standaryzacją objęto również katalogi i bazy danych o zasobach bibliotecznych
1 ich formatach (bazy Revealweb czy National Library for the Blind NLB). IFLA 
udzieliła też poparcia nowoczesnym rozwiązaniom dotyczącym systemu DAISY 
(Digital Accessible Information System) -  nowej generacji książek mówionych10. 
Jest to międzynarodowy system zapisu książek mówionych dla osób niewido
mych, opracowany w Szwecji w 1994 r., a następnie zmodyfikowany w 1997 r.

Warto wspomnieć rolę, jaką odgrywają centralne biblioteki dla niewidomych, 
na rzecz równego dostępu do wiedzy i edukacji. Inspirują one szereg inicjatyw uła
twiających dostęp do zbiorów w nowoczesnych formatach z użyciem nowych tech
nologii i oprogramowania (np. Danish National Library for the Blind, Swedish 
Library of Talking Books, Washington State Library for the Blind, Biblioteka 
Centralna Polskiego Związku Niewidomych).

8 M. Fedorowicz, Bibliotekarstwo dla osób z niepełnosprawnością wzroku za granicą -  próba  
charakterystyki i kierunku rozwoju, [w:] Niewidomi w świecie książek..., s. 116-117.

9 M. Czerwińska, op. cit., s. 150.
10 Ibidem, s. 148-151; S. Jakubowski, Perspektywy aktywnego uczestnictwa osób z niepełnospraw

nością wzroku w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym, [w:] Niewidomi w świecie książek..., 
s. 75-76.
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W Polsce dostęp osób niepełnosprawnych do informacji, zbiorów i bibliotek 
jest nadal ograniczony. Brakuje wspólnie wypracowanych standardów pracy 
z czytelnikami niepełnosprawnymi, centralnych katalogów wydawnictw i ban
ków danych o zbiorach i ich formatach. Ograniczony jest też dostęp do stron in
ternetowych z powodu nieprzestrzegania zasad ustalonych przez Konsorcjum 
W3C (World Wide Web Consortium)11. W krajach unijnych jedynie 5% stron 
internetowych w pełni odpowiada standardom dostępności sieci dla osób nie
pełnosprawnych, nieco więcej jedynie częściowo. Jednocześnie nie wszystkie 
osoby mają własny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem do nowych form 
zapisu tekstów, nie zawsze pliki są w formatach, które można odczytać za po
mocą syntetyzatorów mowy. Brakuje także szerokiej współpracy bibliotek, wy
dawców, instytucji edukacyjnych i pozarządowych.

Polska, wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się traktatem o euro
pejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności do wdrażania jej odgórnych 
dyrektyw. Komisja określiła osiem podstawowych obszarów działania: dostęp
ność; uczestnictwo; równość; zatrudnienie; kształcenie i szkolenie; ochrona so
cjalna; zdrowie i działania zewnętrzne. Strategia zawiera plan określający, 
w jaki sposób rządy państw członkowskich mogą wzmocnić pozycję społeczną 
osób niepełnosprawnych i umożliwić im korzystanie z praw dotyczących ca
łej sfery życia. Oznacza to już nie tylko przełamywanie barier dostępu do bu
dynków i transportu publicznego, lecz także zapewnienie korzystania z usług 
cyfrowych i cyfrowej przestrzeni informacyjnej, dostępu do nowych systemów 
i technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)12.

Osoby niepełnosprawne a edukacja i kształcenie

Równy dostęp do kultury, informacji i nauki to niezbywalne prawa wszyst
kich. Udział w edukacji umożliwia zdobycie wykształcenia, co zwiększa szan
sę na zatrudnienie i lepszą sytuację ekonomiczną. Niski poziom wykształce
nia i wysokie bezrobocie skutkują wysokim wskaźnikiem ubóstwa, o 70% wyż
szym od średniej.

Jedna na sześć osób w Unii Europejskiej jest niepełnosprawna, zatem ok. 
80 min Europejczyków dotkniętych jest lekką lub poważną niepełnosprawno
ścią. Często nie mają oni możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecz
nym i gospodarczym z powodu barier związanych ze środowiskiem i z posta
wami ich otoczenia13. W Polsce jest ok. 4,5 min osób niepełnosprawnych, zale

11 K. Szafranek, Dostępność usług internetowych dla osób niepełnosprawnych, http://szafranek. 
net/works/articles/accessibilitylaw (4.01.2012).

12 Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: odnowione zobowiązanie do bu
dowania Europy bez barier. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 15.11.2010, http://eur-lex. 
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:PL:PDF (20.10.2011).

13 Ibidem.

http://szafranek
http://eur-lex
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dwie 5% z nich ma wykształcenie wyższe. Liczba osób z uszkodzeniem wzroku 
to ponad 500 tys., studiuje jedynie 2,5 tys. spośród nich. Z przytoczonych da
nych wynika, że niemal zupełnie niedostępna jest dla nich edukacja na pozio
mie wyższym14. Tak niskie wskaźniki to rozpowszechniona wśród osób niepeł
nosprawnych świadomość istnienia barier utrudniających zdobycie wykształ
cenia i brak wiary w ich przełamywanie.

Według danych opracowanych przez Fundację Instytutu Rozwoju Regional
nego i Instytut Badań Marketingowych i Społecznych możliwość studiowania 
przez osoby z poważną dysfunkcją wzroku na wszystkich kierunkach deklaru
je ok. 27% uczelni publicznych oraz ok. 53% uczelni niepublicznych. Możliwość 
studiowania na niektórych kierunkach zgłasza ok. 40% uczelni publicznych 
i ok. 18% uczelni niepublicznych. Całkowity brak możliwości studiowania do
tyczy 15% uczelni publicznych oraz ok. 23% uczelni niepublicznych. Wyposa
żenie bibliotek w sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowa
nych do postaci elektronicznej zadeklarowało ok. 32% uczelni publicznych i ok. 
21% uczelni niepublicznych. Najczęstszą propozycją jest wyposażenie bibliotek 
w udźwiękowione komputery i skanery15.

Władze uczelni zdają sobie sprawę, że w grupie studiujących jest coraz wię
cej osób niepełnosprawnych i że wybierają one te szkoły, które oferują najlep
sze warunki. Zarządzający instytucjami wykorzystują więc instrumenty praw
ne wspierające programy oraz nowe technologie, tworząc przyjazne warunki 
do studiowania tej grupie osób. Rozszerzanie przestrzeni społecznej i eduka
cyjnej następuje poprzez dostęp do cyfrowych zbiorów i literatury, wykorzysta
nie e-learningu, nowoczesnego sprzętu i oprogramowania komputerowego. Do
świadczenie w tym działaniu ma już kilka wyższych uczelni, m.in. Warszawska 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Politechnika 
Warszawska (Ośrodek Kształcenia na Odległość -  OKNO), Uniwersytet War
szawski (Centrum Otwartej Edukacji Multimedialnej -  COME), Wyższa Szkoła 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Eko
nomiczna w Łodzi wraz z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli
nie (Polski Uniwersytet Wirtualny -  PUW)16.

Biblioteki cyfrowe jako forma dostępu do wiedzy 
i informacji

Ostatnie lata przyniosły nowe możliwości wykorzystania Internetu i zdal
nego dostępu do zbiorów. Działania zmierzające do przystosowania interneto
wej biblioteki do potrzeb niewidomych podjęło w Polsce kilka wyższych uczel

14 Szkolnictwo wyższe. Informator 2009. MNISW, Warszawa 2010, s. 412, 425.
16 Dostępność polskich wyższych uczelni dla osób niepełnosprawnych, Fundacja Instytutu Rozwo

ju Regionalnego, Kraków 2007, s. 16.
16 S. Jakubowski, op. cit., s. 79-80.



Wykorzystanie biblioteki cyfrowej w pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym... 127

ni, często dzięki inicjatywie powołanych na uczelniach pełnomocników ds. osób 
niepełnosprawnych. Efektem tej współpracy jest Akademicka Biblioteka Cyfro
wa. W projekcie oprócz Uniwersytetu Warszawskiego biorą także udział: Uni
wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński i Aka
demia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach17.

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla Niewidomych

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego włączyła się w działania uczel
ni, których celem jest wyrównywanie szans studiujących osób niepełnospraw
nych. Mając na uwadze potrzeby edukacyjne studentów ociemniałych, biblio
teka utworzyła wydzieloną kolekcję dla osób niewidomych na bazie własnej 
biblioteki cyfrowej działającej w środowisku dLibra. Uzupełnia ona zasób Zie
lonogórskiej Biblioteki Cyfrowej o dokumenty, do których pozyskaliśmy pra
wo na podstawie zapisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Utworzenie osobnej kolekcji, dedykowanej osobom niewidomym, to poszerze
nie możliwości biblioteki o publikacje chronione prawem autorskim. Beneficjen
tami mogą być osoby niepełnosprawne z tytułu szczególnego typu dozwolone
go użytku osobistego utworów. Niezależnie od tego ociemniali studenci mogą 
korzystać z dużej części zasobów Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeany.

Kolekcja cyfrowa jest częścią bibliotecznych planów ukierunkowanych na 
tworzenie przyjaznego środowiska pracy dla coraz większej grupy studentów 
o różnym charakterze upośledzenia. Potrzeby te respektowane są także w re
alizowanym obecnie projekcie budowy nowej biblioteki. Budynek powstanie 
w 2012 r. i będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie 
z obowiązującymi standardami.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim studiuje 469 osób niepełnosprawnych, 
w tym 67 osób z dysfunkcją wzroku. Na uczelni działa pełnomocnik rektora ds. 
osób niepełnosprawnych współpracujący z biblioteką.

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla Niewidomych rozpoczęła swoją dzia
łalność w czerwcu 2011 r. od zaprezentowania około 70 dokumentów, głównie 
z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Jej profil skorelowany został 
z rodzajem specjalizacji kierunków studiów występujących w uczelnianym pro
gramie kształcenia. Zasób będzie systematycznie powiększany i budowany na 
podstawie wykazów literatury potrzebnej do studiowania na wybranych spe
cjalnościach. Przy tworzeniu kolekcji będziemy współpracować ze studentami 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu w ramach ich praktyk 
zawodowych. Tworząc zastrzeżoną kolekcję, korzystaliśmy z pomocy dr Małgo
rzaty Czerwińskiej, naszej niewidomej koleżanki z Wydziału Pedagogicznego, 
która prezentowane dokumenty testowała zdalnie, za pomocą screen readerów

17 Akademicka Biblioteka Cyfrowa, http://www.abc.uw.edu.pl (20.10.2011).

http://www.abc.uw.edu.pl
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-  oprogramowania do odczytu z ekranu plików tekstowych (program Windows 
EYES wersja 7.2). Współpraca rozpoczęła się od przeanalizowania możliwości 
Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Testowana była również zawartość Fede
racji Bibliotek Cyfrowych i Europeany. Wykorzystaliśmy oprogramowanie dla 
osób z dysfunkcją wzroku, sprawdzając, jak czyta ono dokumenty w różnych 
formatach: txt, rtf, doc, pdf, djvu. Testy ocenione pozytywnie dały podstawę do 
dalszego działania.

Założeniem projektu jest utworzenie zasobu naukowo-dydaktycznego dla 
studentów niewidomych z różnych uczelni, z czasem też dla osób spoza środo
wisk akademickich. Celem tej Biblioteki jest:

-  utworzenie zasobów cyfrowych na potrzeby studentów ociemniałych zdo
bywających wiedzę z różnych dyscyplin naukowych;

-  tworzenie zasobów cyfrowych dla osób o nierównych szansach dostępu do 
wiedzy;

-  wyrównywanie szans osób z dysfunkcją wzroku w zakresie potrzeb zwią
zanych z edukacją;

-  rozszerzenie przestrzeni społecznej i edukacyjnej dla osób niewidomych 
zgodnie z założeniami idei społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa opar
tego na wiedzy;

-  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu.

Regulacje prawne odnoszące się do osób 
niepełnosprawnych

Zasada równego dostępu do nauki, kultury i informacji przewiduje egze
kwowanie praw należnych osobom niepełnosprawnym. Akty prawne dotyczą
ce tej kwestii mają dwa poziomy odniesień. Pierwszy dotyczy zapisów odnoszą
cych się do osób niepełnosprawnych i należnych im praw obywatelskich, dru
gi związany jest z ochroną praw autorskich. Podstawą do rozstrzygania tych 
kwestii, warunkujących też budowę wydzielonych kolekcji cyfrowych, są na
stępujące dokumenty:

Akty prawne dotyczące praw osób niepełnosprawnych

1. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych przyjęta przez Zgroma
dzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 13 grudnia 2006 r., podpisana przez 
Polskę 30 marca 2007 r.:

„Artykuł 5 Równość i niedyskryminacja [...]
2. Państwa Strony zakażąjakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na niepeł

nosprawność i zagwarantują osobom niepełnosprawnym jednakową dla wszyst
kich i skuteczną ochronę przed dyskryminacją z jakichkolwiek względów;
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3. W celu popierania równości i likwidacji dyskryminacji Państwa Strony 
podejmą wszelkie odpowiednie kroki celem zapewnienia racjonalnych uspraw
nień. [...]

Artykuł 21 Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do in
formacji [...]

(c) nakłanianie instytucji prywatnych, które świadczą usługi dla ogółu lu
dzi, w tym przez Internet, do dostarczania informacji i usług w formie dostęp
nej i użytecznej dla osób niepełnosprawnych;

(d) zachęcanie środków masowego przekazu, w tym dostawców informacji 
przez Internet, do zapewnienia, by ich usługi były dostępne dla osób niepełno
sprawnych. [...]

Artykuł 24 Edukacja:
1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji [...] 

bez jakiejkolwiek formy dyskryminacji i na zasadach równości oraz [...] zagwa
rantują system edukacji integracyjnej na wszystkich etapach edukacyjnych 
oraz kształcenia ustawicznego. [...]

Artykuł 30 Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie:
1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do udziału, na za

sadzie równości z innymi osobami, w życiu kulturalnym i podejmą wszelkie od
powiednie środki w celu zapewnienia, że osoby niepełnosprawne:

(a) będą miały dostęp do materiałów w dziedzinie kultury w dostępnych dla 
nich formach,

(b) będą miały dostęp do programów telewizyjnych, filmów, teatru i innego 
rodzaju działalności kulturalnej, w dostępnych dla nich formach,

(c) będą miały dostęp do miejsc działalności kulturalnej lub usług z nią zwią
zanych, takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki [,..]”18.

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., 
nr 78 poz. 483 ze zm.).

W zapisach dotyczących osób niepełnosprawnych konstytucja głosi:
-  art. 54.1. „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów 

oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”.
-  art. 69 „Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie 

z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz 
komunikacji społecznej” .

-  art. 70.1 „Każdy ma prawo do nauki [.,.]”19.
3. Karta praw osób niepełnosprawnych z 13 sierpnia 1997 r. (uchwała Sej

mu RP -  M.P. z 1997, nr 50, p. 475).
„§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli 

osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okre-

18 http://www.pfon.org/images/dodatki/201210_dzull69.pdf (20.11.2011).
19 http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/konl.htm (20.10.2011).

http://www.pfon.org/images/dodatki/201210_dzull69.pdf
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/konl.htm
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sowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz 
pełnienie ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają 
prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podle
gać dyskryminacji. [...] oznacza to w szczególności prawo osób niepełnospraw
nych do:

1. dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu spo
łecznym, [...]

4. nauki [...],
5. pomocy [...] umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifika

cji [...],
6. pracy na otwartym rynku zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i moż

liwościami [...],
8. życia w środowisku wolnym od barier [...] dostępu do urzędów, obiektów 

użyteczności publicznej [...] informacji, możliwości komunikacji międzyludz
kiej”20.

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU z 2005 r., 
nr 164 poz. 1365 ze zm.).

„Art. 13.1. Podstawowymi zadaniami uczelni [...] są:
[...] 9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udzia

łu w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. [...]
Art. 94.1. Z budżetu państwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na:
[...] 10) dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, 

w tym służących kształceniu studentów i doktorantów, będących osobami nie
pełnosprawnymi [...];

11) zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym 
osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształ
cenia. [...]

Art. 162 Minister [ ...] określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim 
muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach, uwzględ
niając:

[...] 6) warunki właściwej realizacji procesu dydaktycznego, z uwzględnie
niem szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi”21.

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 1997, nr 123 poz. 776 
z późn. zm.).

Niepełnosprawność nie została zdefiniowana ani w przepisach dyrektywy 
europejskiej, ani w przepisach polskiego prawa autorskiego (tutaj pojawia się 
jako upośledzenie). Występuje natomiast w ustawie o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej:

20 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/karta-praw-osob-niepelnosprawnyc/ (20.10.2011).
21 http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/Reforma/20110523_USTAWA_z. 

dnia_27_lipca_2005.pdf (20.10.2011).

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/karta-praw-osob-niepelnosprawnyc/
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/Reforma/20110523_USTAWA_z
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„Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwier
dzona orzeczeniem [...].

Art. 2.10 Ilekroć w ustawie jest mowa o [...] niepełnosprawności — oznacza 
to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu 
stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności 
powodującą niezdolność do pracy”22.

Akty prawne dotyczące ochrony praw autorskich, 
odnoszące się do osób niepełnosprawnych

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. mówi:
Art. 21 „Rzeczpospolita Polska chroni własność [...];
Art. 64 „Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych [...] Włas

ność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i w takim zakresie, w jakim 
nie narusza ona istoty własności”23.

2. Dyrektywa nr 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów prawa autorskiego 
i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, zwana dalej dyrektywą 
o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym, nakazuje:

-  art. 43 preambuły: „[...] aby państwa członkowskie przyjęły wszystkie ko
nieczne środki w celu wspierania dostępu do utworów przez osoby niepełno
sprawne, które mają utrudnione samodzielne korzystanie z utworów, biorąc 
pod uwagę dostępne formaty” ;

-  art. 5 ust. 3 pkt b (w kwestii stosowania wyjątków lub ograniczeń w od
niesieniu do prawa zwielokrotniania i rozpowszechniania utworów w interesie 
osób niepełnosprawnych) „jeżeli korzystanie odnosi się bezpośrednio do upo
śledzenia i nie ma handlowego charakteru, w rozmiarze, który wynika z tego 
upośledzenia”24.

3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(DzU z 2006, nr 90 poz. 631 ze zm.):

„Art. 331. Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób 
niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośle
dzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wyni
kającym z natury upośledzenia”25.

Przepis ten nawiązuje do konstytucyjnej koncepcji tzw. uprzywilejowania 
wyrównawczego dla „podmiotów, które -  z różnych powodów — zajmują słab

22 http://idn.org.pl/sonnszz/ustawa27.htm (20.10.2011).
23 http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/konl.htm (20.10.2011).
24 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:17:01:32001L0029:PL:PDF (20.10. 

2011).

25 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU 19940240083 (20.10.2011).

http://idn.org.pl/sonnszz/ustawa27.htm
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/konl.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:17:01:32001L0029:PL:PDF
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU
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sze miejsce w życiu społecznym”26. Nowelizacja prawa autorskiego uwzględniła 
standardy unijne poprzez zapisy dotyczące szczególnego typu dozwolonego użyt
ku utworów na rzecz osób niepełnosprawnych, wprowadzając w 2004 r. art. 331. 
Uzupełnił on prawa twórców na rzecz użytkowników niepełnosprawnych.

Zapisy prawa autorskiego odnoszące się do bibliotek  
a osoby niepełnosprawne

Przed wprowadzeniem art. 331 do ustawy o prawie autorskim instytucje 
działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym biblioteki, mogły powoły
wać się na uprawnienia zawarte w art. 27, 28 i 29 prawa autorskiego, choć nie 
uwzględniały one w całości specyfiki korzystania z utworów na potrzeby i dla 
dobra osób niepełnosprawnych. Nowe prawo zawiera też w art. 113 pkt 2 przepis 
przewidujący dofinansowanie wydań utworów dla osób niepełnosprawnych27.

Biblioteki, udostępniając swoje zbiory, działają zgodnie z zapisami art. 28 
prawa autorskiego. Mogą one:

-  udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzem
plarze utworów rozpowszechnionych,

-  sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy rozpowszechnionych 
utworów.

Nie mogą natomiast udostępniać użytkownikom utworów chronionych pra
wem autorskim za pomocą Internetu, chyba że są bibliotekami specjalistycz
nymi, jak np. Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych. Pozosta
łe biblioteki, które obsługują osoby niepełnosprawne, mogą to jednak zrobić na 
podstawie art. 331, który daje szerszy zakres wykorzystania niż art. 28.

Każdy sposób udostępniania utworu dla dobra osób niepełnosprawnych -  je
żeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia (niepełnospraw
ności), nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wyni
kającym z natury upośledzenia -  może być celem działania biblioteki lub innej 
instytucji działającej na rzecz niepełnosprawnych28.

Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania odczytującego dokumen
ty ze zbiorów bibliotek cyfrowych, zapisanych w formatach: txt, rtf, doc, pdf 
i djvu, daje osobom niewidzącym znaczny zbiór materiałów. Zasoby Federacji 
Bibliotek Cyfrowych dostępne niewidomym nie zawierają jednak potrzebnej 
w edukacji najnowszej literatury naukowej ze względu na ograniczenia prawa 
autorskiego. Takie możliwości daje wspomniany już art. 331 prawa autorskie
go, który umożliwia zorganizowanie bogatych zbiorów dydaktycznych dostęp
nych osobom z dysfunkcją wzroku z całej Polski.

26 Studenci niewidomi i słabowidzący -  poradnik dla wyższych uczelni. Prawo autorskie -  do
zwolony użytek utworów , red. A. W aszkielewicz, A. Przednówek, Fundacja Instytutu Rozwoju 
Regionalnego, Kraków 2007, s. 10.

27 Ibidem, s. 11.
28 Ibidem, s. 16-17.
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Zasady tworzenia bibliotek cyfrowych dla osób 
z dysfunkcją wzroku

Tworzenie kolekcji cyfrowych wymaga określonych reguł. Korzystanie 
z utworów w oparciu o licencję ustawową z art. 331 prawa autorskiego jest do
puszczalne pod następującymi warunkami:

1. Może dotyczyć tylko utworów już rozpowszechnionych. Zgodnie z art. 6 
pkt 3 prawa autorskiego „utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za 
zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie”29.

2. Musi odnosić się bezpośrednio do rodzaju upośledzenia (niepełnospraw
ności). Wiąże się to z przygotowaniem utworu w odpowiedniej wersji lub for
macie dostosowanym do możliwości osób niewidomych (udostępnianie utworów 
przez strony www, tworzenie e-booków czy audiobooków).

3. Musi odbywać się dla dobra osób niepełnosprawnych w szeroko rozumia
nej idei dostępu do informacji i wiedzy.

4. Może być podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia, 
czyli rodzaju, a nie stopnia niepełnosprawności. Utwory powinny być dostoso
wane do rodzaju niepełnosprawności i w formacie odpowiadającym poszczegól
nym grupom odbiorców, w tym przypadku niewidomym.

5. Nie może mieć charakteru zarobkowego. Instytucja tworząca może uzy
skać przychód, który w części lub całości pokryje koszty tworzenia.

Wszystkie wymienione zasady powinny wystąpić łącznie jako spójne ele
menty.

Z przedmiotowego zakresu zastosowania art. 331 wynikają następujące po
stulaty:

-  kolekcja dla niewidomych powinna służyć osobom z dysfunkcją wzroku 
w celach naukowych i dydaktycznych, co związane jest z typem biblioteki na
ukowej i jej zadaniami;

-  użytek z materiałów zgromadzonych w kolekcji biblioteki cyfrowej dla nie
widomych może być tylko osobisty zgodnie z art. 23 i 33 prawa autorskiego. 
Należy przyjąć, że dozwolony użytek osobisty ma jednakowe zastosowanie dla 
wszystkich kategorii osób fizycznych, w tym także niepełnosprawnych (art. 23 
prawa autorskiego);

-  zeskanowane podręczniki i utwory umieszczone w bibliotece cyfrowej dla 
niewidomych powinny być opatrzone pełnym opisem bibliograficznym identy
fikującym autora i wydawnictwo wraz z informacją, że pochodzą z kolekcji wy
dzielonej. Dodatkowo oznaczeń takich wymaga sama kolekcja, odniesiona do 
zapisów ustawy, na podstawie której działa. Pominięcie tych oznaczeń może 
być traktowane jako naruszenie praw autorskich;

29 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 1994 r., nr 24 poz. 83), http://isap. 
sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083 (20.10.2011).

http://isap
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-  niewidomi użytkownicy biblioteki cyfrowej rejestrowani są w wydzielonej 
grupie czytelników i mają swoje indywidualne konta biblioteczne z osobisty
mi hasłami dostępu;

— osoba niepełnosprawna uprawniona do korzystania z dedykowanej kolek
cji zbiorów bibliotecznych powinna wykazać się aktualnym orzeczeniem o nie
pełnosprawności (przy czym stopień niepełnosprawności nie ma w tym wypad
ku znaczenia);

-  obowiązkiem biblioteki jest zabezpieczyć indywidualne konta użytkowni
ków oraz dostęp do wydzielonej kolekcji w taki sposób, aby osoby nieupoważ
nione nie miały dostępu do źródeł. Instytucja tworząca bibliotekę cyfrową dla 
osób niewidomych nie ma obowiązku kontrolowania wykorzystania zasobów 
po ich udostępnieniu;

— biblioteka w ramach możliwości powinna starać się o uzyskanie zgody od 
autorów na publikację źródeł w formie elektronicznej w odniesieniu do utwo
rów rozpowszechnionych.

Wydzielone kolekcje cyfrowe dla osób 
niepełnosprawnych w środowisku dLibra

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla Niewidomych jest pierwszą biblio
teką cyfrową działającą w środowisku dLibra. Ponieważ oprogramowanie to 
wykorzystuje większość bibliotek naukowych, istnieje szansa stworzenia du
żej wspólnej kolekcji dla całej Polski. Jest to tym bardziej realne, że wszystkie 
biblioteki dLibry zrzeszone są w Federacji Bibliotek Cyfrowych i umożliwiają 
dostęp do wszystkich swoich zbiorów.

Utworzenie odrębnej kolekcji, dedykowanej osobom niewidomym, poszerza 
zasoby biblioteczne o publikacje chronione prawem autorskim, którego benefi
cjentami są osoby niepełnosprawne, korzystające ze szczególnego typu dozwo
lonego użytku osobistego utworów.

Kolekcja cyfrowa dla niewidomych tworzona jest i działa jak pozostałe ko
lekcje, budowane na bazie własnej biblioteki cyfrowej w oprogramowaniu dLi
bra, autorstwa Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego. W śro
dowisku dLibra funkcjonuje ok. 90 polskich bibliotek zrzeszonych w Federacji 
Bibliotek Cyfrowych. Daje ono możliwości wspólnego budowania cyfrowych za
sobów na zasadzie zdalnego dostępu do zbiorów rozproszonych. Jest szansą na 
stworzenie dużego warsztatu naukowo-dydaktycznego dla osób niewidomych, 
studiujących w całej Polsce. Komisja Europejska proponuje wręcz utworzenie 
w ramach projektów przewodnich Europejskiej Agendy Cyfrowej i unii innowa
cji. Zakłada też transgraniczne przesyłanie dzieł chronionych prawem autor
skim w dostępnych formatach i wykorzystywanie możliwości odstępstw prze
widzianych w dyrektywie unijnej w sprawie praw autorskich30.

30 Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności.



Wykorzystanie biblioteki cyfrowej w pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym. 135

Oprogramowanie dLibra, które było podstawą do zbudowania kolekcji wy
dzielonej, daje osobom niewidomym duże możliwości dostępu do dokumentów 
przy zastosowaniu screen readerów — programów do udźwiękowienia środo
wiska Windows. Programy tego typu przetwarzają na prosty tekst informa
cje wyświetlone na ekranie lub wprowadzane z klawiatury, po czym przesy
łają go do syntezatora mowy. Do najczęściej używanych programów czytają
cych zawartość ekranu należą: Hal, JAWS oraz Windows EYES. Każdy z nich 
ma własne skróty klawiszowe, pozwalające na łatwiejsze uzyskanie informa
cji o wybranych fragmentach okna. Sama synteza mowy może być realizowa
na za pomocą wewnętrznych syntezatorów mowy lub urządzeń zewnętrznych. 
Najbardziej popularne programy syntezy mowy polskiej to: Agata, ReadBoard 
oraz Iwona. Oprogramowanie to radzi sobie z odczytaniem wszystkich rodza
jów plików tekstowych. Wyjątkiem są pliki w formacie pdf i djvu, które wyma
gają eksportu do pliku tekstowego (txt, rtf, doc) lub wykorzystania tzw. OCR. 
Teksty zawierające znaczną liczbę wzorów matematycznych mogą być przetwo
rzone w edytorze LaTeX31.

Stworzenie odrębnej kolekcji dla osób niepełnosprawnych w obrębie jednej 
biblioteki nie stanowi większego problemu. Nadawanie haseł i potwierdzanie 
niepełnosprawności może być rozwiązane na różne sposoby, w zależności od ro
dzaju współpracy z biurem ds. osób niepełnosprawnych lub z wydziałami dyspo
nującymi dokumentami o niepełnosprawności. Kolekcje dla niewidomych będą 
tworzone podobnie jak inne kolekcje, a dostęp do nich -  choć kodowany -  bę
dzie możliwy z poziomu każdej biblioteki zrzeszonej w federacji.

Kodowany dostęp do zbiorów rozproszonych powinien być prostym rozwią
zaniem na poziomie jednej instytucji, która nada jednolite prawa dostępu do 
wszystkich kolekcji za pomocą jednego hasła i przekaże je do banku central
nego. Unikalne hasło użytkownika otworzy dostęp do wszystkich kodowanych 
zasobów rozproszonych.

System DAISY jako nowa generacja książki 
elektronicznej dla niewidomych

Wyzwaniem dla twórców bibliotek cyfrowych jest wykorzystanie systemu 
DAISY, który oparty jest na standardzie cyfrowych książek multimedialnych. 
Książki opracowane w formacie DAISY umożliwiają czytelnikowi łatwy dostęp 
do treści oraz nawigację po stronach i rozdziałach, podobnie jak w tradycyjnych 
książkach drukowanych. W formacie tym treść książki może być prezentowa
na w sposób dostosowany do potrzeb różnych grup niepełnosprawnych czytel
ników. Jednoczesna prezentacja tekstu i nagrania lektora ułatwiają każdemu

31 S. Jakubowski, Biblioteki cyfrowe szansą dla niewidomych i słabowidzących czytelników, [w:]
III Konferencja -  Internet w Bibliotekach. Zasoby elektroniczne: podaż i popyt, Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W [ydawnictw] E lektronicznych], Redakcja „Elektronicznej 
Biblioteki” , Wrocław 2006, http://www.ebib.mfo/publikacje/matkonf7iwb3/artykul.php3d (5.01.2012).

http://www.ebib.mfo/publikacje/matkonf7iwb3/artykul.php3d
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czytelnikowi uczenie się i zapamiętywanie informacji zamieszczonych w ma
teriałach edukacyjnych32. W 2011 r. Microsoft udostępnił dodatek do pakietu 
biurowego Office, który umożliwia lepszą dostępność dokumentów dla osób nie- 
widzących. Pozwala on na konwersję dokumentów Office’a do formatu DAISY.

k k k

Tworzenie bibliotek dla osób o nierównych szansach dostępu do informacji 
i wiedzy wynika z praw i potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest formą przeciw
działania wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu. Osoby ograniczone niepełno
sprawnością mają pełne prawo do sprawnego funkcjonowania w przestrzeni spo
łecznej, zgodnie z prawodawstwem i założeniami społeczeństwa informacyjnego.

Uczelnie -  zobowiązane do wspierania studentów niepełnosprawnych -  co
raz częściej wykorzystują w procesach kształcenia i edukacji możliwości plat
formy cyfrowej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki komputerowej osoba 
niewidoma nie musi być w swoich rolach społecznych osobą niepełnosprawną.

32 Studenci niewidomi i słabowidzący -  poradnik dla wyższych uczelni: system DAISY , red. J. Za
drożny, A. Przednówek, Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego, Kraków 2007.
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Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie powstała 1 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Biblioteki Głów
nej Politechniki Szczecińskiej i Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Szcze
cinie. Obie książnice wchodzące w skład nowej struktury organizacyjnej mają 
długą historię działalności, Biblioteka Politechniki Szczecińskiej powstała bo
wiem w październiku 1955 r. w wyniku połączenia bibliotek Szkoły Inżynier
skiej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Biblioteka Akademii Rolniczej rozpoczę
ła zaś działalność w kwietniu 1955 r.

Utworzona w ten sposób placówka składa się z Biblioteki Głównej oraz sie
ci 14 bibliotek wydziałowych i międzywydziałowych1. W bibliotece działa sys

1 Zarządzenie nr 38 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeci
nie z 29 stycznia 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej.
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tem biblioteczno-informacyjny Aleph. Obecnie Biblioteka Główna jest w fazie 
przenosin do innego gmachu, zaadaptowanego na potrzeby takiej instytucji. 
Powierzchnia nowego lokum to 4 tys. m2. Urządzenie nowego budynku zakoń
czy etap scalania organizacyjnego obu bibliotek.

Ze względu na duże rozproszenie i odległości dzielące poszczególne wydziały 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) -  
by zapewnić studentom oraz pracownikom uczelni jak najlepszą możliwość ko
rzystania z zasobów informacyjnych biblioteki -  przedsięwzięto zmiany o cha
rakterze organizacyjnym. Wprowadzenie ich było możliwe dzięki rozwojowi 
technologii informatycznych, które pozwalają na aktywny udział użytkowni
ków w wymianie informacji i w znaczny sposób kształtują działania bibliote
ki mające ten udział zapewnić. Mamy świadomość, że sylwetka współczesnego 
użytkownika biblioteki -  jego oczekiwania, potrzeby, satysfakcja -  jest w dużej 
mierze kształtowana przez świat nowoczesnych mediów i technologii2.

Ewolucja Internetu, która przebiegała od statycznego, hierarchicznego ukła
du 1.0 do dynamicznego i społecznościowego charakteru Web 2.0, zmieniła 
użytkowników tego kanału informacyjnego z biernych i nieco wyobcowanych 
odbiorców oferowanych treści, w aktywnych i chcących dać wyraz swej indywi
dualności, pełnoprawnych współuczestników wirtualnego, globalnego świata.

Jaki jest więc współczesny użytkownik biblioteki? Próby scharakteryzowa
nia go -  zarówno teoretyczne, jak i empiryczne z zastosowaniem różnych me
todologii -  podejmowano niejednokrotnie3. Na podstawie literatury oraz włas
nych refleksji podjęto próbę syntezy tych oczekiwań współczesnego użytkow
nika biblioteki, które wydają się najistotniejsze przy wykorzystaniu nowoczes
nych technologii. Są to:

1. Potrzeba aktywności w procesie informacyjnym. Kazimierz Krzysztofek 
jest autorem określenia „sendceiver” (połączenie słów sender i receiver), któ
re znakomicie oddaje charakter aktywności użytkownika różnych wirtualnych 
zasobów, w tym także bibliotecznych4. Taki podmiot jest jednocześnie odbiorcą

2 A.M. Jankowska, Najnowsze trendy w amerykańskich bibliotekach akademickich (The newest 
trends in American academic libraries), [w:] Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działa
nia i codzienność. Materiały konferencyjne. Poznań 15-17 czerwca 2005. t. 1, red. H. Ganińska, 
Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, s. 14-18.

5 Zob. np.: Ł. Maciejewska, B. Urbańczyk, Użytkownik biblioteki akademickiej wobec ofert elek
tronicznych usług bibliotecznych. XKrajow e Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane: 
22-25  września 2009, http://www.ptin.org.pl/konferencje/10forum /repozytorium /M aciejewska_ 
Urbanczyk.pdf (1.09.2011); S. Cisek, Użytkownicy informacji, http://www.slideshare.net/sabina- 
cisek/uzytkownicy-informacji (6.09.2011); I. Sójkowska, F. Podgórski, Dokąd zmierza informacja, 
czyli co oferuje biblioteka, a czego oczekuje użytkownik. Stan obecny i rozwój informacji naukowej 
w bibliotekach uczelni technicznych , [w:] Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwam y ? II Konferencja 
Biblioteki Politechniki Łódzkiej: Łódź, 19-21 czerwca 2006 r., http://www.ebib.info/publikacje/ 
matkonf/biblio21/poster_refl l.pd f (23.08.2011).

4 K. Krzysztofek, Status mediów cyfrowych: stare i nowe paradygm aty , „Global Media Journal 
-  Polish Edition” 2006, no. 1, s. 11, http://www.globalm ediajournal.collegium .edu.pl/artykuly/ 
wiosna%202006/Krzysztofek-status%20mediow%20cyfrowych.pdf (4.09.2011).

http://www.ptin.org.pl/konferencje/10forum/repozytorium/Maciejewska_
http://www.slideshare.net/sabina-
http://www.ebib.info/publikacje/
http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/artykuly/
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i twórcą informacji. Jednym z bardziej spektakularnych przykładów tego ro
dzaju aktywności w sferze obiegu literatury naukowej jest recenzowanie doku
mentów, ich polecanie/odradzanie, tagowanie (folksonomia).

2. Potrzeba dowolnej manipulacji obiektami (informacją) w procesie komu
nikacji.

3. Zapotrzebowanie na informacje w formie różnych typów obiektów (nie 
tylko tekstowych). Łączy się ono z poprzednią potrzebą. Użytkownik z jednej 
strony oczekuje od dokumentów coraz większej interaktywności, z drugiej zaś 
niezależnie od formy, w jakiej dokument występuje, chce dowolnie go edytować 
i ingerować w jego strukturę. Wiąże się to także z nowym rozumieniem pojęcia 
„dokument” jako jednostką opisu5.

4. Możliwość uzyskania maksimum treści przy użyciu minimalnych środ
ków technicznych, w tym także mobilnych (czytnik, iPad, tablet, smartfon).

5. Potrzeba bycia „zrozumianym” przez komputer. Wymaga to rozwoju sie
ci semantycznej, w której dane będą powiązane kontekstualnie, co zależy od 
uwolnienia danych i metadanych spod „władzy” aplikacji.

6. Możliwość przeglądania wszystkich znalezionych informacji, bez wzglę
du na ich przynależność. Kwestia ochrony zasobów w sieci budzi wiele kontro
wersji. Autorki skłaniają się jednak ku wizji zasobów „uwolnionych” i jak naj
powszechniej dostępnych, wykorzystywanych jednak zgodnie z obowiązującym 
prawem autorskim.

Chcąc w jak najpełniejszym wymiarze zaspokajać oczekiwania użytkowni
ków, biblioteki powinny implementować nowe technologie w swojej pracy. Bi
blioteka Główna ZUT stara się sprostać oczekiwaniom użytkowników, dlatego 
unowocześnia swoją ofertę usług, wykorzystując nowe technologie informacyj
ne. Zmiany, jakie dokonały się w Bibliotece w ciągu kilku lat, dotyczą zarówno 
sposobu gromadzenia, udostępniania, jak i organizacji informacji.

Zmiany w zakresie gromadzenia księgozbioru w Bibliotece Głównej ZUT to:
-  pojawienie się na stronie domowej biblioteki linku „Zaproponuj książkę”, 

aby każdy nauczyciel akademicki albo student mógł wskazać lekturę, jaką na
leży włączyć do księgozbioru;

-  dostępy testowe do baz umożliwiają zapoznanie się z zakresem tematycz
nym oraz możliwościami wyszukiwawczymi danej bazy, zanim zapadnie decy
zja o jej zakupie. Zakup jest zawsze konsultowany z pracownikami naukowy
mi, reprezentującymi poszczególne dziedziny, których baza dotyczy;

-  zamawianie e-książek. Obecnie w bibliotece dostępne sąe-książki wydaw
nictwa Elsevier oraz MyiLibrary. Biblioteka udostępnia również bazę elek
tronicznych książek polskiego wydawnictwa ibuk.pl oraz bazę zagranicznych 
e-książek Knovel Library.

W zakresie udostępniania zbiorów na uwagę zasługują:

0 J. Pacek, W poszukiwaniu optymalnej jednostki opisu, „Biuletyn EBIB” 2007, nr 5, http://www. 
ebib.info/2007/86/a.php?pacek (12.08.2011).

http://www
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-  dostęp do sieci bezprzewodowej WiFi na terenie Biblioteki Głównej oraz 
niektórych bibliotek wydziałowych;

-  zdalny dostęp do zasobów biblioteki za pośrednictwem serwera wirtualnej 
sieci prywatnej (Virtual Private Network — VPN). Jest to usługa udostępnia
na przez Uczelniane Centrum Informatyki. Loginy i hasła do sieci otrzymują 
wszyscy studenci oraz pracownicy uczelni;

-  legitymacja studencka pełniąca rolę karty bibliotecznej, co w znacznym 
stopniu upraszcza możliwość korzystania z biblioteki.

Najwięcej zmian zaszło w zakresie udostępniania informacji. Są one nastę
pujące:

-  biblioteki wydziałowe/międzywydziałowe uzyskały autonomię w zakresie 
edytowania treści na stronach domowych danej biblioteki, dzięki temu na stro
nach tych znalazły się stale uaktualniane linki dotyczące nowych nabytków po
szczególnych bibliotek, polecane linki, szkolenia i instrukcje korzystania z baz;

-  na stronie domowej Biblioteki Głównej znajduje się link „Zapytaj bibliote
karza” , co znacznie skraca drogę komunikacji z użytkownikiem;

-  w bibliotece wykorzystywany jest komunikator Gadu-Gadu;
-  w celu ułatwienia korzystania z pełnotekstowych baz czasopism zagranicz

nych udostępnia się narzędzie wyszukiwawcze A-to-Z Ebsco, umożliwiające od
czytanie pełnych tekstów artykułów z czasopism zagranicznych;

-  zapewnia się również dostęp do elektronicznej wersji pełnych tekstów 38 ty
tułów polskich czasopism wydawanych przez wydawnictwo Sigma-Not;

-  osoby korzystające z biblioteki mogą wyszukiwać informacje w zasobach 
Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej „Pomerania” (ZBC „Pomerania”) oraz 
w rozproszonym Katalogu Bibliotek Zachodniopomorskiego Systemu Informa
cji Regionalnej i Naukowej (RoK@Bi).

Biblioteka Główna ZUT jest członkiem Zachodniopomorskiego Porozumienia 
Bibliotek, które prowadzi wspólnie działania mające poprawić dostęp do infor
macji w całym regionie zachodniopomorskim6. Efektem tych działań są właś
nie RoK@Bi7 oraz ZBC „Pomerania”8 , które tworzą Zachodniopomorski Sys
tem Informacji Regionalnej i Naukowej (ZSIReN@)9. Ma on za zadanie scalić 
wszystkie rozproszone zasoby biblioteczne i naukowe dotyczące regionu i udo
stępnić je za pomocą jednego interfejsu, za pośrednictwem platformy cyfrowej.

ZBC „Pomerania” zainicjowała działalność 8 maja 2009 r. Jedną z jej kolek
cji stanowi „Nauka i dydaktyka”, gromadząca artykuły i czasopisma naukowe, 
skrypty, podręczniki, materiały konferencyjne, projekty badawcze, doktoraty

6 A. Łozowska, Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek , „Inżynier” 2007, nr 2, s. 26-27.
7 http://rokabi.ksiaznica.szczecin.pl/
8 http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra
9 L. Marcinkiewicz, Ruszyła Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania” oraz katalog 

centralny bibliotek Szczecina i województwa zachodniopom orskiego, „B ibliotekarz Zachodnio
pomorski” 2009, nr 2, s. 52-54.

http://rokabi.ksiaznica.szczecin.pl/
http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra


Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w pracy biblioteki naukowej. 141

i habilitacje, tworząc w ten sposób repozytorium bibliotek i uczelni regionu. Bi
blioteka Główna ZUT aktywnie uczestniczy w tworzeniu tej kolekcji, zachęca
jąc naukowców do zamieszczania prac w tej bibliotece oraz pośrednicząc w for
malnościach z tym związanych.

Drugi komponent ZSIReN@, czyli Rozproszony Katalog Bibliotek (RoK@Bi), 
składa się z trzech portali10:

1. RoK@BiSz — portal elektronicznych zasobów bibliotek Szczecina umożli
wiający przeszukiwanie zasobów elektronicznych wszystkich bibliotek publicz
nych i akademickich Szczecina.

2. RoK@BiRe — portal elektronicznych zasobów bibliotek województwa za
chodniopomorskiego, który pozwala na jednoczesne przeszukiwanie zasobów 
elektronicznych wszystkich bibliotek publicznych i uczelnianych województwa 
zachodniopomorskiego.

3. RoK@BiNa -  portal elektronicznych zasobów bibliotek polskich i zagra
nicznych, baz danych i zasobów Internetu.

Projekt nadal jest w fazie rozwoju. Koordynatorem całego przedsięwzięcia 
jest Książnica Pomorska w Szczecinie.

W związku z rozwojem technologii informacyjnych oraz pojawianiem się 
na rynku coraz to nowszych baz o niekiedy bardzo rozbudowanych interfej
sach zrodziła się konieczność szkolenia użytkowników w zakresie korzystania 
z nowych źródeł informacji. W tym celu tworzone są proste instrukcje obsługi 
baz oraz e-przewodniki zamieszczane na stronie domowej biblioteki, od paź
dziernika 2011 r. zaś w Bibliotece Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicz
nej (WTilCh) ZUT wdrażane są kursy na platformie e-learningowej Moodle.

Usługą informacyjną wprowadzoną na poziomie biblioteki wydziałowej -  
w tym przypadku Biblioteki WTilCh -  jest usługa wyszukiwania literatury 
dla pracowników naukowych z zakresu konkretnej tematyki badawczej. Jest 
to forma bibliotekarstwa uczestniczącego, oczywiście nieco odmienna od tych 
stosowanych za granicą, gdzie bibliotekarze wchodzą w skład zespołów ba
dawczych jako pełnoprawni ich członkowie11. Na razie model bibliotekarstwa 
uczestniczącego promowany przez Special Libraries Association, w którym bi
bliotekarz opuszcza swoje miejsce pracy i przyłącza się jako specjalista do gru
py badawczej oraz jest opłacany ze środków przeznaczonych na realizację da
nego projektu12, nie rozwinął się jeszcze na gruncie polskim. Brak w tej chwi

10 L. Marcinkiewicz, Rozproszony katalog bibliotek -  RoK@Bi, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 
2010, nr 2 -3 , s. 64-69.

11 J. Carlson, R. Kneale, Embedded Librarianship in the Research Context. Navigating New 
Waters, „College & Research Libraries News” 2011, vol. 72, no. 3, s. 167-170, http://crln.acrl.org/ 
content/72/3/167.full.pdf+html (11.09.2011).

12 Szczegółowy raport z projektu realizowanego przez Special Libraries Association dotyczą
cego modeli bibliotekarstwa uczestniczącego zob. D. Shumaker, M. Talley, M. Miervaldis, Models 
of Embedded Librarianship. Final Report, Washington 2009, http://www.sla.org/pdfs/Embedded- 
LibrarianshipFinalRptRev.pdf (12.09.2011).

http://crln.acrl.org/
http://www.sla.org/pdfs/Embedded-
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li możliwości organizacyjnych, finansowych, a także mentalnych do tego typu 
działalności. Tym niemniej należy próbować wyjść z ofertą specjalistycznych 
badań literaturowych w formie i zakresie możliwym do realizacji. Być może 
wysiłki bibliotekarzy zostaną docenione przez środowisko naukowe i w przy
szłości wypracowany zostanie model bibliotekarstwa uczestniczącego zbliżony 
do zachodnich standardów.

Obecnie bibliotekarze Biblioteki WTilCh realizują cztery tematy badawcze 
dla trzech pracowników naukowych. Naukowcy określają oczywiście kryteria 
wyszukiwania w zakresie tematu badań, częściowego doboru słów kluczowych, 
cezur chronologicznych itp. Bibliotekarze, realizując zadania, przeszukują do
stępne źródła informacji. W efekcie powstaje zestawienie bibliograficzne z abs
traktami wybranych przez bibliotekarzy dokumentów, które drogą elektronicz
ną otrzymuje zainteresowany pracownik naukowy. Następnie wybiera on spo
śród otrzymanych rekordów te, które chciałby otrzymać w pełnych wersjach. 
W zależności od indywidualnych preferencji naukowców bibliotekarz wskazu
je ścieżkę dostępu do pełnego tekstu dokumentu lub wyszukuje publikację sa
modzielnie i przesyła drogą mailową.

Opisane wyżej usługi biblioteczne stają się coraz powszechniejsze. Biblioteki 
zmieniają swój system działania, ewoluując, jak dowodzą wyżej przedstawione 
przykłady, w stronę modelu partycypacyjnego, w którym użytkownik staje się 
aktywnym partnerem na wszystkich etapach pracy informacyjnej. Czy zmiany 
są jednak wystarczające? Musimy pamiętać, że nadchodzi era sieci 3.0 -  sieci 
semantycznej, która zrewolucjonizuje także techniki pozyskiwania informacji.

Informacja w dzisiejszym świecie jest z jednej strony niezwykle cennym 
i poszukiwanym towarem, z drugiej zaś mamy do czynienia z jej zalewem. Na 
ocenę jej wartości wpływa wiele czynników, takich jak użyteczność, rzetelność, 
wiarygodność, aktualność. Jednak nie mniej istotną rolę w pozyskiwaniu infor
macji pełni jej forma, łatwość i szybkość jej zdobycia, dowolność miejsca i cza
su korzystania z narzędzi służących nie tylko pozyskiwaniu, lecz także prze
kształcaniu otrzymanych danych.

Mówiąc o nowoczesnej formie informacji, nie sposób pominąć tendencji do 
jej wizualizacji (InfoVis — information visualization). Jest to gałąź grafiki kom
puterowej wykorzystująca najnowsze osiągnięcia nauk biologicznych oraz in
żynierii. W tradycyjnym znaczeniu jest to wizualna prezentacja przestrzeni 
informacyjnych i struktur w celu ułatwienia ich szybkiego przyswajania i zro
zumienia, wykorzystująca naturalną zdolność człowieka do szybkiego rozpo
znawania obrazów13.

W celu rozpoznania tendencji, rozwoju form prezentowania informacji spró
bujmy przyjrzeć się kilku technologiom, które już funkcjonują we współczes

13 V. Osińska, Przybliżenie semantyczne w wizualizacji informacji w Internecie i bibliotekach 
cyfrowych, „Biuletyn EBIB” 2006, nr 7, http://www.ebib.info/2006/77/osinska.php (12.08.2011); 
eadem, Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów , SBP, Warszawa 2010, s. 20-21.

http://www.ebib.info/2006/77/osinska.php
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nym przekazie informacji. Coraz powszechniejsze w użyciu stają się elektro
niczne czytniki książek oraz tablety. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, 
że w Polsce wciąż mamy do czynienia z niewielką liczbą e-booków dostępnych 
dla użytkowników tego typu sprzętu. Biblioteki naukowe mogą wykorzystać 
tę lukę rynkową i udostępnić swoje zbiory w formatach umożliwiających po
wszechne korzystanie z książek naukowych w ten właśnie sposób. Większość 
bibliotek cyfrowych udostępnia książki elektroniczne w formacie DjVu charak
teryzującym się dużym stopniem kompresji, jednak nie do odczytania przez 
najbardziej popularne na rynku czytniki elektroniczne. Te zaś, które ten for
mat obsługują, są znacznie droższe. W większości wypadków staje się więc nie
zbędna konwersja do powszechnie używanych formatów, takich jak PDF (Port
able Document Format) lub AZW (domyślny format obsługiwany przez Amazon 
Kindle). Dodatkową przeszkodą w korzystaniu z książek naukowych za pomo
cą tych urządzeń jest restrykcyjne stosowanie przez wydawców zabezpieczeń 
DRM (Digital Rights Management), wokół których narosło wiele kontrowersji. 
Można jednak zaryzykować twierdzenie, że coraz większa otwartość w rozpo
wszechnianiu treści naukowych stanie się koniecznością14.

W tym miejscu warto podkreślić, że nowe technologie pozwalają także po
konywać bariery, na jakie w dostępie do informacji natrafiają osoby niepełno
sprawne. Powstała na wzór amerykańskiego Bookshare — cyfrowej biblioteki 
z e-podręcznikami dla studentów niewidzących i niesłyszących -  Akademicka 
Biblioteka Cyfrowa15 pozwala także polskim studentom z tego rodzaju niepeł
nosprawnością korzystać z cyfrowych podręczników w optymalnym dla siebie 
formacie.

Kolejnym zagadnieniem o niebagatelnym znaczeniu dla posługiwania się 
informacją jest stopień interaktywności dostępnych danych. Jest to niezwy
kle istotne z punktu widzenia nauk technicznych. Współczesny inżynier powi
nien mieć możliwość interaktywnego opracowywania uzyskanych danych. Ja
ko wciąż niedościgniony wzór oferty tego typu można wskazać aplikację autor
ską firmy Knovel Co. Oferta technicznych książek tego wydawcy nie ogranicza 
się do prostej digitalizacji w formacie tekstowym. Oprócz tego książki zawiera
ją  cały szereg narzędzi interaktywnych, takich jak: tabele, kreślarka równań, 
digitalizator wykresów, kreślarka wykresów, kalkulator, arkusz kalkulacyjny 
Excel, przelicznik jednostek, interaktywny układ okresowy pierwiastków, Slide 
Show Viewer, umożliwiający przeglądanie i drukowanie obrazów oraz zdjęć. 
Baza Knovel Library jest wykorzystywana przez naszą bibliotekę już od kilku 
lat i można śmiało powiedzieć, że stanowi nieocenione narzędzie w pracy inży
niera, co potwierdzają nasi użytkownicy. Warto z pewnością poszerzać ofertę 
tego typu, zwiększając tym samym konkurencję na rynku.

14 R.M. Stallman, Nauka musi odsunąć na bok prawa autorskie, http://www.gnu.org/philosophy/ 
push-copyright-aside.pl.html (26.09.2011); L. Lessig, Wolna kultura, WSiP, Warszawa 2005, http:// 
otworzksiazke.pl/images/ksiazki/wolna_kultura/wolna_kultura.pdf (28.08.2011).

lo https://www.abc.uw.edu.pl/

http://www.gnu.org/philosophy/
https://www.abc.uw.edu.pl/
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Bardzo obiecującą technologią, zwłaszcza w odniesieniu do naukowej litera
tury technicznej, jest technologia rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Re
ality — AR). W zasadzie trudno tu już mówić o literaturze. Termin ten sformu
łował w 1990 r. Tom Caudell. Nie jest to nowy wynalazek — pierwsze aplika
cje AR pojawiły się na przełomie lat 60. i 70. XX w. Dodatkowy atut od 2008 r. 
stanowi ich mobilność16. System rozszerzonej rzeczywistości można zdefinio
wać jako łączący obiekty świata rzeczywistego z elementami stworzonymi za 
pomocą technologii informatycznej17. Obszarów zastosowania tej technologii 
jest wiele: od wojskowości poczynając, a na turystyce kończąc.

Kierunki wykorzystania AR we współczesnej bibliotece trudno w pełni prze
widzieć, można jednak prognozować, że zastosowanie jej będzie możliwe za
równo w marketingu bibliotecznym (przewodniki po bibliotece, szkolenia), jak 
i w pracy naukowej. Rzeczywistość rozszerzona pozwala m.in. na umieszcza
nie w książkach elementów trójwymiarowych, co nie tylko je uatrakcyjnia, lecz 
także pozwala lepiej zrozumieć strukturę obiektów. Jest to niezwykle istotne 
zarówno w chemii, jak i w innych dziedzinach, w których budowa strukturalna 
substancji decyduje m.in. o jej właściwościach. Można również przypuszczać, 
że dzięki wykorzystaniu danych sieci semantycznej AR będzie pomocna w pro
wadzeniu wyszukiwania związków właśnie na podstawie budowy struktural
nej przedstawionej w technologii 3D. Taki scenariusz dotyczy zresztą wszel
kich dziedzin nauki, w których przedstawienie obiektów przestrzennych sta
nowiłoby ważne kryterium wyszukiwania informacji.

Kolejną technologią, wykorzystywaną obecnie także przez biblioteki, jest rze
czywistość wirtualna (Virtual Reality -  VR), którą można umieścić na krańcu 
schematu ciągłości rzeczywistości18. Ma ona na celu stworzenie immersji świa
ta przy użyciu technologii komputerowej. Według definicji zaproponowanej 
przez Grigore’a C. Burdea i Philippe’a Coiffeta VR to współistnienie trzech ele
mentów: interakcji, zagłębienia się w wirtualnej przestrzeni oraz wyobraźni19.

W 2003 r. firma Linden Lab z San Francisco wprowadziła na rynek grę spo- 
łecznościową Second Life (SL) opartą na technologii VR. Każdy uczestnik gry 
ma możliwość stworzenia własnego awatara żyjącego w alternatywnym świę
cie. Nie brakuje w nim także bibliotek świadczących podobne usługi jak w rze
czywistości.

W 2006 r. z inicjatywy Alliance Library System powołano projekt Info Island 
w celu zorganizowania usług bibliotecznych w wirtualnym świecie. Nawiązując

16 J. Brzostek-Pawłowska, Między Web 2.0 i 3.0: M obilne systemy informacyjne z rozszerzoną 
rzeczywistością, „Elektronika -  Konstrukcje, Technologie, Zastosowania” 2010, t. 51, nr 11, s. 79.

17 P. Pardel, Przegląd ważniejszych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości, „Studia Informatica” 
2009, t. 30, nr 1, s. 35.

18 Ibidem, s. 37.
19 Tzw. schemat „Three I’s” zaproponowany przez G.C. Burdea już w 1993 r.: Immersion-Inter- 

action-Imagination. G.C. Burdea, P. Coiffet, Virtual Reality Technology, vol. 1, John Wiley&Sons, 
New Jersey 2003, s. 4.
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współpracę z bibliotekami oraz innymi instytucjami edukacji i kultury, dzia
łającymi w rzeczywistym świecie, Alliance Library oferuje użytkownikom nie 
tylko informację, literaturę w formie elektronicznej, lecz także imprezy kultu
ralne20. Pierwszą biblioteką reprezentującą nasz kraj w SL jest Biblioteka Uni
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podsumowując, należy podkreślić, że jednym z wymogów, jakie muszą speł
niać współczesne biblioteki akademickie, jest nadążanie za rozwijającymi się 
technologiami informacyjnymi, które możemy obserwować dzięki rozwojowi 
Internetu. Biblioteki, głównie ze względów finansowych, nie zawsze mogą so
bie pozwolić na to, by zaimplementować je na własnym gruncie. Tym niemniej 
znajomość z jednej strony potrzeb użytkowników, z drugiej zaś wykorzystanie 
możliwości technologicznych pozwalają bibliotekom na wypracowanie optymal
nych sposobów pracy z użytkownikiem, z którym kontaktuje się coraz częściej 
przy użyciu mediów elektronicznych. Optymistyczny jest również fakt, że wy
dawcy publikacji naukowych starają się również dopasować swoją ofertę do po
trzeb współczesnego użytkownika informacji. Większość z oferowanych w bi
bliotekach naukowych baz posiada rozwinięte systemy interakcji, m.in. z moż
liwością personalizacji systemu. Dodatkowo konsorcyjne sposoby finansowania 
zakupu różnych źródeł informacji oraz rządowe wsparcie21 w tym zakresie po
zwalają na zbliżenie oferty bibliotek akademickich do oczekiwań użytkowników.

20 D. Bednarczyk, Kolejne wcielenie bibliotek -  biblioteki w Second Life, „W arsztaty Bibliote
karskie” 2008, nr 1-2, http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2008/l-2/080105.htm (12.08.2011).

21 W latach 2010 i 2011 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakupiło dostępy sieciowe 
do wybranych baz dla wszystkich instytucji naukowych w Polsce, pokrywając w całości koszty 
zakupu.

http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2008/l-2/080105.htm
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Wstęp

W latach 90. XX w. sieć internetowa była jeszcze na początku swojej drogi 
rozwoju. Strony www, które się pojawiły, charakteryzował przede wszystkim 
jednostronny przekaz informacji -  od jej twórców do potencjalnych użytkowni
ków, i fakt, że najczęściej były one zakładane przez instytucje i firmy. Początki 
sieci internetowej w literaturze fachowej określono mianem Web 1.0 (tzw. sieć 
pierwszej generacji). Już Internet pierwszej generacji miał narzędzia służące 
dzieleniu się i wymianie informacji, oferował bowiem grupy dyskusyjne, które 
z czasem ewaluowały i przekształciły się w fora czy błogi. Rozwój nowych na
rzędzi stał się bezpośrednim czynnikiem do przekształcenia się Web 1.0 w Web 
2.0. To użytkownik w sieci drugiej generacji jest jednocześnie jej najważniej
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szym twórcą. To on może oceniać, komentować, blogować, kreując w ten spo
sób wirtualną rzeczywistość. Obecnie strony umieszczone w Internecie są bar
dzo często anonimowe i już nie statyczne, lecz dynamiczne, wzbogacone o inte
raktywne elementy stworzone m.in. za pomocą narzędzi informacyjno-komuni- 
kacyjnych. Pojawienie się technologii Web 2.0 legło u podstaw powstania kon
cepcji Biblioteki 2.0 (Library 2.0). Główne założenia tej koncepcji to udostęp
nienie w Internecie usług i zasobów bibliotecznych oraz aktywna komunikacja 
z użytkownikami za pomocą narzędzi ICT (Information and Communication 
Technologies). Podstawowe elementy Web 2.0, które umożliwiają dystrybucję 
informacji i porozumiewanie się bibliotekarzy z czytelnikami, to przede wszyst
kim: personalizacje strony, tagi, RSS, newslettery, katalogi on-line 2.0, for
mularze elektroniczne, błogi, wiki, internetowe fora, serwisy społecznościowe, 
e-learning, filmy i mapy. Pomimo iż biblioteki nie wykorzystują wszystkich tych 
narzędzi, to jednak znaczną część prezentują na swoich stronach internetowych.

Personalizacje strony

Wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego wzrasta rozwój nowoczes
nych technologii, w których coraz większą rolę odgrywają szybkozmienne tre
ściowo źródła. Na takie zmiany nie mogły pozostać obojętne polskie bibliote
ki techniczne szkół wyższych. Działalność bibliotek naukowych i wykorzysty
wane przez nie nowe technologie wynikają w ogromnej mierze ze zmiany za
chowań i potrzeb współczesnych użytkowników, którzy chcą czerpać wiedzę, 
korzystając z technologii, do których są przyzwyczajeni. Aby sprostać wyma
ganiom czytelników, biblioteki starają się unowocześnić swój wizerunek. Kro
kiem ku temu jest możliwość personalizacji strony. Uwzględnia ona preferen
cje użytkownika, który niejako może zindywidualizować wyświetlaną witrynę 
i dostosować ją  do własnych wymagań. Niemal wszystkie biblioteki techniczne 
szkół wyższych w Polsce oferują możliwość przeglądania strony w wersjach pol
skiej i angielskiej. Jest to już pewnego rodzaju standard, wynikający zapewne 
z faktu, iż coraz więcej studentów korzysta z programu Erasmus umożliwiają
cego międzynarodową wymianę studencką. Biblioteka Politechniki Opolskiej, 
poza możliwością zmiany języka na angielski, oferuje również możliwość prze
glądania witryny internetowej w języku niemieckim, a dzięki zainstalowaniu 
wtyczki Google-tłumacz możliwe jest wyświetlenie informacji prezentowanych 
na stronie internetowej biblioteki w dowolnie wybranym języku świata (rys. 1). 
Co ważne, tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym, a więc użytkownik 
ujrzy w wybranym języku wszystkie informacje, nawet te, które zostały doda
ne niedawno.

Inny rodzaj personalizacji widoczny jest na stronach internetowych Biblio
teki Głównej i Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wro
cławskiej oraz Biblioteki Głównej Politechniki Radomskiej (rys. 2). Biblioteki
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te umożliwiają dostosowanie rozmiaru wyświetlanej czcionki do potrzeb osoby, 
która ją  przegląda. Jest to znakomite rozwiązanie zwłaszcza dla osób mających 
problemy ze wzrokiem, mogą one bowiem bez większego trudu dopasować widok 
do swoich oczekiwań i zapoznać się z informacjami umieszczonymi na stronie.

System personalizacji strony -  mimo iż niezbyt rozwinięty, jeżeli wziąć pod 
uwagę witryny polskich technicznych szkół wyższych -  wpływa na stopień sa
tysfakcji, jaki osiągają odbiorcy internetowych przekazów. Ma to ogromne zna
czenie, zwłaszcza gdy mówimy o satysfakcji użytkownika biblioteki, który jest 
jedynie gościem w danej instytucji. Takie rozwiązania, jak zmiana wielkości 
czcionki czy zmiana języka, są wymogami podstawowymi, gdy mowa o persona
lizacji, i dobrze, że stają się one pomału widoczne w witrynach internetowych 
bibliotek technicznych szkół wyższych. Bardzo dobrze rozwinięta personalizacja 
strony oferuje użytkownikowi zmianę koloru tła, kontrastu czy wybór i miejsce 
wyświetlanych elementów. Jednakże nie wydają się one znaczące w interneto
wych witrynach bibliotek i prawdopodobnie dlatego są przez większość insty
tucji pomijane. Rozbudowaną wersję personalizacji można obejrzeć, odwiedza
jąc stronę www Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tagi

Web 2.0 nie mógłby istnieć bez tagów. „Tag to znacznik, słowo kluczowe cha
rakterystyczne dla danej informacji albo fragmentu informacji. To jak gdyby 
informacja o informacji, czyli tzw. metadane”1. Użytkownik może przypisać tag 
do danej treści, co umożliwia innym łatwe jego zidentyfikowanie i odnalezienie. 
Zbiór takich znaczników tworzy chmurę tagów, ta zaś -  umieszczona w Inter
necie -  umożliwia użytkownikowi łatwe dotarcie do poszukiwanej informacji 
bądź pozwala innym prześledzić najpopularniejsze zapytania. W bibliotece tagi 
można połączyć z gromadzonymi pozycjami książkowymi. Proponuje to Danuta 
Ostrowska: „Tagi są to tzw. etykiety, znaczniki, słowa kluczowe, deskryptory, 
które czytelnicy dodają do opisów bibliograficznych książki w celu jej własne
go sklasyfikowania. Nie zawsze czytelnikowi odpowiadają hasła przedmioto
we użyte do klasyfikacji przez bibliotekarza, i dlatego użytkownik dodaje swo
je tagi. [...] Tagi są szczególnie użyteczne do szukania i identyfikacji książek, 
można zaznaczyć swoich faworytów, książki do przeczytania albo zaznaczyć 
te książki, które będą przydatne do pisania referatu na dany temat”2. Takie 
rozwiązanie umożliwiłoby nie tylko szybsze dotarcie do poszukiwanej pozycji, 
lecz również mogłoby wpłynąć na politykę zakupu książek. Jednakże w biblio
tekach technicznych szkół wyższych w Polsce tagi i chmury tagów jeszcze nie 
są raczej wykorzystywane. Przykładami zastosowania tych narzędzi są strony

1 K. Stępień, Folksonomie, czyli społecznościowe opisywanie treści: poradnik, Wyd. Stowa
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2010, s. 40.

2 D. Ostrowska, Od Web 2 .0 do Biblioteki 2.0, „Bibliotekarz” 2008, nr 3, s. 12.
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internetowe Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Biblioteki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

RSS i newslettery

Kanał dystrybucji treści, czyli tzw. RSS, to kolejny coraz bardziej popular
ny element sieciowego udostępniania informacji. Stosowany jest m.in. na blo- 
gach, w serwisach aktualności, gazetach, a także w bibliotekach cyfrowych 
i stronach domowych bibliotek (np. Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Bibliote
ka Politechniki Poznańskiej, Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Nauko
wo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej — rys. 3, Biblioteka Główna Wojsko
wej Akademii Technicznej). Jest to format sieciowy nazywany Really Simple 
Sindication (RSS), czyli ‘naprawdę proste rozwiązanie’. Za jego pomocą twórcy 
udostępniają swoje informacje. Odbiorcy śledzą na bieżąco aktualizację newsów 
autorów i czytają je. Użytkownicy nie muszą codziennie przeglądać dużej licz
by witryn, dzięki czemu oszczędzają czas. Czytniki kanałów RSS to darmowe 
programy do instalacji na komputerze bądź w przeglądarkach internetowych. 
Po założeniu konta można dodać wszystkie kanały RSS najczęściej przegląda
nych witryn; jest to tzw. subskrypcja wiadomości. W przypadku bibliotek RSS-y 
są wykorzystywane do szybkiej komunikacji z czytelnikiem np. kanał dystry
bucji treści dostarcza informację na temat tego, co się dzieje aktualnie w danej 
placówce (zmiana godzin otwarcia, odbywające się imprezy, spotkania, konfe
rencje, szkolenia).

O becn ie  je s t w yśw ie tlo ne  ź ród ło  z  często aktu a lizo w an ą  zaw artośc ią . Gdy subskrybujesz źródło, jest ono 
dodawane do lis ty  wspólnych źródeł. Zaktualizowane informacje ze źródła są  automatycznie pobierane na komputer i 
można je  wyświetlać w programie Internet Explorer i innych programach. Dowiedz się więcej o źródłach

<£? Subskrybuj do tego źródła
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Czasopisma do nieodpłatnego przekazania - oferta aktualna do 28.10.2011.

Zaproszenie do Biblioteki
S września 2011» 00:00:00

Rys. 3. Kanał RSS Biblioteki Głównej i Ośrodka Inform acji Naukowo-Technicznej Politechniki 
Wrocławskiej
Źródło: http://www.bg.pwr.wroc.pl/rss,161.xml (4.10.2011).

http://www.bg.pwr.wroc.pl/rss,161.xml
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Newsletter to narzędzie, które działa na trochę innej zasadzie niż kanał RSS 
i służy do regularnego powiadamiania użytkownika o wydarzeniach, działal
ności, nowych tekstach itp. Przesyłanie treści komunikatu odbywa się za po
mocą poczty elektronicznej za zgodą lub na prośbę użytkownika. Na stronach 
domowych bibliotek umieszczone są odpowiednie formularze, umożliwiające 
zamówienie newslettera. Czytelnicy uzupełniają formularz, wpisując swoje 
dane i zakres tematyczny, jakim są zainteresowani. W każdej chwili można 
dopisać się lub zrezygnować z listy newsletterowej. Taką usługę oferuje m.in. 
Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki 
Wrocławskiej.

Katalogi on-line (OPAC 2,0)

Katalog biblioteczny jest podstawowym źródłem informacji o zasobach bi
blioteki, a jego główna funkcja to przede wszystkim porządkowanie zbiorów 
według danych bibliograficznych i określenie miejsca ich przechowywania. Ka
talog on-line, określany często mianem katalogu OPAC (Open Public Access 
Catalogue) lub też katalogu komputerowego, przejął funkcję tradycyjnego ka
talogu bibliotecznego, a ponadto dał bibliotekom możliwość zaprezentowania 
swojego księgozbioru w Internecie. Producenci zautomatyzowanych systemów 
bibliotecznych podejmują próby wzbogacenia interfejsu katalogów kompute
rowych o dodatkowe elementy interaktywne, wdrażając narzędzia Web 2.0. 
W ten sposób tworzą tzw. drugą generację katalogów (OPAC 2.0). Dzięki te
mu użytkownik otrzymuje możliwość przeszukiwania informacji w zbiorach 
bibliotecznych lokalnych (drukowanych i elektronicznych) oraz w zasobach 
sieciowych globalnych za pomocą jednego okna wyszukiwarki, dostępnego na 
głównej stronie biblioteki (np. Biblioteka Politechniki Poznańskiej). Na ryn
ku pojawiły się m.in. komercyjne „nakładki” na systemy biblioteczne (Primo, 
produkty EBSCO -  EHIS i EDS, Encoré itp.). Niektóre z bibliotek korzystają 
zaś z „nakładek” typu Open Source (VuFind, SOPAC, Scriblio itp.). Głównym 
założeniem nowoczesnych multiwyszukiwarek katalogowych jest tzw. intuicyj- 
ność w wyszukiwaniu, co oznacza, że mają one działać na podobnej zasadzie 
jak popularne wyszukiwarki internetowe Google czy też Yahoo. Mogą być one 
wzbogacone o elementy interaktywne, np. tworzenie zakładek (bookmarks) 
i list ulubionych tytułów oraz możliwość ich przechowywania na swoich kon
tach e-mail, a także o dostęp do historii wyszukiwania, możliwość oceniania, 
recenzowania, tagowania (dodawania słów kluczowych), subskrybowania treści 
(RSS), autouzupełniania (dodawania metadanych do rekordów). Zintegrowa
ne systemy biblioteczne, które zostały rozszerzone o te dodatkowe narzędzia, 
to m.in.: VTLS (komentowanie i ocenianie dokumentów), Agent Verso (tago- 
wanie), Millenium (komentowanie, ocenianie), KOHA (komentowanie), Vubis
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Smart (komentowanie, ocenianie, rekomendacje)3. Na gruncie polskim przy
kładowym systemem bibliotecznym, który daje możliwość jednoczesnego wy
szukiwania w paru bibliotekach, jest Aleph, np. wchodząc do katalogu Biblio
teki Politechniki Białostockiej, można ustawić opcję wyszukiwania tego same
go tytułu w zbiorach Biblioteki Politechniki Białostockiej, Biblioteki Głównej 
Politechniki Warszawskiej i Biblioteki Głównej i Ośrodka Informacji Nauko
wo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Poza tym katalog OPAC Bibliote
ki Politechniki Białostockiej został wzbogacony, przy niektórych publikacjach, 
o spisy treści i bezpośrednie linki do zasobów internetowych, znajdujących się 
na stronach Google Books oraz w bibliotekach cyfrowych i w bazach czasopism 
elektronicznych. System ten pozwala też na filtrowanie wyników pod wzglę
dem daty wydania, typu dokumentu i języka. Z kolei interfejs systemu VTLS 
jest uzupełniony o szybkie przeszukiwanie, filtrowanie (data publikacji, język, 
lokalizacja), informację o dostępie do fragmentu tekstu, np. streszczenia, spi
su treści, a także o linki do baz czasopism elektronicznych, NUKAT-u, biblio
teki cyfrowej itp. (system ten mają m.in. Biblioteka Główna Politechniki Gdań
skiej, Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie). Pozosta
łe z systemów, które są używane w bibliotekach technicznych, nie dysponują 
jeszcze tego typu udogodnieniami.

Warto też wspomnieć, że od kwietnia 2011 r. został uruchomiony mobilny 
serwis Biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dzięki któremu 
użytkownicy mogą wyszukiwać informacje w katalogu za pośrednictwem urzą
dzeń przenośnych (np. telefonów komórkowych). Katalog jest dostosowany do 
potrzeb wyświetlania na małych ekranach i ma podstawowe funkcje, takie jak 
przeszukiwanie zasobów oraz zamawianie książek. Być może wkrótce ta forma 
korzystania z katalogu OPAC będzie też dostępna w bibliotekach technicznych.

Komunikatory

Komunikator internetowy jest to aplikacja, która umożliwia przesyłanie ko
munikatów w czasie rzeczywistym z komputera nadawcy do komputera jednego 
lub wielu odbiorców za pomocą sieci komputerowej. Najpopularniejszymi ko
munikatorami są m.in. Gadu-Gadu, Skype, Tlen. Każdy zarejestrowany użyt
kownik programu ma swój login oraz profil, który może uzupełnić o dane oso
bowe, np. imię, nazwisko, pleć, wiek. Komunikatory dają też możliwość okre
ślenia swojego statusu, tzn. czy w danej chwili jesteśmy „dostępni” dla innych 
użytkowników. Ta internetowa aplikacja pozwala przeglądać odbyte już rozmo
wy (archiwum rozmów), przesyłać pliki i wysyłać SMS-y za pomocą „bramek” .

3 G. Gmiterek, Katalogi OPAC „następnej generacji”. Charakterystyka, różnorodność i możliwości 
ich wykorzystania, [w:] Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010, red. Z. Osiński, Instytut 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, Lublin 2010, s. 194, dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/ 
plain-content?id=2687 (13.06.2011).
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Jeżeli stanowisko komputerowe wyposażone jest w słuchawki i mikrofon, to mo
żemy skorzystać z darmowej usługi połączeń głosowych z innym użytkownikiem 
VoIP (Voice over Internet Protocol) lub płatnej usługi połączeń z numerami ko
mórkowymi i stacjonarnymi. Komunikatory mogą służyć do prowadzenia konfe
rencji na odległość, dzięki m.in. możliwości zastosowania kamery internetowej.

W bibliotekach ten typ technologii ICT jest wykorzystywany do porozumie
wania się między pracownikami, ale również do kontaktu z czytelnikami. Użyt
kownicy mogą szybko uzyskać potrzebną informację lub rozwiązać drobne pro
blemy, np. zapytać o termin zwrotu lub o dostępność danej pozycji. Pomimo że 
jest to system sprawniejszy niż poczta elektroniczna, biblioteki uczelni tech
nicznych w nieznacznym stopniu korzystają z tej internetowej aplikacji. Ko
munikator jest dostępny m.in. na stronie Biblioteki Politechniki Krakowskiej 
(rys. 4), Biblioteki Głównej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- 
Białej, Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicz
nego w Szczecinie. Swoje pozytywne doświadczenia z zastosowania tego komu- 
nikacyjno-informacyjnego narzędzia prezentuje w artykule Roman Wojciechow
ski, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopo
cie. Według niego zastosowanie komunikatora sprawiło, że biblioteka zaczęła 
być postrzegana jako instytucja jeszcze bardziej otwarta i przyjazna. W efek
cie wprowadzenie tego typu e-usługi przyczyniło się do zmiany wizerunku bi
blioteki na bardziej nowoczesny4.
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Rys. 4. Komunikator dostępny na stronie Biblioteki Politechniki Krakowskiej 
Źródło: http://www.biblos.pk.edu.pl/ (4.10.2011).

4 R. Wojciechowski, Komunikatory w sopockiej bibliotece, czyli od GG do Mirandy, „Biuletyn 
EBIB” 2007, t. 85, nr 4, s. 1-3, http://www.ebib.info/2007/85/a.php?wojciechowski (13.06.2011).

mailto:listy@blblos.pk.edu.pl
http://www.biblos.pk.edu.pl/
http://www.ebib.info/2007/85/a.php?wojciechowski
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Formularze elektroniczne

,yAsk a librarian” („Zapytaj bibliotekarza”)
„As/e a librarian' to oferowana przez biblioteki usługa elektroniczna, wyko

rzystująca takie programy i aplikacje, jak: poczta elektroniczna, aktywny for
mularz www, komunikator, czat itd., mająca na celu bezpłatne dostarczenie 
pełnej i rzetelnej informacji wszystkim zainteresowanym, bez względu na to, 
czy są czytelnikami danej biblioteki, czy też nie. Serwisy podzielić można na 
te, które udzielają informacji po jakimś czasie, i te, które udzielają informacji 
w czasie rzeczywistym.

W pierwszym przypadku nadawca wysyła swoje pytanie za pomocą e-maila 
na jedno ogólne konto (np. informatorium) lub wypełnia poszczególne pola for
mularza zamieszczonego na stronie www biblioteki. Formularz składa się z te
matu wiadomości, treści pytania, terminu oczekiwanej odpowiedzi i danych kon
taktowych (adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Na zadane pytanie 
odpowiadają pracownicy do tego wyznaczeni, najczęściej pracownik Działu In
formacji Naukowej lub bibliotekarz dziedzinowy. W niektórych serwisach py
tania i odpowiedzi są archiwizowane i pojawiają się na witrynie elektronicznej 
jako „często zadawane pytania” w postaci tzw. listy FAQ (lista pytań dostępna 
jest m.in. na stronie Biblioteki Politechniki Białostockiej, Biblioteki Politech
niki Koszalińskiej i in.).

Drugim rodzajem tej formy technologii ICT są serwisy, które udzielają od
powiedzi w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mają bezpośredni kontakt z bi
bliotekarzem poprzez czat i komunikator. Zadają pytanie i natychmiast otrzy
mują na nie odpowiedź bez względu na czas i na miejsce. Takie serwisy elek
tronicznych usług internetowych są czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni 
w tygodniu (24/7).

Dobrym przykładem serwisu informacji elektronicznej jest działająca od nie
dawna platforma komunikacyjna ,Ask a librarian” utworzona przez Bibliotekę 
Uniwersytecką w Poznaniu. Bibliotekarze dyżurują codziennie w godz. 9.00— 
23.00 w Centrum Informacji Naukowej, a po skończonej pracy są zobligowani 
do odbierania komunikatów we własnych domach. Pytania, które wymagają 
szerszych poszukiwań, są przekierowywane do systemu Helpdesk. System po
zwala na monitorowanie przez nadawcę etapów udzielania odpowiedzi na zada
ne pytanie. W bibliotekach technicznych ten sposób porozumiewania się z czy
telnikami jest bardzo popularny (zob. tab. 1), ale serwisu -  na wzór Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu — nie prowadzi jeszcze żadna z nich.

„Zaproponuj zakup książki”
„Zaproponuj zakup książki” to elektroniczna usługa, która opiera się na 

identycznych programach i aplikacjach, jak wyżej opisywana „As/e a librarian” .
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Dzięki tej e-usłudze każdy z czytelników może zaproponować zakup książki do 
zbiorów biblioteki. W bibliotekach technicznych jest ona bardzo często wyko
rzystywana i pojawia się na stronie biblioteki pod różnymi nazwami, np. „Za
proponuj do zbiorów”, „Propozycje zakupu”, „Zgłoś podręcznik” , „Pytania i su
gestie” itd. (zob. tab. 1 i rys. 5).

- — Podlaska Bibliot«ka Cyfrowa<IŁ (zob. inno blbltotafd cyfrowa)

im Katalog Polskich N

»  Katalog (zamawianie książek) «  
Katalogi kartkov/*
Bazy online
Alfabetyczna lista e-czasopism AtoZ 
Zdalny dostęp do baz 

: Publikacje pracowników PB 
Prace dyplomowe studentów PB 
Praca naukowo-badawcze PB

dla piszących prace naukowe 
... dla bibliotekarzy 

¡Galeria zdjąć

Pytania I sugestie

Jeżeli mają Państwo pytania lub sugestie dotyczące działalności Biblioteki Politechniki Białostockiej* prosimy o 
wypełnienie poniższego formularza.
Jeśli widzą Państwo konieczność zakupu do Biblioteki książki, której nie ma w naszym księgozbiorze, prosimy 
podać: tytuł książki, nazwisko autora/reda która, rok i miejsce wydania.

* Wszystkie pola są obowiązkowe

Rodzi

Elektroniczny formularz, za 
pom ocą  którego  użytkownicy 
m ogą wysłać do b ib lioteki 
swoje  sugestie, pytania, 
propozycje  zakupu książek

Osoba pytająca: 
O  pracownik PB 
0  student PB

Rys. 5. Formularz „Pytania i sugestie” na stronie Biblioteki Politechniki Białostockiej 
Źródło: http://biblioteka.pb.edu.pl/?id=pytanie (4.10.2011).

Błogi

Blog to rodzaj darmowego serwisu internetowego (dostępny na platformach 
polskich i zagranicznych, np. Blog.interia.pl, Google -  Blogospot.com), który 
charakteryzuje się dużą prostotą w tworzeniu i edycji tekstów przez użytkow
ników. Jest to elektroniczny dziennik czy też pamiętnik, prezentujący myśli, 
poglądy, opinie autora. Dodawane informacje są uporządkowane chronologicz
nie, a inni użytkownicy mogą komentować poszczególne wpisy, które bywają 
wzbogacone także o fotografie, artykuły, kanały dystrybucji treści, tagi, linki do 
ulubionych stron, pliki video. Ze względu na tematykę elektroniczne dzienniki 
możemy podzielić na osobiste (blog bibliotekarza), profesjonalne (blog bibliote
ki), relacyjne (blog jako źródło informacji), opisujące świat czy hobbistyczne5. 
Mogą one być tworzone przez osoby indywidualne, grupę osób, instytucje, fir
my itp. Biorąc pod uwagę rodzaj prezentowanych treści, możemy wśród blogów 
wyróżnić video błogi (vlogi), foto błogi (flogi), moblogi (prowadzone na urządze
niach przenośnych) i mikroblogi o krótkich wpisach (Twitter.com).

5 K. Stępień, op. cit., s. 25.

http://biblioteka.pb.edu.pl/?id=pytanie


Technologie informacyjno-komunikacyjne w bibliotekach technicznych szkól wyższych... 157

Błogi w bibliotekach spełniają funkcje informacyjne, służą jako reklama 
danej placówki, dają możliwość wymiany poglądów, np. Blog Biblioteki Głów
nej Politechniki Warszawskiej (rys. 6), Blog Biblioteki Politechniki Łódzkiej.

GEM Konkurs! Napisz blogową dbajkę. »1

Blog Biblioteki G łównej Politechniki W arszawskiej

W y s ta w a  k s ią ż e k  n a u k o w y c h  z  d z ie d z in y  c h e m i i  a o t * -10-06 .13:51^32

W dniach 27-29 września w Filii Biblioteki Głównej Bibliotece Wydziału Chemicznego 
odbyła się wystawa książek naukowych z dziedziny chemii. Wystawę zorganizowała 
Biblioteka Wydziału Chemicznego wspólnie z firma ABE-IPS. Wystawie towarzyszyła 
przygotowana dla pracowników Wydziału prezentacja publikacji elektronicznych 
wydawnictwa Wiley oraz CRC.
W tym samym czasie Biblioteka Wydziału Chemicznego przy współudziale Oddziału 
Zbiorów Specjalnych BG PW zaprezentowała wystawę przygotowaną przez Polskie 
Towarzystwo Chemiczne poświęcone 90 rocznicy jego działalności. Obie wystawy 
wzbudziły zainteresowanie zarówno władz Wydziału Chemicznego jak i pracowników 
naukowych.

■ m m w o  CHEMICZNE W C Z O R A J  I DZIŚ
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Rys. 6. Blog Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej 
Źródło: http://bgpw.blog.pl/ (4.10.2011).

Wiki

Innym narzędziem Web 2.0, które jest nieco podobne do blogów, jest wiki. 
To nic innego jak platforma służąca do grupowego tworzenia dokumentów przy 
użyciu przeglądarki internetowej w prostym języku zapisu. W języku hawaj
skim wiki wiki oznacza ‘super szybki’ . Szybkość jest niezwykle ważna, gdy mo
wa o mechanizmie wiki, nazwanym tak właśnie ze względu na szybkość tworze
nia, poprawiania, zmieniania i aktualizowania dokumentów. „Wiki to serwisy 
polegające na grupowym tworzeniu baz wiedzy i zarządzaniu nimi. [...] Podob
nie jak blog są specyficznym rodzajem strony internetowej, którą można edy
tować wprost za pomocą przeglądarki internetowej. Elementem różniącym ten 
typ serwisów jest ich przeznaczenie. O ile błogi są raczej indywidualnym narzę
dziem wyrażania opinii, o tyle wiki są wykorzystywane głównie jako narzędzie 
budowania społecznych baz wiedzy. Są tworzone, edytowane i aktualizowane 
często przez tysiące osób. Wiki szeroko wykorzystują zjawisko określane jako 
mądrość tłumu i stoją w opozycji do rozwiązań eksperckich”6. Wszystkie oso
by mające dostęp do wiki mogą czytać zamieszczone tam pliki. W wiki zasadą

6 D. Kaznowski, Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa 2008, s. 109.

http://bgpw.blog.pl/
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jest, iż osoby uprawnione do edycji mają możliwość wprowadzenia dowolnych 
zmian w dokumentach będących częściami składowymi serwisu, jednak zmia
ny te są odwracalne. Każda osoba może zmienić lub rozszerzyć już istniejący 
dokument. Warto zwrócić uwagę, iż w wiki zarówno autorzy, jak i współau
torzy wpisów są anonimowi, nie mogą więc być ich właścicielami. Pomimo iż 
w Internecie dostępnych jest mnóstwo serwisów i narzędzi umożliwiających 
założenie i prowadzenie społecznych baz wiedzy, to biblioteki techniczne szkół 
wyższych w Polsce nie korzystają z tych rozwiązań.

Internetowe fora

Forum dyskusyjne -  to rodzaj komunikacji internetowej między członka
mi grup dyskusyjnych. Użytkownicy forów mogą wymieniać na stronie www 
swoje poglądy oraz dyskutować na rozmaite tematy. Forum może spełniać kil
ka funkcji, np. być miejscem wymiany myśli; narzędziem informującym o ak
tualnych wydarzeniach w instytucji, która je prowadzi; sposobem na uzyska
nie informacji zwrotnej od użytkowników na temat działalności danej jed
nostki, na podstawie których można będzie dokonać analizy jej funkcjonowa
nia i wprowadzić w przyszłości ewentualne zmiany. Forum działa za pomocą 
prostych skryptów, toteż łatwo je założyć. Uczestnictwo w forach jest najczę
ściej bezpłatne i każdy zainteresowany tematyką może, po zarejestrowaniu 
się, umieszczać na forum swoje posty. Moderatorzy i administratorzy to osoby, 
które odpowiadają za przestrzeganie regulaminu, netykiety oraz za sprawne 
działanie, a także tworzą kategorie tematyczne, np. „Na każdy temat” . W bi
bliotece fora spełniają rolę elektronicznej platformy do komunikacji między 
bibliotekarzami oraz między bibliotekarzami a czytelnikami. Dzięki nim in
stytucja prowadząca forum ma możliwość umieszczania aktualnych informacji 
na temat swoich usług i zasad korzystania, a także sposobność uzyskiwania 
opinii użytkowników na temat swojej działalności. W bibliotekach naukowych 
ten rodzaj e-usługi nie jest jeszcze tak bardzo popularny, forum mają m.in. 
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Biblioteka Medyczna Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wśród bibliotek technicznych zaintereso
wanie tą formą komunikacji wydaje się znikome -  forum internetowe propo
nuje Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Biblioteka Główna Akademii Morskiej 
w Szczecinie i Biblioteka Politechniki Lubelskiej (zob. tab. 1).

Serwisy społecznościowe

Serwisy społecznościowe są technologią, która wykorzystuje i łączy w sobie 
cechy takich mechanizmów, jak błogi, fora internetowe, czaty czy listy kontak
tów. Główną rolę odgrywają tu interaktywne relacje, łączące ludzi w społecz-
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ności lub grupy. Użytkownicy tworzą w serwisie swój profil, który jest pewne
go rodzaju wizytówką, zawierającą zdjęcia i różne informacje umieszczane na 
„tablicy” . Kiedy następuje jakaś zmiana na „tablicy”, społeczność komentuje 
ją, mając nadzieję, iż spotka się to z reakcją, głównym celem tworzenia tego 
typu serwisów jest bowiem chęć rozmowy, a także poznania jak największej 
liczby znajomych czy zgromadzenia jak największej liczby „fanów”. Serwisy 
te umożliwiają komunikację w czasie rzeczywistym, dlatego można utrzymy
wać częste kontakty mimo geograficznego oddalenia. Są one bardzo popular
ne: „Liczba serwisów społecznościowych rośnie w bardzo szybkim tempie. Są 
one najczęściej odwiedzanymi stronami www w Internecie”7.

Biblioteki technicznych szkół wyższych w Polsce zaczynają doceniać zna
czenie portali społecznościowych, w witrynach coraz częściej umieszczane są 
bowiem wtyczki społecznościowe, najczęściej Facebooka. Niektóre biblioteki 
podłączyły się do profilu prowadzonego przez uczelnię, np. Biblioteka Główna 
Akademii Morskiej w Szczecinie czy Biblioteka Główna Politechniki Radom
skiej. Umożliwia to zdobycie większej liczby osób, do których dotrą zamiesz
czone na profilu w portalu społecznościowym informacje, jednakże taki zabieg 
może wprowadzić chaos informacyjny.

Aby wiadomości dotyczące wydarzeń związanych z biblioteką nie mieszały 
się z tymi, które dotyczą uczelni, warto prowadzić własny profil na Facebooku. 
Z tej możliwości skorzystały: Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej, 
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, 
Biblioteka Politechniki Lubelskiej, Biblioteka Politechniki Łódzkiej i Biblio
teka Główna Politechniki Warszawskiej (zob. tab. 1). Wszystkie te placówki 
na swoich profilach umieszczają zdjęcia instytucji, informują użytkowników 
o tym, co dzieje się w bibliotece oraz w jakich wydarzeniach bierze ona udział 
(rys. 7). Wszystko to ma na celu dotarcie do jak największej liczby użytkow
ników i pokazanie im, że biblioteka jest nowoczesną instytucją otwartą na po
trzeby współczesnego czytelnika.

Biblioteka Politechniki Poznańskiej oraz Biblioteka Główna Politechniki 
Śląskiej (wspólnie z uczelnią) poza profilem na Facebooku mająteż swoje pro
file na innym portalu społecznościowym -  Twitterze (rys. 8).

Biblioteki, które nie mają profilu na żadnym z portali społecznościowych, 
umieszczają na swoich stronach internetowych linki do takich serwisów dla 
pracowników naukowych. Można je znaleźć na stronach: Biblioteki Głównej 
Politechniki Gdańskiej, Biblioteki Politechniki Opolskiej, Biblioteki Głów
nej Politechniki Śląskiej czy Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.

7 K. Stępień, op. cit., s. 32.
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Rys. 7. Profil Biblioteki Politechniki Krakowskiej na Facebooku
Źródło: http://www.facebook.com/pages/Biblioteka-Politechniki-Krakowskiej/102323553174203
(4.10.2011).
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Rys. 8. Profil Biblioteki Politechniki Poznańskiej na Twitterze 
Źródło: http://twitter.com/BibliotekaPP (4.10.2011).

http://www.facebook.com/pages/Biblioteka-Politechniki-Krakowskiej/102323553174203
http://twitter.com/BibliotekaPP
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E-learning
Wiele bibliotek wyższych szkół technicznych musi wypełniać misję nało

żoną na nie w ustawie o bibliotekach. Zapisy artykułu 21.1 mówią o bibliote
kach akademickich jako o tych, które mają służyć potrzebom nauki i kształ
cenia oraz zapewniać dostęp do zbiorów informacyjnych i materiałów biblio
tecznych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych8. Stąd 
wniosek, iż jednym z zadań bibliotek naukowych jest wspomaganie dydak
tyki uczelnianej oraz pomoc w przygotowaniu kadr z wyższym wykształce
niem. Odpowiednią wzmiankę na ten temat można znaleźć również w roz
porządzeniu ministra kultury i sztuki w sprawie zasad i trybu zaliczania 
bibliotek do bibliotek naukowych z 19 marca 1998 r., paragraf 2d stanowi 
bowiem: „Przy zaliczaniu biblioteki do bibliotek naukowych uwzględnia się 
(między innymi) prowadzenie działalności dydaktycznej, metodycznej w za
kresie kształcenia i doskonalenia kadr naukowych”9. Biblioteki akademic
kie od wielu lat prowadzą działalność dydaktyczną, obejmując kształceniem 
swych użytkowników. Coraz częściej działalność ta przybiera bardziej no
woczesną formę -  e-learningu. Kursy takie wykorzystują nowoczesne tech
niki komputerowe i prowadzone są zazwyczaj za pośrednictwem Internetu. 
W e-learningu bezpośredni kontakt między nauczycielem i uczniem odbywa 
się na płaszczyźnie wirtualnej. Wspomagają go takie narzędzia, jak: poczta 
elektroniczna, fora internetowe, komunikatory, czaty. Wykład lub pokaz za
stępują prezentacja, informacje tekstowe, nagrania, a ćwiczenia wypierane 
są przez różnego rodzaju zadania, testy czy ąuizy. Przykłady zobrazowane są 
za pomocą zrzutów ekranowych lub prezentacji multimedialnych. Szkolenia 
w formie e-learningu odpowiadają współczesnemu użytkownikowi, który ko
rzysta z najnowszych osiągnięć teleinformatycznych niemal w każdej sytua
cji dnia codziennego i jest do takiej formy przekazu przyzwyczajony. Niewąt
pliwie ich ogromną zaletą jest dostępność. Użytkownik może skorzystać z ta
kiego kursu w każdej wolnej chwili, która akurat mu odpowiada, 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, z dowolnego miejsca wyposażone
go w dostęp do Internetu. E-learning jest zatem ważnym elementem nie tylko 
wzbogacającym, lecz także usprawniającym działalność dydaktyczną bibliotek.

Większość bibliotek technicznych szkół wyższych zamieszcza na swoich 
witrynach kursy e-learningowe przeznaczone dla początkujących użytkowni
ków. Kursy takie są umieszczane zazwyczaj na bezpłatnej platformie zdalne
go nauczania -  Moodle. Tak jest w przypadku: Biblioteki Politechniki Gdań

8 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, DzU z 1997 r., nr 85 poz. 539, http://www. 
bn.org.pl/o-bn/ustawa-o-bibliotekach (4.10.2011).

9 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu 
zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu, DzU z 1998, nr 44 poz. 
269, http ://w w w .legeo.pl/praw o/dziennik-ustaw -1998/44/269/?on=2001-10-25& changes=yes
(4.10.2011).

http://www
http://www.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-1998/44/269/?on=2001-10-25&changes=yes
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skiej, Biblioteki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Biblioteki Politechniki War
szawskiej, Biblioteki Politechniki Łódzkiej czy Biblioteki Politechniki Poznań
skiej (zob. tab. 1, rys. 9). Platforma Moodle jest chętnie i często wykorzysty
wana przez uczelnie i instytucje, jednakże nie jest to regułą, gdyż Biblioteka 
Politechniki Koszalińskiej i Biblioteka Politechniki Krakowskiej oferują kursy 
e-learningowe na innych platformach.

Witamy na platformie szkoleniowej Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
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Rys. 9. Szkolenia na platformie e-learningowej Moodle oferowane przez Bibliotekę Główną Poli
techniki Warszawskiej
Źródło: http://szkolenia.bg.pw.edu.pl/ (4.10.2011).

Natomiast Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej również oferuje kur
sy w trybie e-learningowym, ale w nieco innej formie, tzn. nie są one umiesz
czone na platformie internetowej, lecz podpięte do strony głównej Biblioteki.

Warto zauważyć, iż poza szkoleniem w formie e-learningowej biblioteki tech
niczne szkół wyższych umieszczają instrukcje wyszukiwawcze na stronach z ka
talogiem lub jako podpięte pliki w formacie pdf. Wiele placówek bibliotecznych 
w dalszym ciągu prowadzi szkolenia w tradycyjny sposób, edukując użytkowni
ków indywidualnie lub w małych grupach. Często też na stronach zamieszcza
ne są prezentacje wykonane w programie Power Point lub linki do zewnętrz
nych szkoleń internetowych. Kursy on-line są skierowane do bardziej zaawan
sowanych użytkowników biblioteki -  pracowników naukowo-dydaktycznych, 
studentów dyplomantów czy studentów studiów doktoranckich, gdyż dotyczą 
zazwyczaj wyszukiwania w bazach zakupionych przez bibliotekę lub zawiera
ją  podpowiedzi niezbędne dla osób piszących prace dyplomowe.

http://szkolenia.bg.pw.edu.pl/
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Elektroniczne szkolenia umieszczone na stronie biblioteki dają sygnał użyt
kownikom, że jest to nowoczesna instytucja na miarę XXI w., przede wszystkim 
przyjazna użytkownikowi, który w każdej chwili będzie mógł liczyć na życzliwą 
pomoc jej pracowników. Dlatego też coraz większe grono bibliotek technicznych 
szkół wyższych w Polsce decyduje się na takie właśnie rozwiązanie.

Filmy
W witrynach internetowych bibliotek często zamieszczane są również pli

ki z prezentacjami instytucji. Część z nich, jak Biblioteka Główna Politechniki 
Gdańskiej czy Biblioteka Politechniki Koszalińskiej, zamiast zwykłej prezen
tacji w programie Power Point proponują użytkownikowi bardziej nowoczesną 
formę -  film z dźwiękiem (rys. 10).

Biblioteka Główna
Politechniki Gdańskiej

Ç  '■ I

Starł Katalog ori-knc e iró d ta  Pomorska Biblioteka Cyfrowa e-sikotema Oper« Access e p in  Kontakt

O BIBLIOTECE

•  O Bibliotece
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•  Godziny otwarcia

•  Rada biblioteczna
•  Regulaminy i cenniki

•  Struktura organizacyjna

•  Film o Bibliotece

•  Blog

KATALOGI

•  Katalog online

•  Katalog Prac NB

•  Nowe nabytki w katalogu

Rys. 10. Prezentacja
Źródło: http://ww w .bg.pg.gda.pl/index.php?option=com _content& view=article&id=75&Item i- 
d=71&lang=pl (4.10.2011).

Taka prezentacja biblioteki o wiele bardziej przemawia do użytkownika. 
Filmy, które propagują jakąś instytucję, można zaliczyć do mediów „na życze
nie” (VOD -  Video on Demand). Obecnie są one bardzo powszechne w Interne
cie drugiej generacji. Jeżeli osoba odwiedzająca witrynę internetową chce do
wiedzieć się więcej o danej placówce, to może zobaczyć film i uzyskać wszyst
kie niezbędne informacje. Użytkownik zaczyna postrzegać bibliotekę jako in
stytucję nowoczesną, będącą na bieżąco z technologiami ICT. W rzeczywistości 
(w tzw. realu), gdy ją  odwiedzi, czuje się o wiele swobodniej, bo przecież zna ca
łe otoczenie biblioteki z filmu, który wcześniej oglądał. Nie czuje się już intru-
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http://www.bg.pg.gda.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemi-
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zem w nieznanej mu instytucji pełnej książek, ale przychodzi do drzwi biblio
teki i wie, czego może oczekiwać.

Dobrym pomysłem jest opublikowanie filmu dotyczącego biblioteki w popu
larnym serwisie YouTube, gdzie może go obejrzeć większa rzesza odbiorców. Bi
blioteka Politechniki Warszawskiej zamieściła w tymże serwisie oraz na Face- 
booku film, który nie tylko promuje bibliotekę jako nowoczesną instytucję, lecz 
także w ciekawy sposób zachęca do zostania jej czytelnikiem (rys. 11).

Warto też wspomnieć o Bibliotece Politechniki Łódzkiej, która prezentuje 
na stronie internetowej oraz w serwisie YouTube krótkie filmy instruktażowe, 
dotyczące sposobu wyszukiwania książek w katalogu.

Rys. 11. Film zachęcający do zapisania się do Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej 
Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=PEuFOpZEfvI (4.10.2011).

Mapy
Witryna internetowa biblioteki stała się jej obliczem w Internecie, jednak

że aby otrzymać książkę do ręki, trzeba odwiedzić tę instytucję. Biblioteki od 
dawna zamieszczały plany i mapy dojazdu do swoich siedzib. Jednakże obec
nie, gdy mowa o Internecie drugiej generacji, zwykły skan wycinka planu mia
sta może użytkownikowi już nie wystarczyć. Dlatego coraz większą popular
nością cieszą się interaktywne mapy umieszczane na stronach bibliotek uczel
ni technicznych (rys. 12). W odróżnieniu od map statycznych umożliwiają one 
użytkownikowi dokładne zlokalizowanie placówki bibliotecznej.

http://www.youtube.com/watch?v=PEuFOpZEfvI
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■  Lokalizacje
Informacje ogólne 
Godziny otwarcia 
Lokalizacje
Struktura organizacyjna

Rys. 12. Interaktywna mapa kampusu wykorzystana w witrynie internetowej Biblioteki Politech
niki Lubelskiej
Uwaga: budynki oznaczone kolorem żółtym to miejsca, gdzie mieszczą się biblioteki. Po zaznaczeniu 
budynku myszką pojawia się jego zdjęcie i opis
Źródło: http://biblioteka.pollub.pl/o_bibliotece/lokalizacje (4.10.2011).

W iększość akademickich bibliotek technicznych korzysta z technologii 
Google maps, dodatkowo umieszczając plan kampusu czy rzuty kondygnacji 
budynku biblioteki (rys. 13).
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Instrukcja korzystania z  katalogu

• szczagolow»
Jak żarnami»ć/wypożyczać książki 
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P ołożenie  na m apie

In te raktyw na  mapa w  technologii 
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B ib lio tek i P olitechniki B ia łostock ie j %
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Rys. 13. Interaktywna mapa wykorzystana w witrynie internetowej Biblioteki Politechniki Bia
łostockiej
Źródło: http://biblioteka.pb.edu.pl/?id=lokalizacja (4.10.2011).

http://biblioteka.pollub.pl/o_bibliotece/lokalizacje
http://biblioteka.pb.edu.pl/?id=lokalizacja
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Narzędzie Google umożliwia wyznaczenie trasy dotarcia do instytucji, z omi
nięciem tworzących się korków, a także współpracuje ze smartfonami, któ
re w tym przypadku mogą służyć jako urządzenia do nawigacji. Poza mapą 
wybranego obszaru użytkownik może zobaczyć zdjęcie satelitarne oraz obraz 
z kamery, o ile jest ona dostępna w danej lokalizacji. Google maps umożliwia- 
jąrównież dołączenie tradycyjnych zdjęć do wybranego znacznika (rys. 14). To 
wszystko tworzy o wiele bardziej przyjazne środowisko dla współczesnego czło
wieka niż załączona zwykła statyczna mapa, nic więc dziwnego, że biblioteki 
techniczne szkół wyższych na swoich stronach internetowych często wykorzy
stują ten mechanizm.

Sieć Grafika Wideo Mapy Wiadomości Tłumacz Gmaii Więcej *  Za logu j

Google

Rys. 14. Możliwości, jakie daje technologia Google maps
Źródło: http://maps.google.com/maps?f=q&hl=pl&geocode=&q=Bia%C5%82ystok,+ul.+Wiej-ska+45 
C&slł=52.226853,21.0147& sspn=0.032333,0.080338& ie=U TF8& z=14& iw loc=addr& ll=53.123 
393,23.152056&source=embed (4.10.2011).

Pohaż trasę Moje miejsc»

Wiejska 45C 
15-001 Białystok, Polska

Wskazówki dojazdu Szukaj w  pobliżu więcej ▼

Eksploruj ten obszar»

M iejsca
P olitechn ika  B ia łostocka

jg ) M ożliw ości w tyczk i Google 
i  maps p o  powiększeniu mapy.

Zakończenie
Rozwój technologii informatycznych miał wpływ na biblioteki i kształtowa

nie ich funkcji w społeczeństwie, instytucje te zawsze wykorzystywały bowiem 
najnowsze narzędzia, mające na celu wyszukiwanie, edytowanie, komunikację 
między użytkownikami i modyfikację informacji. Stąd wniosek, iż obecność bi
bliotek w Web 2.0 to naturalny etap ewolucji w bibliotekarstwie. Nowoczesne 
narzędzia i technologie informacyjno-komunikacyjne wspomagają biblioteki 
techniczne szkół wyższych w wypełnianiu swej misji, jaką jest dbałość o efek
tywne zaspokojenie indywidualnych potrzeb użytkownika i jego ostateczną sa
tysfakcję.

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=pl&geocode=&q=Bia%C5%82ystok,+ul.+Wiej-ska+45


Technologie informacyjno-komunikacyjne w bibliotekach technicznych szkół wyższych... 167

W dzisiejszych czasach sieć internetowa stała się nieodłącznym elemen
tem ludzkiej egzystencji. Można stwierdzić, że jeżeli coś nie istnieje w Inter
necie, to tego po prostu nie ma. To zjawisko określono mianem Second Life 
(SL). Wykorzystując omówione wcześniej narzędzia Web 2.0, biblioteki wkra
czają w inny wymiar życia. Jednakże prawdziwy Second Life to nie tyle zaist
nienie w sieci, co stworzenie w Internecie wirtualnej przestrzeni odpowiada
jącej w jak największym stopniu jej rzeczywistemu środowisku. Taki wirtu
alny świat tworzony jest przez samych jego mieszkańców spontanicznie, lecz 
jednocześnie wiernie odzwierciedla otaczającą rzeczywistość. „Second Life to 
świat kompletny, dający dostęp on-line do miejsc wirtualnych przypominają
cych te znane w świecie realnym: domy, ogrody, parki, kina, muzea, teatry, 
sklepy, bary, kluby, biura i także biblioteki. Klimat świata SL nie jest jedno
znacznie określony, obiekty mogą pochodzić ze znanego nam obecnie świata. 
[...] Nie jest to też świat do końca prawdziwy. Jest to świat cyfrowy, pełen 
ludzi, doświadczeń, możliwości, bardziej stan świadomości, podobnie zresztą 
jak Web 2.0, niż poziom technologii”10. Członek takiej społeczności porusza się 
w trójwymiarowej przestrzeni za pomocą awatara. Jeżeli chodzi o biblioteki 
w wirtualnym świecie Second Life, to „zajmują przestronne gmachy i wypo
sażone są tak, jak tradycyjne biblioteki: mieszkańcy SL obcują tu z regałami 
książek, czytelniami zaopatrzonymi w fotele, a także ze stoiskami kompute
rowymi z dostępem do katalogów. Placówki biblioteczne nie wymagają iden
tyfikacji użytkowników -  zapisy do bibliotek dotyczą jedynie tych osób, które 
chciałyby wypożyczać książki. W każdej placówce członkowie społeczności SL 
mają dostęp do -  często obleganych -  stanowisk informacyjnych”11.

Z przeprowadzonej analizy stron internetowych wybranych bibliotek tech
nicznych szkół wyższych w Polsce wynika, że część z nich już dziś dostosowa
ła swoją ofertę do potrzeb współczesnego użytkownika, z powodzeniem wy
korzystując interaktywne narzędzia. Pozostałe biblioteki czeka jeszcze sporo 
pracy w tym zakresie, nie oznacza to jednak, że wkrótce nie osiągną oczeki
wanego sukcesu (rys. 15).

Na uwagę zasługuje fakt, iż polskie biblioteki techniczne szkół wyższych 
zaczynają przejmować założenia stanowiące istotę koncepcji Biblioteki 2.0, 
a także mają świadomość korzyści, jakie płyną z wdrażania jej w życie. A stąd 
już tylko jeden krok, żeby w niedalekiej przyszłości zaistnieć w świecie Second 
Life. Pierwszą polską biblioteką, która ma już tam swoją przestrzeń wirtualną, 
jest Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

10 M. Miller, Od Library 2.0 do Library 3-D -  drugie życie bibliotek, „Biuletyn EBIB” 2008, 
t. 92, nr 1, http://www.ebib.info/2008/92/a.php?miller (4.10.2011).

11 A. Korzeń, Interaktywne narzędzia internetowe w promocji wizerunku bibliotek publicznych, 
„Zagadnienia Informacji Naukowej” 2009, nr 1, s. 63.

http://www.ebib.info/2008/92/a.php?miller


168 Anna Gogiel-Kuźmicka, Anna Sidorczuk

20  -

16

is~n 14

i I l

j  I ■ M■ ■III!
1 2 3 4 5 6 7

Elementy Web 2.0

1. Personalizacje strony
2. Tagi
3. RSS i newslettery
4. Pole do wyszukiwania w katalogu na głównej stronie
5. Komunikatory
6. Formularze elektroniczne
7. Błogi
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8. Wiki
9. Internetowe fora

10. Serwisy społecznościowe
11. E-leaming
12. Filmy
13. Mapy

Rys. 15. W ystępowanie elementów W eb 2.0 w 22 wybranych bibliotekach technicznych szkól
wyższych w Polsce
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1. Narzędzia komunikacyjno-informacyjne wykorzystywane przez biblioteki techniczne

Biblioteki techniczne Narzędzia komunikacyjno-informacyjne

Biblioteka Politechniki Biało
stockiej

personalizacja (możliwość zmiany języka strony), formularz 
elektroniczny „Pytania i sugestie” (w tym „Zaproponuj do bi
blioteki” i „Zapytaj bibliotekarza”), FAQ, instrukcja wyszu
kiwania na stronie, prezentacja Power Point dla studentów 
dyplomantów, Google maps

Biblioteka Główna 
Akademii Techniczno- 
-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej

personalizacja (możliwość zmiany języka strony), 
Gadu-Gadu

Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Technologiczno- 
-Przyrodniczego w Bydgoszczy

personalizacja (możliwość zmiany języka strony), „Zapytaj 
bibliotekarza” przez Gadu-Gadu, formularz elektroniczny 
(„Propozycja zakupu książki”), informacja o sposobie zama
wiania na stronie, prezentacja Power Point

Biblioteka Główna Politechniki 
Częstochowskiej

RSS, formularz elektroniczny („Zaproponuj do zbiorów” oraz 
„Zapytaj bibliotekarza”), Facebook, informacja o sposobie 
wyszukiwania na stronie
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Tabela 1. cd.

Biblioteki techniczne Narzędzia komunikacyjno-informacyjne

Biblioteka Główna Politechniki 
Gdańskiej

personalizacja (możliwość zmiany języka strony), RSS, Ga
du-Gadu, formularz elektroniczny („Zapytaj bibliotekarza”, 
„Zapisy on-line do BG PG”), blog, linki do portali społeczno- 
ściowych dla pracowników naukowych, kurs e-learningowy 
na platformie Moodle, prezentacja na scribd, linki do 
zewnętrznych szkoleń internetowych, instrukcje wyszuki
wawcze na stronie, film o bibliotece, Google maps

Biblioteka Główna Akademii 
Morskiej w Gdyni

newsletter, prezentacja biblioteki w Power Point

Biblioteka Główna Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach

personalizacja (możliwość zmiany języka strony), formu
larz elektroniczny („Zaproponuj zakup książki”, „Zapytaj 
bibliotekarza” , „Zapisy do biblioteki”), Facebook, Twitter 
uczelni, kurs e-learningowy na platformie Moodle, prezen
tacja biblioteki w Power Point, filmy o bibliotece i uczelni 
umieszczone na YouTube, Google maps

Biblioteka Główna Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach

formularz elektroniczny („Pytanie do bibliotekarza”, „Za
mówienia na książki”), subskrypcja informatora biblioteki, 
newsletter, informacja o sposobie wypożyczania przez 3M 
SelfCheck umieszczona na stronie, prezentacje w Power 
Point i formacie pdf, Google maps

Biblioteka Politechniki 
Koszalińskiej

RSS, multiwyszukiwarka -  pole do wyszukiwania w zaso
bach biblioteki, formularz elektroniczny („Zapytaj biblio
tekarza” , „Zaproponuj zakup książki”, „Zamów materiały 
w czytelni”), FAQ, Facebook, kurs e-learningowy, film 
o bibliotece, prezentacja Power Point, Google maps

Biblioteka Główna Akademii 
Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie

personalizacja (możliwość zmiany języka strony), Skype, Ga
du-Gadu, „Zapytaj bibliotekarza” przez komunikatory, kurs 
e-learningowy na platformie Moodle

Biblioteka Politechniki 
Krakowskiej

personalizacja (możliwość zmiany języka strony), RSS, 
multiwyszukiwarka -  pole do wyszukiwania w zasobach bi
blioteki, Gadu-Gadu, formularz elektroniczny („Prośba o za
kup książki, czasopisma”), Facebook, informacje o sposobie 
wyszukiwania na stronie, kurs e-learningowy, prezentacja 
biblioteki w Power Point

Biblioteka Politechniki 
Lubelskiej

personalizacja (możliwość zmiany języka strony), multiwy
szukiwarka -  pole do wyszukiwania w zasobach biblioteki, 
formularz elektroniczny („Zapytaj bibliotekarza”), forum, 
Facebook, prezentacja w Power Point, Google maps, interak
tywny plan kampusu

Biblioteka Politechniki 
Łódzkiej

personalizacja (możliwość zmiany języka strony), RSS, 
newsletter, FAQ, blog, forum. Facebook, szkolenie e- 
learningowe na platformie Moodle, informacje o sposobie 
wyszukiwania na stronie, filmy dotyczące wyszukiwania 
w katalogu
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Tabela 1. cd.

Biblioteki techniczne Narzędzia komunikacyjno-informacyjne

Biblioteka Politechniki 
Opolskiej

personalizacja (możliwość zmiany języka strony), narzę
dzie Google-tłumacz, formularz elektroniczny („Propozycje 
zakupu” , „Zapytaj bibliotekarza”), link do portalu społeczno- 
ściowego dla naukowców, prezentacja o bibliotece w Power 
Point

Biblioteka Politechniki 
Poznańskiej

personalizacja (możliwość zmiany języka strony), RSS, 
newsletter, multiwyszukiwarka -  pole do wyszukiwania 
w zasobach biblioteki, formularz elektroniczny („Zgłoś 
podręcznik” , „Zapytaj bibliotekarza” , „Zaproponuj zakup”), 
FAQ, Facebook, Twitter, kurs e-learningowy na platformie 
Moodle, wskazówki na stronie, informacje o sposobie wyszu
kiwania na stronie, Google maps

Biblioteka Główna Politechniki 
Radomskiej

personalizacja (możliwość powiększenia wyświetlanej 
czcionki), Facebook uczelni, informacje o sposobie wyszu
kiwania na stronie, wirtualna wędrówka po uczelni, film 
o uczelni na YouTube (strona biblioteki wkomponowana 
w stronę uczelni)

Biblioteka Główna Politechniki 
Rzeszowskiej

personalizacja (możliwość zmiany języka strony), formularz 
elektroniczny („Zaproponuj zakup książki” , „Zapytaj biblio
tekarza”), rodzaj kursu e-learningowego na stronie („Pomoc 
dla użytkowników systemu bibliotecznego ALEPH”)

Biblioteka Akademii Morskiej 
w Szczecinie

forum, Facebook uczelni, prezentacja Power Point, wirtual
na wędrówka po uczelni

Biblioteka Główna 
Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie

zapytaj bibliotekarza -  kontakt Gadu-Gadu, „Zaproponuj 
książkę” przez Gadu-Gadu, FAQ, wskazówki wyszukiwaw
cze umieszczone na stronie

Biblioteka Główna Politechniki 
Warszawskiej

personalizacja (możliwość zmiany języka strony), RSS, for
mularz elektroniczny („Zaproponuj do zbiorów”), FAQ, blog, 
Facebook, kursy e-learnigowe na platformie Moodle, film 
umieszczony na YouTube, Google maps

Biblioteka Główna Wojskowej 
Akademii Technicznej

personalizacja (możliwość zmiany języka strony), RSS 
Katalog, RSS Czasopisma, RSS Bazy Danych, zgłoszenia 
propozycji zakupu książek, FAQ, informacja o wyszukiwa
niu w formacie pdf, wskazówki na stronie, Google maps

Biblioteka Główna i Ośrodek 
Informacji Naukowo-Technicznej 
Politechniki Wrocławskiej

personalizacja (możliwość powiększenia wyświetlanej 
czcionki, możliwość zmiany języka), RSS, newsletter, formu
larz elektroniczny („Kontakt elektroniczny”), FAQ, Telere- 
porter, „Czy wiesz, że...” , informacja o sposobie wyszukiwa
nia na stronie, interaktywna mapa kampusu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze stron www.
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Biblioteka dla generacji 55+ (koncepcja kształcenia 
kompetencji informacyjnej seniorów)

Library for the generation 55+
(the concept of seniors’ information competence education)

A bstra ct: The concept o f permanent education is a response to the challenges of a rapidly chang
ing world and the development of scientific -  technical progress. The knowledge gathered in the 
early period of life is not enough, knowledge must be continually updated in the course of contin
uing education covering personal development in all forms and all settings -  formal and informal, 
and as well as within the incidental process.

The training of the elderly has its own characteristics and is an important part of the implemen
tation of lifelong learning objectives. In order to make older people want to learn, a number of con
ditions must be met. Above all, learners need to see real and practical benefits resulting from sci
ence, for his private and professional life. What is more the process of education itself should be an 
attractive form, a variety of methods and means of teaching and take place in favourable conditions.

The basis for effective learning of the elderly should be based on a partner relationship be
tween student and teacher, activity and involvement in the learning process.

In the demographic situation an aging population needs constant upgrading of skills. Current
ly no way to effectively manage a career without taking into account the process of lifelong learn
ing, which is not only a necessity to keep the competitive job market, but it also has an impact on 
quality of life, regardless of age or stage of career development.

Against this background, the paper will discuss the concept of library services in the context 
of information competence training of older people, including models of methodical -  didactic and 
specific factors affecting the process of teaching and learning of older people.

This speech attempts to answer the question, which offer libraries should respond to the grow
ing needs, requirements and expectations of today’s generation of 55 plus.

K eyw ord s: permanent education, library services for seniors, information competence

Zagadnienie świadomego korzystania z informacji przez osoby starsze -  za 
pośrednictwem zbiorów i usług bibliotecznych -  wpisuje się w tematykę edu
kacji permanentnej oraz stanowi podstawę do stworzenia nowej oferty biblio
tecznej skierowanej do tej grupy użytkowników.

We współczesnym świecie wykształcenie przestało być postrzegane jako pod
stawa zatrudnienia przez całe życie w jednym miejscu pracy. Dlatego ważne
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jest, by dorośli -  w celu kontynuowania aktywności zawodowej — zdobywali 
określony poziom kompetencji edukacyjnych w toku kształcenia ustawicznego. 
Dynamika przemian na rynku pracy wpływa także na wzrost zapotrzebowania 
na kadrę o nowych kwalifikacjach oraz wymusza nieustanną zmianę kwalifi
kacji przez ludzi zawodowo czynnych.

Coraz częściej osoby starsze podejmują naukę także ze względów presti
żowych, by dorównać młodym i -  w ogólnym rozumieniu — by zapewnić sobie 
komfortowe samopoczucie, a także by być przydatnym rodzinie oraz społeczeń
stwu. Edukacja staje się w związku z tym istotnym elementem życia starsze
go człowieka i jednocześnie ważnym czynnikiem wyznaczającym szansę osią
gania wysokiej jakości życia.

Cele edukacji dorosłych można ująć ogólnie jako kształtowanie takiej oso
bowości, by potrafiła dostosować się do szybkich przemian życia z pożytkiem 
dla ogółu. Zadaniem edukacji osób starszych nie jest pouczanie i dawanie re
cept, ale udzielanie pomocy w zindywidualizowanym odkrywaniu możliwości 
każdego człowieka.

Ralf Mai twierdzi, że zmiany strukturalne znajdą swoje odzwierciedlenie 
we wzroście zapotrzebowania na instytucje edukacyjne i szkoleniowe. Nowa 
generacja 55+ będzie lepiej wykształcona, a tym samym wyższe będą jej wy
magania. Ważną rolę w rozwoju i wykorzystaniu zdolności poznawczych osób 
starszych odgrywać zatem będzie odpowiednia oferta dydaktyczna skierowa
na do tej grupy1.

Wiek kalendarzowy jest w społeczeństwie informacyjnym pojęciem względ
nym. Za osoby w wieku tzw. późnej dorosłości uznaje się tych, którzy ukończy
li 55. r.ż. Psychologia rozwojowa dzieli dorosłość na trzy etapy, wyróżniając: 
okres wczesnej dorosłości (od 20. do 30.-40. r.ż.), średniej dorosłości (od 30.-40. 
do 50.-60. r.ż.) oraz późnej dorosłości (powyżej 55.-60. r.ż.)2.

Późna dorosłość to czas osiągania integracji i harmonii między sferami lo- 
giczno-rozumową i intuicyjno-emocjonalną. Wraz z wiekiem zmianie ulega
ją  również zachowania osób starszych w trakcie uczenia się, ponieważ najczę
ściej inteligencja skrystalizowana (społeczna), związana z doświadczeniem ży
ciowym, utrzymuje się na stałym poziomie lub wzrasta, natomiast stopniowo 
spada inteligencja płynna (zdeterminowana biologicznie), odpowiedzialna za 
przetwarzanie informacji i nabywanie nowych sprawności3.

1 R. Mai, Die Alten der Zukunft. Eine bevölkerungsstatistische A nalyse , Leske & Budrich, 
Opladen 2003, s. 9.

2 Altere Menschen Neue Medien -  Anschluss an die Zukunft"?, Hrsg. B. Gehrke, ecmc, Marl 2001, 
s. 46.

3 L. Veelken, Geragogik. Das sozialgerontologische Konzept, [w:] Handbuch Altenbildung: 
Theorien und Konzepte für Gegenwart und Zukunft, Hrsg. S. Becker, L. Veelken, K.P. Wallraven, 
Leske & Budrich, Opladen 2000, s. 91.



Biblioteka dla generacji 55+ (koncepcja kształcenia kompetencji informacyjnej... 173

Okres późnej dorosłości przez długi czas nie był postrzegany jako odpowied
ni do podejmowania aktywności edukacyjnej. Sytuację tę w sposób zasadniczy 
zmieniły dopiero rozwijające się od połowy lat 70. ubiegłego stulecia Uniwer
sytety Trzeciego Wieku, które obecnie stanowią jedną z najbardziej popular
nych form edukacji ludzi starszych. Pierwszy w historii Uniwersytet Trzeciego 
Wieku powstał we Francji w 1973 r., a pierwszy w Polsce -  dwa lata później. 
Instytucje te, działające przy uczelniach wyższych, mają na celu wspieranie 
inicjatyw edukacyjnych, aktywizację intelektualną, psychiczną, społeczną i fi
zyczną osób starszych, zwykle już nieczynnych zawodowo, poszerzanie wiedzy 
i umiejętności seniorów, ułatwienie kontaktów z innymi instytucjami, angażo
wanie słuchaczy w prace na rzecz otaczającego ich środowiska, podtrzymywa
nie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej.

Początek XXI w. przyniósł trwałe przemiany demograficzne związane ze 
zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Grupa ludzi nieczynnych zawodowo, 
ale wciąż pełnych sił życiowych, zainteresowanych rozwijaniem swych pasji 
wykazuje skłonność do szukania ciekawych form spędzania czasu. Dlatego se
niorzy stanowić mogą coraz liczniejszą i coraz ważniejszą kategorię użytkow
ników bibliotek publicznych i naukowych, gdyż należą do najaktywniejszych 
uczestników wszelkich inicjatyw kulturalnych. Biblioteka powinna być odpo
wiednio przygotowana na realizację wyzwań, dotyczących tej części społeczeń
stwa. Jest to grupa — wbrew pokutującym stereotypom — niesłychanie zróżni
cowana, przede wszystkim wiekowo i pod względem kompetencji. Wśród senio
rów znajdują się osoby zarówno chętne do podjęcia aktywności, jak i obojętne 
na różne propozycje.

W chwili obecnej kwestia dynamicznie wzrastającej grupy seniorów powo
li przebija się do świadomości społecznej. Nie na tyle jednak, aby przezwycię
żyć stereotypowy obraz seniora wyłącznie jako szczęśliwego dziadka, otoczone
go równie szczęśliwą, liczną rodziną. Taki wizerunek przekazują często media, 
zapominając, że wiele jest osób z różnych przyczyn samotnych, poszukujących 
kontaktu z ludźmi w podobnym wieku i o podobnych potrzebach. Dowodem na 
to jest ogromne zainteresowanie i powstawanie wciąż nowych Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, gdzie od uczestników wymaga się aktywności intelektualnej.

Jednym z podstawowych zadań biblioteki uczelnianej jest szeroko rozumia
na edukacja użytkowników, pozwalająca zdobyć wiedzę i praktyczne umiejęt
ności korzystania z zasobów i usług bibliotecznych. Właściwa realizacja te
go zadania może być znacznym wsparciem dla seniorów w zrozumieniu przez 
nich problemów współczesnej cywilizacji, chaosu informacyjnego oraz w odna
lezieniu się w nowej rzeczywistości. Biblioteki akademickie przeanalizować po
winny zatem swoje możliwości w zakresie edukacji słuchaczy Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, określić skalę zainteresowania uczestniczeniem w tego typu 
inicjatywie przez potencjalnych jej odbiorców. Należy uwzględnić rodzaj i ja 
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kość wiedzy, która miałaby stać się przedmiotem zainteresowania słuchaczy, 
oraz zadbać o szacunek dla seniorów w roli studentów i o jakość kształcenia4.

Szkolenia dla seniorów -  słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku -  w za
kresie korzystania z zasobów informacji naukowej odbywać się powinny w opar
ciu o podstawowe informacje przydatne użytkownikom tej grupy wiekowej. Ob
jaśnień wymaga terminologia stosowana w katalogu on-line oraz procedury bi
blioteczne (od zapisu do biblioteki, przez wyszukiwanie, po korzystanie ze zbio
rów tradycyjnych i elektronicznych).

Internet, zajmując coraz ważniejsze miejsce we współczesnym obiegu in
formacji, także naukowej, łamie wiele dotychczasowych barier i stwarza no
we możliwości dostępu do bogatych źródeł wiedzy. Równocześnie jednak gene
ruje kolejne trudności. Dostępne w Internecie materiały są w ogromnym stop
niu rozproszone, zróżnicowane, opisane według odmiennych standardów oraz 
w dużej części nieindeksowane przez wyszukiwarki, które dla starszych użyt
kowników są jedynym narzędziem pomocnym w korzystaniu z zasobów cyfro
wych. Prowadzone w bibliotece szkolenia powinny zatem uwzględniać wzbo
gacanie warsztatu tej grupy użytkowników oraz uzupełnić ich umiejętności in
formacyjne. Zajęcia dla seniorów powinny mieć na celu przekazanie im zasad 
korzystania z biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem struktury książnicy, 
regulaminu, udostępniania zbiorów, metod efektywnego korzystania z kata
logów, zasad zamawiania i wypożyczania zbiorów oraz oferty zasobów cyfro
wych (bibliograficznych baz danych, e-czasopism, zbiorów zdigitalizowanych, 
udostępnianych on-line).

Nasuwają się pytania: Jakim potencjałem intelektualnym dysponują słu
chacze Uniwersytetów? Czy wiek, w jakim się znajdują (60 lat i więcej), może 
być sprzymierzeńcem, czy wyłącznie obciążeniem w procesie kształcenia? Ja
ką rolę w tym procesie odegrać może biblioteka akademicka? W jaki sposób bi
bliotekarz kształcący seniorów powinien projektować i realizować proces na
uczania, uwzględniając możliwości oraz ograniczenia w zakresie uczenia się 
wynikające z ich wieku?

Inga Czudnochowski-Pelz podkreśla rolę biblioteki w edukacji permanent
nej jako „warsztatu produktywnego starzenia się”5. Dostrzeżenie osoby star
szej jako użytkownika biblioteki jest znaczące dla efektywności jego kształce
nia jako odbiorcy usług bibliotecznych. Do dziś pokutuje przekonanie, że lu
dzie starsi uczą się znacznie gorzej niż młodzi oraz że ich sprawność intelektu
alna najczęściej z wiekiem nieubłaganie spada6. Biblioteki, chcące wspomagać

4 I. Krisam, Zum Studieren ist es nie zu spät: Statistische Daten, Soziokulturelle Basis, M otiva
tionen, Inhalte und Gestaltung eines ordentlichen Studiums im dritten Lebensabschnitt, Waxmann, 
Münster 2002, s. 46.

6 I. Czudnochowski-Pelz, Die Bibliothek als Werkstatt für produktives Altern, [w:] Bibliotheks
arbeit für ältere Menschen, Hrsg. S. Krüger, KDA, Köln 2001.

6 J. Greenberg, J. Schimmel, A. Merten, Ageism. Denying the Face o f the Fu ture, [w:] Ageism: 
Stereotyping and Prejudice against Older Persons, ed. T.D. Nelson, MIT Press, Cambridge 2002.
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proces kształcenia efektywnego korzystania z informacji przez użytkowników 
współczesnej generacji 55+, nie powinny swoim nastawieniem i zachowaniem 
powodować słabszych wyników uczenia się osób starszych. Poza tym opinia ta
ka wpływa negatywnie na motywację osób starszych -  powstrzymuje podejmo
wanie decyzji o kontynuowaniu nauki lub też staje się usprawiedliwieniem dla 
niepowodzeń, które demobilizują.

Proces kształcenia osób dorosłych ewoluował od relacji mistrz-uczeń z do
minacją nauczania (lata 60.), przez proces nauczania-uczenia się (lata 70.— 
80.), do uczenia się przez całe życie (lata 90.). Jego zasadniczym przedmiotem 
jest kształcenie kompetencji informacyjnych, w którym uczestniczą seniorzy, 
zwłaszcza szczegółowa charakterystyka poszczególnych ogniw tego procesu: 
określenie celów, doboru treści, metod, środków dydaktycznych i form kształ
cenia oraz dostosowania ich do możliwości seniorów. W doborze metod zwró
cić należy uwagę na ograniczenia związane z pogarszaniem się wzroku i słu
chu oraz na szersze wykorzystanie indywidualnych form pracy dydaktycznej, 
z zastosowaniem środków dydaktycznych, adekwatnych do możliwości percep- 
cyjnych seniorów, oraz wyznaczenie dłuższych przedziałów czasowych na re
alizację poszczególnych faz przyswajania wiedzy i umiejętności. Planowanie, 
przekazywanie i utrwalanie kompetencji informacyjnej seniorów -  użytkowni
ków bibliotek — wymaga wysokiej jakości edukacji, częstego odwoływania się 
do doświadczeń życiowych, pozytywnej oceny efektów kształcenia, stosowania 
zasady temporalności oraz uwzględniania kondycji fizycznej i stanu zdrowia 
konkretnej grupy osób.

Proces kształcenia kompetencji informacyjnych w ramach szkoleń biblio
tecznych dla seniorów zaprezentowany zostanie dalej z perspektywy przygoto
wującego i realizującego go bibliotekarza.

Zaletą kształcenia starszych użytkowników bibliotek jest to, że są oni za
zwyczaj samodzielni, zdyscyplinowani, bardziej zrównoważeni oraz zdolni do 
własnej organizacji procesu edukacyjnego. Wymagają jednak zindywidualizo
wanych metod nauczania. Bibliotekarz, kształcący osoby dorosłe pod kątem 
umiejętności efektywnego korzystania z informacji, oprócz gruntownego przy
gotowania pod względem merytorycznym oraz dydaktyczno-metodycznym, przy 
wszystkich pozytywnych cechach nauczyciela, powinien mieć wysoki poziom 
kompetencji komunikacyjnych.

Szczególnie ważne na początku szkolenia jest poznanie grupy i w miarę moż
liwości indywidualne podejście do osób, które przejawiają większe problemy ze 
zrozumieniem treści kształcenia7. Obalenie stereotypu, według którego „wszy
scy starzy ludzie są jednakowi”, jest tak samo konieczne jak w przypadku każ
dej nauczanej zbiorowości. Starsi ludzie nie stanowią grupy typowej pod wzglę
dem zainteresowań i potrzeb, zarówno z psychofizycznego punktu widzenia,

' U. Kempf, Online-Kompetenz für die Generation 50plus, „Medien + Erziehung” 2004, 48, Nr. 4, 
s. 39-42.
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jak i pod względem zdolności koncentracji czy aktywności poznawczej. Tylko 
wówczas będą stanowili oni trudną grupę użytkowników, jeżeli potraktowani 
zostaną w sposób jednakowy, a nie jako indywidualni, zróżnicowani klienci, 
czytelnicy, użytkownicy czy odbiorcy informacji8. Praca indywidualna pozwoli 
dostosować tempo wykonywania zadań do indywidualnych możliwości każde
go uczącego się seniora.

Nauka nie kończy się wraz z ukończeniem formalnego wykształcenia, ale 
trwa dla większości osób przez całe życie. W coraz bardziej złożonym społe
czeństwie ludzie dążą do zdobywania nowych umiejętności na różnych etapach 
swojego życia. Biblioteka musi więc wpisać się w to dążenie, wspomagając ten 
ważny proces, przez zapewnienie bazy materiałowej oraz odpowiednich me
diów, służących wspieraniu formalnych i nieformalnych procesów kształcenia, 
umożliwiając użytkownikowi w trakcie zdobywania wiedzy skuteczne korzy
stanie z zasobów, zapewniając również infrastrukturę ułatwiającą dostęp do 
informacji i efektywnego jej wykorzystania.

Misją edukacyjną bibliotek, zwłaszcza wobec osób starszych, powinno być 
niwelowanie problemów spowodowanych wiekiem oraz dążenie do ich przezwy
ciężania i łagodzenia.

Krytyczne myślenie i aktywne uczenie się są podstawowymi celami kształ
cenia ustawicznego. Mona McCormick twierdzi, że sukces w wyszukiwaniu in
formacji jest tak samo ważny, jak sposób jej wykorzystania. Definiuje ona kry
tyczne myślenie jako umiejętność rozpatrywania zjawisk i doświadczeń z wie
lu punktów widzenia, ocenianie zdobytej wiedzy, rozważanie argumentów za 
i przeciw, wyciąganie na ich podstawie wniosków oraz uporczywe dążenie do 
prawdy. Ponieważ krytyczne myślenie podporządkowane jest logicznemu wnio
skowaniu, staje się ono niezbędne do oceny informacji w procesie kształcenia 
kompetencji informacyjnych9. Bibliotekarz, przekazując elementarne umiejęt
ności krytycznego myślenia, dążyć powinien do tego, aby stało się ono natural
nym podejściem podczas wyszukiwania informacji. Kształcenie umiejętności 
krytycznego myślenia dokonuje się w procesie aktywnego uczenia się. Bibliote
karz i uczący się seniorzy powinni współpracować ze sobą w sposób kolegialny, 
nie dzieląc się zadaniami, lecz wspólnie je wykonując, osiągając porozumienie 
i dochodząc do wspólnych wniosków10.

Zmiany demograficzne otwierają przed bibliotekami szansę, ale stanowią 
również zobowiązanie, aby tej coraz liczniejszej grupie, jaką stanowią starsi lu
dzie, poświęcić więcej uwagi. Jeśli biblioteki chcą „zdobyć” tę grupę użytkowni
ków, muszą rozwinąć odpowiednie inicjatywy uwzględniające wzrost społecz

8 H.D. Kübler, Ziel- oder Problemgruppe: Alte Menschen, [w:] So alt, wie ich bin -  alte Menschen 
und Bibliotheken. VBB-Jahrestagung 1990, KDA, Köln 1990, s. 31.

9 M. McCormick, Critical Thinking and Library Instruction , „RQ” 1983. vol. 22, no. 4, s. 339-342.
10 E.S. Grassian, J.R. Kaplowitz, Information Literacy Instruction: Theory and Practice, Neal- 

-Schuman, New York 2001, s. 125; D.P. Brandon, A.B. Hollingshead, Collaborative Learning and 
Computer -  Supported Groups, „Communication Education” 1999, vol. 48, no. 2, s. 109-126.
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nego uzależnienia od komputerów, ponieważ znaczna część osób w podeszłym 
wieku nie potrafi wykorzystywać korzyści związanych z umiejętnością obsłu
gi komputera.

Biblioteki, oferując szeroki wachlarz informacji na różnych nośnikach, stają 
się miejscem predestynowanym do samodzielnego przetwarzania nowej wiedzy. 
Umożliwiają tym samym wspieranie i promowanie krytycznego i świadomego 
korzystania z informacji przy współudziale nowoczesnych technologii, które 
w połączeniu z odpowiednimi warunkami lokalowymi nadają bibliotece status 
miejsca, w którym efektywnie przebiegać może proces kształcenia. Okoliczno
ści te torują bibliotekom drogę do ich rozwoju jako pośrednika w zdobywaniu 
informacji, dostawcy mediów i informacji o możliwościach kształcenia oraz ja 
ko partnera kooperacyjnego dla innych instytucji kształcenia.

Podstawą każdego procesu kształcenia, zatem również procesu kształcenia 
kompetencji informacyjnej użytkowników bibliotek, któremu podporządkowane 
są działania bibliotekarza oraz uczącego się użytkownika — seniora, jest usta
nowienie celów kształcenia. Zasadniczo połączone jest to również ze zmienia
jącymi się dość radykalnie oczekiwaniami wobec osób starszych oraz umiejęt
nościami obsługi komputera i Internetu, które zmniejszyć powinny przepaść 
dzielącą pokolenie seniorów od młodszych użytkowników w zakresie umiejęt
ności posługiwania się nowoczesnymi technologiami11.

Modele kształcenia kompetencji informacyjnych umożliwiać powinny po
dział procesu wyszukiwania informacji na odpowiednie fazy oraz opracowanie 
zakresów tematycznych w taki sposób, aby możliwe było podporządkowanie im 
poszczególnych celów kształcenia12.

Najczęściej stosowana definicja umiejętności korzystania z informacji, odno
sząca się do działalności bibliotekarskiej, za osobę kompetentną pod względem 
umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji uważa tę, która potrafi:

-  uznać, że dokładna i kompletna informacja jest podstawą sprawnego de
cydowania;

-  rozpoznać potrzebę informacji;
-  zidentyfikować potencjalne źródła informacji;
-  skutecznie rozwijać strategie poszukiwania;
-  ocenić zakres potrzebnych informacji;
-  kompetentnie odczytać informacje i ocenić ich wartość,
-  odrzucić informację niedokładną i błędną;
-  włączyć potrzebne informacje do zasobu swojej wiedzy;
-  wykorzystać informacje do krytycznego myślenia i rozwiązywania pro

blemów;

11 P. Campeil, J. Dries, R. Gilligan, Die ältere Generation und die europäische Informations
gesellschaft. Zugang zur Informationsgesellschaft (AOP-IS), [w:] Ältere Menschen Neue Medien 
-A nsch luss an die Zukunft?..., s. 34.

12 L. Janicke Hinchliffe, Technology and the Concept o f  Information Literacy for Pre-Service- 
-Teachers, „Behavioural & Social Sciences Librarian” 2003, vol. 22, no. 1, s. 11.
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-  zrozumieć ekonomiczne, prawne i społeczne problemy związane z wyko
rzystaniem informacji;

-  uzyskać i wykorzystać informacje w sposób etyczny i zgodny z prawem13.
Senior kompetentny informacyjnie potrafi samodzielnie korzystać z infor

macji oraz zdobywać te związane z jego osobistymi zainteresowaniami, dążyć 
do największej wprawy w wyszukiwaniu informacji i wytwarzaniu wiedzy. Jest 
w stanie dokonywać samodzielnej selekcji wszystkich dostępnych treści. Mając 
dostęp do różnorodnych informacji tam zawartych -  prawdziwych i fałszywych, 
użytecznych i szkodliwych -  będzie w stanie dokonywać trafnych i odpowie
dzialnych wyborów. Aby umożliwić seniorom korzystanie z usług bibliotek aka
demickich, za podstawę szkoleń w zakresie kształcenia kompetencji informa
cyjnych uznać można dynamiczny model kształcenia umiejętności informacyj
nych DYMIK, który znalazł zastosowanie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Hei
delbergu w kształceniu kompetencji informacyjnych starszych użytkowników.

Model ten opracowany został w oparciu o Big Six Skills Michaela B. Eisen- 
berga i Roberta E. Berkowitza oraz model Information Searching Process (ISP) 
Carola C. Kuhltau. Modele te zasadniczo ukierunkowane są nie na system zdo
bywania i wyszukiwania informacji, lecz na rozwiązanie konkretnego proble
mu. Poszukiwanie i przetwarzanie informacji rozpatrywać należy z perspek
tywy jednostki w odniesieniu do jej deficytów i problemów związanych z wy
szukiwaniem informacji14.

Eisenberg i Berkowitz zakładali, że na umiejętność korzystania z informacji 
składa się sześć pojedynczych kompetencji. Są to wiedza i umiejętności służące:

-  identyfikacji potrzeb w zakresie informacji (Task Definition),
-  określeniu źródła informacji (In formation Seeking Strategies),
-  obsłudze różnych systemów informacyjnych (Location i Access),
-  ocenie i selekcji informacji ( Use of information),
-  ponownemu wykorzystaniu informacji (Synthesis),
-  integracji informacji w proces podejmowania decyzji.
Zgodnie z tym modelem poszukiwanie informacji przebiega — świadomie 

lub nieświadomie -  w sześciu fazach umożliwiających ich przetwarzanie w ce
lu rozwiązania problemu.

Model ISP Kuhltau oparty jest również na sześciu etapach i odnosi się do 
uznania samej potrzeby wyszukiwania informacji:

-  Initation — rozpoczęcie: proces poszukiwania informacji rozpoczyna się 
wówczas, gdy użytkownik stwierdzi, że do wykonania zadania jest mu ona nie
zbędna. Głównym zadaniem tego etapu jest rozpoznanie potrzeby informacyj
nej, co wiąże się z odczuwaniem przez użytkownika niepewności.

13 B. Homann, Informationskompetenz als Grundlage für bibliothekarische Schulungskonzepte, 
„Bibliotheksdienst” 2000, 34, Nr. 6, s. 968-978.

14 B. Homann, Das Dynamische Modell der Informationskompetenz (DYMIK) als Grundlage für 
bibliothekarische Schulungen, [w:] Informationskompetenz -  Basiskompetenz in der Informations
gesellschaft, Hrsg. G. Knorz, R. Kuhlen, Universitätsverlag, Konstanz 2000, s. 199.
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-  Selection — określenie: ogólny obszar poszukiwań zostaje skonkretyzo
wany, dzięki czemu niepewność ustępuje optymizmowi. Jeżeli etap ten trwa 
zbyt długo, wzrasta obawa trwająca do momentu, w którym dokonany zosta
nie wybór. W tej fazie często wyszukiwane są informacje ogólne dotyczące za
danej tematyki.

-  Exploration -  poszukiwanie: wyszukiwane są informacje dotyczące inte
resującej tematyki, a następnie dokonuje się ich przeglądu. Na tym etapie za
sadniczego znaczenia nabiera zdolność dokładnego określenia, które informa
cje są niezbędne. Informacje relewantne zostają odrzucone, a te niezbędne -  
zidentyfikowane i włączone do zasobu wiedzy już posiadanej.

-  Formulation -  konkretne formułowanie: informacje zebrane do tej pory 
wykorzystane zostają do dokładnego sformułowania problemu. Poczucie nie
pewności maleje, wzrasta pewność siebie.

-  Collection -  gromadzenie informacji: informacje są gromadzone zgodnie 
z określonym konkretnym problemem. Użytkownik posiada jasną wiedzę o „kie
runku swoich poszukiwań” i dokładnie określa zakres niezbędnej informacji. 
Pewność siebie nadal wzrasta, niepewność w dalszym ciągu maleje.

-  Presentation -  prezentacja: wyszukiwanie zostało zakończone, informacja 
zostanie zaś wykorzystana15.

Kolejność poszczególnych etapów nie musi przebiegać linearnie, możliwy 
jest nawet powrót do poprzednich etapów już po przeprowadzeniu ewaluacji 
wyników.

W przeciwieństwie do modelu Big Six Skills, który jest w dużej mierze ogra
niczony do procesów poznawczych, ISP uwzględnia czynniki emocjonalne -  sta
ny emocjonalne, które decydują o indywidualnych zachowaniach użytkowni
ków, a w szczególności wpływają na przebieg procesu informacyjnego. Kształ
cenie kompetencji informacyjnych ma tutaj charakter problemowy, przy czym 
istotnego znaczenia nabierają czynniki racjonalne i emocjonalne. Aspekt dyna
miki ma zasadnicze znaczenie, ponieważ poszukiwanie informacji nie zawsze 
prowadzi do osiągnięcia jednoznacznych wyników. Często pociąga za sobą no
we problemy, które z kolei wymuszają dalsze procesy informacyjne, wymaga
jące zastosowania dodatkowych narzędzi informacyjnych.

Proces wyszukiwania informacji w modelu DYMIK ma na celu:
-  określenie potrzeb informacyjnych;
-  identyfikację potencjalnych i istotnych źródeł informacji;
-  dostęp do informacji;
-  pozyskiwanie informacji;
-  ocenę wyników wyszukiwania informacji.
Ponadto:
-  różnicuje poszczególne fazy zdobywania informacji, ułatwiając struktu- 

ryzację oraz wypracowanie powiązanych ze sobą kompleksów tematycznych;

lo C.C. Kuhltau, Learning in Digital Libraries. An Information Search Process approach, „Library 
Trends” 1996, vol. 45, no. 1, s. 708-724.
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-  wspiera kształcenie z uwzględnieniem perspektywy użytkownika z moż
liwością korekty poszczególnych modułów;

— ułatwia wyznaczenie konkretnej metody, formy i prowadzenia kształce
nia w sposób problemowy.

Do powyższych aspektów bibliotekarz, ustalając treści kształcenia, powi
nien się odnosić. Nie można jednak pominąć faktu, że treści te oferowane są 
seniorom, którzy już dysponują pewnym zasobem wiedzy oraz różnymi moż
liwościami przyswajania16. Uczą się oni efektywnie wówczas, gdy sami mogą 
decydować o tempie swojej pracy17.

Podstawowa dla uczenia się zdolność, jaką jest pamięć, nie stanowi prze
szkody w kształceniu seniorów. Wysiłki uczącego się seniora wspiera pamięć 
semantyczna, nazywana metaforycznie magazynem faktów i zdarzeń (inaczej 
— wiedzy akademickiej), która nie pogarsza się wraz z wiekiem. Oznacza to, że 
ludzie starsi potrafią udzielić rzetelnej informacji o rozległości swojej wiedzy, 
co pozwala bibliotekarzowi włączać nowe jej porcje do już istniejących struk
tur, unikając powtarzania znanych uczącym się informacji18.

Zastanawiając się nad treściami kształcenia, które mają zostać odebrane 
przez użytkowników szkolenia i włączone do ich systemu wiedzy, bibliotekarz 
w szczególny sposób powinien zadbać o ich uporządkowanie, nie komplikując 
przy tym ich struktury. Materiał warto podzielić na mniejsze części, ułatwiają
ce jego zapamiętanie, ponieważ starsi użytkownicy bibliotek nie są skłonni do 
przeorganizowywania informacji, które mają przyswoić. Należy zatem dobierać 
takie treści, które wymagają nie tylko zapamiętania, lecz także zrozumienia, 
ponieważ w podejmowaniu tego typu zadań obserwuje się większe zaangażo
wanie starszych osób aniżeli wówczas, gdy należy wyłącznie przyswoić treści. 
Ponadto dobrze jest wprowadzać czytelne i nieskomplikowane klasyfikacje po
jęć. Seniorzy nie radzą sobie bowiem z zadaniami wymagającymi od nich doko
nania kategoryzacji pojęć, co wynika z charakterystycznej dla nich trudności 
z jednoczesnym pamiętaniem wszystkich elementów podlegających podziało
wi. Poza tym nie należy wprowadzać nagle wiedzy abstrakcyjnej do treści kon
kretnych (ze względu na problemy wielu seniorów z przestawieniem się z kon
kretu na abstrakcję) oraz umieszczać w treściach zbyt wielu mniej istotnych, 
szczegółowych informacji (ze względu na trudności z ich zapamiętywaniem)19.

16 R. Arnold, A. Krämer-Stürzl, H. Siebert, Dozentenleitfaden: Planung und Unterrichtsvorbe
reitung in Fortbildung und Erwachsenenbildung, Cornelsen, Berlin 1999, s. 82.

17 U. Lehnert, Der EDV-Trainer. EDV-Veranstaltungen planen -  EDV-Handlungswissen ver
mitteln. Lehr- und Handbuch für Trainer, Ausbilder, Instruktoren, Berufsschullehrer, Volkshoch- 
schuldozenten, Mitarbeiter von Benutzer services, Trainer von EDV-Trainern, Oldenbourg, München 
1997, s. 87.

18 A. Anding, Bildung im Alter: Bildungs- und Freizeitinteressen von älteren, Erwachsenen. 
Beitrag zu einer Bildungstheorie des Alters, Ille & Riemer, Leipzig 2002.

19 J.P. Crittin, Erfolgreich unterrichten: die Vorbereitung und die Durchführung von lernwirksa- 
men Schulungen. Ein praxisbezogenes Handbuch für Ausbilder und Kursleiter, Haupt, Bern 2003, 
s. 64.
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Jedną z najważniejszych zasad w procesie kształcenia osób dorosłych jest 
wykorzystanie ich doświadczenia. Ważne jest doświadczenie przedszkolenio- 
we (bagaż doświadczeń, z którymi przychodzą uczestnicy), szkoleniowe (ucze
nie się poprzez doświadczenie zdobywane podczas szkolenia) oraz poszkole- 
niowe (wykorzystanie w życiu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szko
lenia)20. Jeśli chodzi o doświadczenia przedszkoleniowe — należy je u uczest
ników nie tylko rozpoznać, lecz także docenić. Bibliotekarz powinien trakto
wać uczestników jako osoby z dużym potencjałem, które dzieląc się między so
bą swoją wiedzą i doświadczeniem, wzbogacają i przyspieszają proces uczenia 
się. Nie musi przyjmować roli „wszystkowiedzącego eksperta”, lecz raczej do
radcy, moderatora, który uruchamia w osobach uczących się możliwości sa
modzielnego rozwiązywania problemów21. Takie podejście bardziej motywuje 
starszych uczestników szkoleń do nauki oraz wpływa na dobrą atmosferę pod
czas szkolenia, która z kolei sprzyja współpracy22. Poza tym bibliotekarz, ana
lizując opinie i przekonania oraz poznając doświadczenie osób dorosłych, uzy
skuje ważne informacje, które warto wykorzystać w procesie kształcenia. Od
powiednio przeprowadzone rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych oraz 
obserwacja zachowań w bibliotece tej grupy użytkowników znacznie poprawia 
efektywność kształcenia. Określenie wiedzy wyjściowej, oczekiwań osób szko
lonych oraz pożądanych rezultatów owocuje trafnością i skutecznością przepro
wadzonych zajęć. Po zebraniu tych informacji bibliotekarz powinien odwoływać 
się do doświadczenia uczestników wedle zasady przechodzenia od znanego do 
nieznanego, gdyż podstawowym mechanizmem uczenia się jest kojarzenie no
wych rzeczy z już znanymi23.

Osoby starsze są bardziej zmotywowane do nauki, jeśli widzą przydatność 
nabywanej wiedzy i umiejętności. Dlatego też niezmiernie ważne jest, aby bi
bliotekarz umożliwił pojawienie się doświadczenia poszkoleniowego. Będzie 
to możliwe wówczas, gdy program szkolenia trafi w indywidualne potrzeby 
osób dorosłych. Wspólne ustalanie jego celów i zawartości (podczas rozpozna
nia i analizy potrzeb szkoleniowych) wzmacnia wewnętrzną motywację uczest
ników, ich zaangażowanie oraz sprzyja zmianie postaw. Dorośli powinni rozu
mieć przydatność i wartość nabywanej wiedzy oraz rozwijanych umiejętności 
i warto się do tego odnosić, wykorzystując zasadę wiązania teorii z praktyką. 
Bibliotekarz powinien pokazać możliwości wykorzystania nabytej wiedzy w ży
ciu codziennym czy zawodowym, ponieważ łączy się ona z kolejną zasadą sku
tecznego nauczania — zasadą nauczania wielostronnego, która zaleca, by obok

20 Zwischen Selbstorganisation und Seniorenakademie: Die Vielfalt der Altersbildung in Deutsch
land, Hrsg. M. Kohli, Weißensee Verl., Berlin 2004, s. 19.

21 I. Krisam, op. cit., s. 205.
22 R. Handrow, Lernvoraussetzungen älterer Menschen. Der Umgang mit dem Computer, „Medien 

+ Erziehung” 2004, 48, Nr. 4, s. 32.
23 E.S. Grassian, J.R. Kaplowitz, op. cit., s. 132.
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metod opartych na przyswajaniu wiedzy biernej, pamięciowej wprowadzić te, 
które nastawione są na odkrywanie, przeżywanie i działanie praktyczne, kształ
cące wiedzę operatywną, pozwalającą na realizację różnych zadań. Chińskie 
przysłowie mówi: „Powiedz mi, zapomnę. Pokaż, może zapamiętam. Zaanga
żuj mnie w to, a zrozumiem”24.

Starsi użytkownicy bibliotek akademickich potrzebują zrozumiałego wytłu
maczenia, czemu ma służyć proponowane podczas szkolenia ćwiczenie praktycz
ne. To właśnie wtedy należy pokazać celowość podejmowanych działań i starać 
się stworzyć przyjazną atmosferę, w której będą czuli się bezpiecznie, bez oba
wy przed oceną. Poza tym ważna jest też forma komunikowania -  nie należy 
posługiwać się tonem rozkazującym, lecz konwencją propozycji, tak by uczest
nicy mieli poczucie, że sami mogą zdecydować, czy będą brali udział w danym 
ćwiczeniu, np. „Proponuję teraz...”, „Zachęcam do...”, „Zapraszam do...” , tak 
by poczuli się jego współtwórcami.

Bibliotekarz, w odpowiedni sposób kierując procesem kształcenia, powinien 
umożliwić strukturyzację doświadczenia zdobytego podczas szkolenia oraz po
za nim. Doświadczenie zyskuje wtedy ramy, osoba starsza uświadamia sobie 
i nazywa to, co odczuwa; dowiaduje się, co jest bardziej, a co mniej przydatne. 
Tutaj także rola bibliotekarza polega bardziej na wyzwalaniu pewnych reak
cji niż dostarczaniu konkretnych rozwiązań. Ma zadawać pytania, a nie poda
wać gotowe odpowiedzi; stworzyć warunki do wyrażania pomocnej informacji 
zwrotnej oraz podsumować i uzupełnić obserwacje uczestników. Warto również, 
w miarę możliwości, zaaranżować taką sytuację, by móc przetestować nabyte 
umiejętności w praktyce25.

Nawet najbardziej starannie dobrane przez bibliotekarza treści kształcenia 
nie zagwarantują jednak uczącym się użytkownikom sukcesu, jeśli treści te nie 
będą im w odpowiedni sposób przekazywane. W wypełnieniu tego zadania po
magają odpowiednio dobrane metody kształcenia. Dokonując ich selekcji, bi
bliotekarz równolegle podejmuje decyzję o formach kształcenia. Do dyspozycji 
ma organizację sytuacji dydaktycznej -  audytoryjną, zespołową (grupową) lub 
indywidualną. Audytoryjną jest podstawą prowadzenia wykładu, grupowa -  
ćwiczeń, dyskusji (spełnia ona też niebagatelną dla starszych osób funkcję afi- 
liacyjną, zabezpieczającą przed poczuciem samotności). Warto zwrócić większą 
uwagę na indywidualne formy pracy ze względu na duże zróżnicowanie osobo
wości starszych osób.

Wydaje się, że spośród czterech grup metod kształcenia (opartych na słowie, 
obserwacji oraz praktycznych i problemowych) szczególnie przydatne współ
cześnie do kształcenia kompetencji informacyjnej seniorów są metody oparte 
na słowie. Pokolenie osób 55+ zostało wykształcone przede wszystkim słowem 
(pisanym i mówionym). Odwołanie się do doświadczeń oraz przyzwyczajeń po-

24 A. Anding, op. cit., s. 45.
25 Th. Schildt, P. Kürsteiner, 100 Tipps & Tricks für Ouerhead- und Beamerpräsentationen, Beltz 

Verlag, Weinheim 2003, s. 114.
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winno ułatwić ponowne podjęcie roli uczącego się oraz zmniejszyć obawy, jakie 
mogą pojawić się przy stawianiu wymagań edukacyjnych.

Najbardziej popularną metodą kształcenia opartą na słowie jest wykład. 
Jednakże okazuje się, że seniorom trudniej jest zapamiętać treści wysłuchane 
niż widziane. Tym niemniej tekst wykładu w formie papierowej, rozdawany po 
zakończeniu szkolenia (i w trakcie), mógłby wspierać efekty procesu naucza
nia. Jest to tym bardziej uzasadnione, jeśli uwzględni się spadającą z wiekiem 
szybkość pisania, co w konsekwencji nie pozwala zanotować dokładnie przeka
zywanych treści. Tempo mówienia może także zmniejszyć efekty przyswajania 
treści, ponieważ starsze osoby gorzej zapamiętują informacje dostarczane zbyt 
szybko. Nie warto zatem przyspieszać tylko po to, by zrealizować zaplanowane 
cele. Nie bez znaczenia dla przyswojenia treści szkolenia jest składnia wypo
wiadanych zdań. Im bardziej jest ona złożona, zdania są dłuższe, tym większe 
różnice obserwuje się w ich odtwarzaniu między grupami młodych i starszych 
osób. Z kolei dwuznaczne treści wywołują trudności związane ze sformułowa
niem wniosków, jakie z nich wynikają. Stąd ważna jest jednoznaczność i czytel
ność treści prezentowanych podczas wykładu. W kształceniu seniorów wykła
dy są na ogół krótsze niż wykłady akademickie i połączone z dyskusją, w której 
uczestniczą wszyscy słuchacze. Stwarza to większą możliwość zapamiętania tre
ści (jest ich mniej) i lepszego ich zrozumienia dzięki przedyskutowaniu z biblio
tekarzem tych, które budzą wątpliwości słuchaczy. Dysputa pozwala również 
odwołać się do własnych doświadczeń i osobistej wiedzy uczestników szkolenia.

W doborze metod nie można jednak pomijać ograniczeń wynikających z po
garszania się dwóch podstawowych dla odbioru treści zmysłów: wzroku i słu
chu. Zmiany regresywne dotyczące tych zmysłów zaczynają się już we wczesnej 
dorosłości i postępują, w różnym tempie u poszczególnych osób, do końca życia. 
Zmniejszająca się ostrość wzroku może nastręczać uczącym się pewne trudno
ści. Wielkość czcionki powszechnie używana w druku (12 pkt) będzie dla wielu 
starszych osób trudna do odczytania. Poza wielkością istotny okazuje się tak
że jej kształt, gdyż bardziej ozdobna sprawia kłopoty nie tylko seniorom. Pro
blemy sprawia również tekst, w którym wprowadza się fragmenty pisane inną 
czcionką czy innym kolorem. Najprościej zatem, mimo mniej estetycznego wy
glądu, zrezygnować z wprowadzania do tekstu różnych krojów pisma, w tym 
szczególnie ozdobnych, ponieważ obniżenie zdolności akomodacji (dostosowywa
nia ostrości widzenia obiektów z różnych odległości), ostrości widzenia (zdolno
ści wyraźnego widzenia z odległości) czy podwyższenie się progu widzenia (stąd 
konieczność bardzo dobrego oświetlenia) mogą skutkować niedokładnym oglą
dem zapisanych treści i fragmentaryczną wiedzą na ich temat. Zatem najbar
dziej popularne współcześnie środki w formie obrazów w prezentacjach multi
medialnych, ze względu na konieczność wzmożonego używania zmysłu wzro
ku, powinny spełniać określone warunki26.

26 P. Campell, J. Dries, R. Gilligan, op. cit., s. 138.
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Utrata ostrości widzenia wymaga stosowania bardzo kontrastowych obra
zów, np. czarnych liter na białym tle (a nie np. na szarym) oraz -  ze względu na 
obniżoną akomodację -  szerokich (pogrubionych) linii. Kłopoty z ostrością wi
dzenia pogłębiają się dodatkowo, jeśli prezentowane obrazy znajdują się w ru
chu, stąd też należy rezygnować ze stosowania schematów prezentacji, wpra
wiających w ruch napisy lub inne ich elementy. Pojawiające się zmiany w per
cepcji kolorów nie pozwalają odróżniać barw zielonej, niebieskiej i purpurowej, 
nie zauważa się jednak analogicznych zmian w widzeniu barw czerwonej, po
marańczowej i żółtej (tzw. ciepłe kolory są dobrze rozróżniane). Ogranicza to 
spektrum stosowanych kolorów, wykluczając wielobarwność obrazów. Zmniej
sza się także pole widzenia, związane z dość poważną utratą widzenia peryfe- 
rycznego oraz znacznie mniejszą utratą widzenia w pionie. Zatem wszystkie 
ważne treści muszą znaleźć się w centrum obrazu, a więc rozmieszczanie treści 
na całej powierzchni slajdu nie jest wskazane. Wydłużający się czas przetwa
rzania bodźców wzrokowych wymaga dłuższej ekspozycji obrazu. Dodatkowo 
wydłuża się on, i to znacznie, kiedy obraz jest niewyraźny. Prozaiczną sugestią 
wydawać się więc może zadbanie o dobre oświetlenie pomieszczenia, w którym 
prowadzony jest proces kształcenia (ze względu na utratę ostrości widzenia), 
powstrzymywanie się od nagłego gaszenia światła (maleje zdolność adapta
cji do ciemności, wzrok dłużej się do niej przyzwyczaja) lub nagłego włączenia 
mocnego oświetlenia. Ponieważ osoby starsze, korzystając z komputera, często 
używają soczewek progresywnych, należy zwrócić uwagę na odpowiednią wy
sokość krzeseł oraz ich odległość od monitora27.

W pomieszczeniu, w którym prowadzone są szkolenia biblioteczne dla se
niorów, sumują się „zwykłe” dźwięki, a zatem już niewielki szum staje się czę
sto przeszkodą nie do pokonania. Nawet szept między uczestnikami szkolenia 
oddziałuje negatywnie na to, jak wiele treści dotrze do uczących się. Bibliote
karz prowadzący szkolenie powinien zwracać uwagę na naturalne odgłosy w sa
li, ponieważ to właśnie komputery i urządzenia do projekcji są najczęściej źró
dłem zagłuszających dźwięków. Mogą one zostać zminimalizowane, jeżeli np. 
komputery zostaną ustawione poza salą, a nie na blatach, przy których siedzą 
uczestnicy szkolenia. Seniorom z zaburzeniami słuchu można pomóc zminima
lizować ich problemy poprzez optymalny wybór miejsca do siedzenia. W tym ce
lu przed rozpoczęciem szkolenia należy zwrócić uwagę na to, gdzie będzie stał 
prowadzący je bibliotekarz, czy będzie on używał mikrofonu oraz gdzie zostaną 
ustawione urządzenia głośno pracujące28. W przypadku osób starszych wyraź
na wymowa, powtarzanie pytań i komentarzy, częste zapewnienia, że wszyscy 
będą dokładnie wszystko słyszeć oraz unikanie wypowiadania się, będąc ty-

27 M. Yom, Th.H. Wilhelm. D. Beger, Seniorengerechte Website-Gestaltung: Erkenntnisse aus der 
Web-Usability-Forschung, „planung & analyse” 2001, 28, Nr. 6, s. 25.

28 Teaching the New Library to Today’s Users. Reaching International, Minority, Senior Citizens, 
Gay / Lesbian, First-Generation College, at-Risk, Graduate and Returning Students, and Distance 
Learners, eds. T.E. Jacobson, H.C. Williams, Neal-Schuman Publishers, New York 2000, s. 183.
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łem odwróconym do słuchaczy, nabierają szczególnego znaczenia. Należy rów
nież podkreślić, że ludzie starsi potrzebują więcej czasu, aby przyjąć, a w dal
szej kolejności przyswoić sobie nowe informacje29. Gorzej słyszane są dźwięki
0 wysokich częstotliwościach (stąd też samogłoski mogą być nierozróżnialne, 
czego konsekwencją jest utrudnione rozumienie mowy). Osłabiona zdolność do 
zlokalizowania źródła dźwięku, utrudniony odbiór dźwięków w hałasie tak
że nie ułatwiają korzystania z prezentacji materiału dźwiękowego. Pogarsza
jącą się słyszalność dźwięków o wysokich częstotliwościach zwiększa w indy
widualnych przypadkach tzw. zjawisko podkręcania głośności. W takiej sytu
acji dźwięki o wyższej częstotliwości są słyszane jako głośniejsze niż są w rze
czywistości, a ich odbiór staje się dla słuchacza bolesny oraz zniekształcony. 
Dodatkową uciążliwością w odbiorze treści u niektórych osób może być szum 
w uszach, zagłuszający niektóre dźwięki. Kolejnym utrudnieniem w rozumie
niu mowy może stać się złożoność dźwięków, dlatego bibliotekarz powinien 
szczególnie zadbać o wysokąjakość mówienia (wyraźne wypowiadanie poszcze
gólnych słów, odpowiednie akcentowanie, stosowanie przerw). Ze względu na 
ogólnie pogarszający się słuch odpowiednie wydaje się wzmocnienie głosu bi
bliotekarza prowadzącego zajęcia, szczególnie w formie audytoryjnej, poprzez 
zastosowanie mikrofonu. Należy także pamiętać, że osoby starsze wolą wyko
nywać zadania wymagające zaangażowania w większym stopniu uwagi wzro
kowej niż słuchowej oraz koncentrować się na małym fragmencie pola widze
nia, a nie na całym obrazie.

Podkreślić zatem należy trzy główne strategie, które uwzględnić powinien 
bibliotekarz przygotowujący szkolenie dla seniorów:

-  usuwanie z tekstu znamion stylu naukowego, czyli zmniejszanie liczby nie
zrozumiałych pojęć i terminów naukowych, rezygnacja z próby ich wyjaśniania 
na rzecz zastępowania językiem bardziej obrazowym;

-  wprowadzanie do tekstu znamion stylu potocznego: stosowanie porównań, 
wprowadzanie obrazu, świadome kierowanie narracją z odwoływaniem się do 
doświadczeń edukacyjnych i wiedzy potocznej słuchaczy;

-  komercjalizacja tekstu: dostarczanie wiedzy mającej znamiona nowości
1 przełomowości30.

W procesie kształcenia kompetencji informacyjnych starszych użytkowni
ków biblioteki bibliotekarz przestrzegać powinien również określonych norm 
postępowania, nazywanych w dydaktyce zasadami kształcenia.

Zasada przestrzegania wysokiej jakości edukacji wynika z poważnego trak
towania seniorów w roli osób uczących się i braku czasu na poprawianie błędów 
w kształceniu (starsi ludzie nie mogą pozwolić sobie na jego marnowanie). Świa
domość uczestnictwa w edukacji najwyższej jakości czyni jej uczestników oso

29 C. Bean, M. Laven, Adapting to Seniors. Computer Training for Older Adults, „Florida Libra
ries” 2003, vol. 46, no. 2, s. 5-7.

30 Th. Schildt, P. Kursteiner, op. cit.
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bami szczególnymi, niejako „wybranymi” spośród wielu im podobnych (w tym 
samym wieku). Pozwala zatem budować pozytywny wizerunek samych siebie 
w odniesieniu do swojej kategorii wiekowej.

Zasada częstego odwoływania się do doświadczeń życiowych seniorów po
zwala je wykorzystać jako istotne źródło wiedzy i uświadomić uczącym się jego 
wartość. Nie zawsze starsi ludzie doceniają wagę i znaczenie swoich doświad
czeń życiowych, zdobywanie wiedzy kojarząc wyłącznie z procesem nauczania 
i przekazywania wiedzy przez osoby kompetentne.

Zasada temporalności wynika z faktu wydłużania się wraz z wiekiem czasu 
reakcji (dłuższego wykonywania zadań intelektualnych -  przyswajania, prze
twarzania i przypominania wiedzy). Oznacza to konieczność przeznaczenia 
większej ilości czasu na wszystkie podejmowane przez seniorów czynności oraz 
zwolnienia tempa pracy bibliotekarza, dostosowania go do możliwości uczących 
się (im starsi słuchacze, tym więcej czasu potrzebują).

Zasada pozytywnego oceniania efektów kształcenia wynika z dbałości o po
ziom motywacji do uczenia się seniorów oraz dążenia do budowania pozytyw
nego obrazu siebie (wzmacniania poczucia własnej wartości). Trzeba jednak 
przestrzegać konieczności wiarygodnego oceniania i powstrzymywania się od 
nadmiernego nagradzania (nie za często i nie za każde drobne osiągnięcie), aby 
nie stwarzać wrażenia, że nie jest istotne, co osiągnie uczący się senior, bo i tak 
zostanie to pozytywnie ocenione31.

Zasada uwzględniania kondycji fizycznej i stanu zdrowia seniorów oznacza 
szczególną troskę o warunki kształcenia (bezpieczeństwo podczas zajęć) oraz 
niepodejmowanie czynności sprzecznych z zasadami higieny pracy umysłowej 
(nieprzeciążanie organizmu). Ważne byłoby zatem organizowanie krótkich jed
nostek dydaktycznych, przedzielonych przerwami pozwalającymi zmienić po
zycję ciała poprzez stymulowanie ruchu.

Celowość uwzględniania wyliczonych zasad kształcenia seniorów nie jest 
kwestią zamkniętą, ale propozycją do przedyskutowania. Zasadne wydaje się 
natomiast podjęcie kwestii planowania i realizowania procesu kształcenia zgod
nie z ich możliwościami intelektualnymi, a w efekcie wypracowanie metody
ki kształcenia osób starszych, jeśli ich edukacja w bibliotece ma być traktowa
na poważnie.

Poprawne zrealizowanie procesu kształcenia wymaga od bibliotekarza doko
nania oceny jego efektów. Są one zróżnicowane ze względu na znacznie większą 
różnorodność jakościową potencjału intelektualnego starszych osób. Rozstrzy
gnięcia wymaga pytanie: Czy (i w jaki sposób) dokonać oceny osiągnięć eduka
cyjnych starszych użytkowników bibliotek? Wydaje się, że rezygnacja z oceny 
efektów kształcenia nie pozwala wykorzystać tego faktu do wzmocnienia moty-

31 B. Homann, Benutzerschulung -  Vermittlung von Informationskompetenz, [w:] Erfolgreiches 
Management von Bibliotheken und Informationseinrichtungen, Hrsg. H.Ch. Hobohm, K. Umlauf, 
Dashöfer -  Losebl.-Ausg., Hamburg 2002.
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wacji edukacyjnej seniorów, a w konsekwencji wzmocnienia poczucia ich war
tości. Jest to tym bardziej istotne, że starsi ludzie mają tendencję do zaniżania 
oceny swoich umiejętności.

Uczucie strachu oraz lęk przed przyjściem do biblioteki spowodowane są 
przekonaniem o braku umiejętności skorzystania z jej usług. Jest to również 
powodem tego, że w obawie przed ośmieszeniem starsi użytkownicy bibliotek 
nie stawiają pytań, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu ich problemów32. Ten
dencja ta zaostrzyła się wraz z pojawieniem się w bibliotece mediów elektronicz
nych. W przeciwieństwie do katalogów kartkowych, które w zasadzie w więk
szości bibliotek mają relatywnie podobną formę, katalogi komputerowe są pod 
tym względem zróżnicowane, co prowadzi do technofobii33. Użytkownicy, z oba
wy przed ośmieszeniem, nie są w stanie obsługiwać komputera, a nawet przy
swoić sobie zasad jego obsługi. Program szkoleń bibliotecznych dla seniorów 
umożliwiać powinien swobodne korzystanie z dobrodziejstw zdobywania wie
dzy za pomocą cyfrowych technik komunikacyjno-informacyjnych w celu peł
nego uczestnictwa generacji 55+ w społeczeństwie informacyjnym.

Z powodu zasygnalizowanych problemów użytkownik szukający informacji 
czuje się przytłoczony ich ogromem, nie potrafi odnaleźć się w gąszczu wiado
mości i w konsekwencji sfrustrowany opuszcza bibliotekę34. W jaki sposób za
tem bibliotekarze mogą temu przeciwdziałać?

Pierwszym istotnym czynnikiem jest przyjazna obecność bibliotekarza. Po
winien on wyraźnie zasygnalizować, że zadawanie pytań jest pożądane, a oba
wa przed tym nieuzasadniona. Pomocne są także praca w parach i możliwo
ści wielokrotnego powtarzania materiału przed wprowadzeniem nowych tre
ści. E.S. Grassian, w celu zmniejszenia tych obaw, zaleca stosowanie podczas 
szkoleń prezentacji multimedialnych, prezentujących poszczególne etapy pro
cesu wyszukiwania informacji oraz towarzyszące im emocje, akcentując tym 
samym, że uczucia, takie jak niepewność czy zwątpienie, nie są obce żadnemu 
użytkownikowi. Ta demonstracja normalności odczuć towarzyszących wyszu
kiwaniu informacji ma na celu zmniejszenie barier warunkowanych strachem 
i obawą, co z kolei pomóc ma użytkownikom w szybszym przyswojeniu nowych 
umiejętności i koncepcji35.

Dla wielu seniorów kolejną przeszkodę stanowi dominacja języka angielskie
go w terminologii komputerowej oraz w Internecie. Ma to wpływ na efektyw
ność procesu nauczania i uczenia się. Jeśli to tylko możliwe, angielskojęzyczne

1,2 C. Mellon, Library Anxiety. A Grounded Theory and Its Development, „College and Research 
Libraries” 1986, vol. 47, no. 2, s. 162.

33 E.S. Grassian, J.R. Kaplowitz, op. cit., s. 91.
34 C.A. Lynch, Recomputerizing the Library. New Roles for Information Technology in a Time 

o f Networked Information, [w:] Recreating the Academic Library: Breaking Virtual Groun d, ed.
Ch. Laguardia, Neal-Schuman, New York 1998, s. 3-22.

3o E.S. Grassian, J.R. Kaplowitz, op. cit., s. 93.
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pojęcia powinny zostać przetłumaczone i wyjaśnione oraz zastąpione termina
mi w języku polskim (np. „powrót” lub „krok wstecz” zamiast backspace). God
ne polecenia jest również przygotowanie słowniczka, który będzie wykorzysty
wany jako materiał poglądowy.

Kształcenie seniorów jako użytkowników bibliotek w wykorzystywaniu źró
deł informacji powinno opierać się na następujących zasadach:

-  skupienie uczenia się wokół problemów;
-  oparcie uczenia się na dotychczasowych doświadczeniach uczącego się;
-  przekonanie uczącego się o funkcjonalności zdobywanej wiedzy i doświad

czenia (musi mieć ona dla niego znaczenie życiowe);
-  troska o potrzebną w nauczaniu swobodę, entuzjastyczną postawę uczące

go się, wzmocnioną uznaniem społecznym podtrzymującym jego wysiłek i uczu
ciowy stosunek do podejmowanych działań;

-  współudział (lub akceptacja) w określaniu przez uczącego się celów kształ
cenia oraz właściwa organizacja podejmowanej przez niego pracy;

-  troska o orientację uczącego się w postępach w osiąganiu celu oraz o stwo
rzenie możliwości regulowania wysiłku.

Nowoczesne technologie, wyposażenie w komputery, dostęp do Internetu, 
cyfrowe katalogi, książki w wersji mówionej na płytach CD i tradycyjne — mó
wiąc pólżartem, analogowe książki -  wszystko to jest i może się znajdować 
w bibliotece. Ale biblioteki w swych zasobach mają jeszcze coś -  ludzi, rzeszę 
bibliotekarzy. Całe technologiczne zaplecze nie działa bez ludzi i nie służy ni
komu innemu tylko ludziom. To relacje międzyludzkie stanowią klucz do za
chęcenia seniorów do korzystania z książek, wymiany poglądów, poszukiwa
nia kolejnych dzieł, komunikowania się. Ludzie starsi mogą mieć trudniejszy 
dostęp do książek i nowoczesnych technologii, ale osoba pracująca w bibliote
ce może ten dystans -  a nawet swoiste wykluczenie — zmniejszyć. Ważne, by 
pamiętać, że właściwa relacja z drugim człowiekiem najlepiej pozwala go zro
zumieć. Nieważne, jakie medium zostanie użyte do nawiązania tej specyficz
nej więzi. Biblioteki mogą przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób star
szych przez ułatwianie dostępu do zbiorów i usług bibliotecznych, podejmowa
nie działań na rzecz aktywizacji tych grup, ich integracji z innymi członkami 
społeczeństwa, przez edukację i rozwijanie zainteresowań w celu uniknięcia 
wykluczenia cyfrowego.

Rola bibliotekarzy w zakresie kształcenia, aktywizacji osób starszych i po
mocy im zależy od potrzeb środowiska, możliwości, jakimi dysponuje bibliote
ka, i innych wspomnianych już uwarunkowań. Bibliotekarze mogą pomagać 
starszym osobom w określaniu ich potrzeb rozwojowych, uczyć, jak wykorzysty
wać dostępne zasoby i środki do nauki, dzielić się własnymi doświadczeniami, 
a także zachęcać starsze osoby do udziału w adresowanych do nich szkoleniach.

Większość seniorów nie pracuje i nie uczy się, dlatego biblioteka może być 
dla nich najbardziej przyjaznym środowiskiem i miejscem aktywizacji twórczej, 
integracji międzypokoleniowej i edukacji w zakresie obsługi nowych mediów.
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Biorąc pod uwagę ogrom informacji, kompetencje informacyjne stanowią 
podstawę w zdobywaniu wiedzy i stają się jednym z priorytetowych celów edu
kacyjnych użytkowników bibliotek generacji 55+, a biblioteka wydaje się ide
alnym miejscem, w którym seniorzy mogą realizować swoje zainteresowania. 
Ponieważ ustawicznie wzrasta poziom wykształcenia starszych populacji oraz 
poprawia się stan zdrowia i kondycja fizyczna ludności, a w konsekwencji wy
dłuża się przeciętna długość życia, można się spodziewać sukcesywnie wzrasta
jącej liczby seniorów dobrze i bardzo dobrze wykształconych, co stwarza szan
sę dla bibliotek akademickich na przyjmowanie w przyszłości coraz większej 
liczby użytkowników lepiej przygotowanych do samodzielnej pracy umysło
wej. Seniorzy odwiedzający biblioteki tworzyć będą elitę intelektualną w swo
jej grupie wiekowej.
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Fotokod -  biblioteczny „kod dostępu” 
dla mobilnych użytkowników

QR Code -  library „access code” for mobile users

A bstra ct: QR codes are an innovative service which allows a quick attaintment to percise infor
mation through mobile phone. Awarded most popular in promotion and advertisement. Present
ly they are becoming an important element of the m-library. The article represents the creating 
process of QR codes and the possibility of applying them in communication with modern user of 
the library. QR codes are used mainly as a link to the mobile side of the library, as well as its col
lections and services.
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Wstęp

Opinia o tym, że przyszłością Internetu jest rozwój technologii mobilnych, 
wydaje się dzisiaj truizmem. Rosnąca liczba telefonów komórkowych napędza 
rozwój branż, które kilka lat temu nie istniały: internetowe usługi mobilne, 
nawigacyjne, reklamy w telefonach czy rynek programów dla urządzeń teleko
munikacyjnych. Telefon komórkowy to urządzenie, które staje się prawdziwie 
mobilnym komputerem, pozwalającym na dostęp do globalnych zasobów infor
macji, tym samym wspomagającym pracę umysłową człowieka „zawsze i wszę
dzie”1. Władze uniwersytetów i wyższych szkół za granicą zdają sobie sprawę, 
że studiujący młodzi ludzie należą do pokolenia (nazywanego przez socjologów 
„generacją Y” lub „pokoleniem ekranowym”2), które nie pamięta czasów bez 
telewizora i komputera oraz nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórko
wego, służącego nie tylko do rozmowy, lecz także do czytania i pisania, a coraz

1 P. Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2008, s. 275-276.

2 T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, W ydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne, Warszawa 2005, s. 246.
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częściej również surfowania po Internecie. Uczelnie, których podmiotem dzia
łalności jest student, starają się odpowiedzieć na jego potrzeby i oczekiwania, 
a nawet je wyprzedzić. Dla biblioteki — stanowiącej integralny element szkoły 
wyższej — oznacza to z jednej strony utrzymanie modelu hybrydalnego zasobów, 
a z drugiej dostosowanie oferty do potrzeb odbiorców z mobilnymi, zminiatu
ryzowanymi urządzeniami elektronicznymi3. Nowoczesna biblioteka nie lekce
waży żadnej możliwości kontaktu z użytkownikiem, wychodzi naprzeciw jego 
oczekiwaniom -  także w kwestii komunikacji za pośrednictwem narzędzi do
starczanych przez telefonię komórkową. W tym celu tworzone są „lekkie” wer
sje bibliotecznej strony internetowej wraz z dostępnym dla smartfonów kata
logiem, oferowane są rozmaite mobilne aplikacje oraz wykorzystywane coraz 
powszechniej fotokody (kody 2D)4.

Kody QR
„Rozkodowanie” bibliotek za pomocą kodów QR stanowić może kolejny spo

sób komunikacji z użytkownikami. Biblioteka może w ten sposób sprostać ocze
kiwaniom tych, którzy chcą mieć permanentny dostęp do jej zasobów przy uży
ciu telefonu komórkowego lub sceptycznie nastawionych zachęcić do korzy
stania ze zdobyczy postępu teleinformatycznego. Kody 2D, wykorzystywane 
dość powszechnie w marketingu i promocji, umożliwiają w innowacyjny, nie
skomplikowany sposób przekazywanie informacji mobilnym (czyt. wyposażo
nym w nowoczesną komórkę, smartfon) użytkownikom biblioteki akademickiej. 
Student, zapoznając się w niej z zaletami fotokodów, będzie potrafił korzystać 
z nich w innych sytuacjach.

Kody QR (ang. Quick Response), zwane inaczej fotokodami lub kodami dwu
wymiarowymi 2D, stworzone zostały w 1994 r. przez japońską firmę Denso- 
-Wave. Zgodnie z nazwą mają przede wszystkim zapewnić posiadaczom smart
fonów jeszcze szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji o usłudze bądź produk
cie. W nomenklaturze informatycznej to alfanumeryczny, dwuwymiarowy, ma
trycowy, kwadratowy kod kreskowy. Alfanumeryczny, czyli pozwalający na za
kodowanie znaków z różnych alfabetów (arabskiego, japońskiego, greckiego, 
hebrajskiego, cyrylicy), cyfr i innych symboli określonych przez użytkownika5. 
Informacje w fotokodzie zapisywane są w dwóch wymiarach, w poziomie i pio
nie, dzięki temu mogą zawierać kilkaset razy więcej informacji od zwykłego jed
nowymiarowego kodu, który przechowuje maksymalnie 20 cyfr. W rozszerzo
nej wersji fotokodu można „zaszyfrować” do 7086 znaków numerycznych, 4296 
znaków alfanumerycznych bądź inną treść wielkości 2953 bajtów. Kody ma

3 J. Wojciechowski, Z lektur zagranicznych. Usługi na dystans, „Przegląd Biblioteczny” 2010, 
nr 1, s. 122.

4 M-Libraries, http://www.libsuccess. org/index.php?title=M-Libraries (15.10.2011).
6 QR Code, http://pl.wikipedia.org/wiki/QR_Code (15.10.2011).
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trycowe, którymi sąfotokody, mają zazwyczaj kształt kwadratu, tworząc wzór 
składający się z kilkudziesięciu rzędów i kolumn. Do przekazywania informa
cji użytkownikom telefonów komórkowych najczęściej używane jest kodowanie 
QR oraz Data Matrix, rzadziej stosuje się format MaxiCode, Aztec QR, Postal 
Code, ZapCode. Na koncepcji kodów dwuwymiarowych opierają się także jag- 
tagi, microsoft tagi, a ściąganie dzięki nim contentu mobilnego z Internetu na
stępuje po wysłaniu pod wskazany numer MMS-a ze zdjęciem kodu (odczyt nie 
wymaga więc odpowiedniej aplikacji, jest jednak bardziej kosztowny). Techno
logia i standardy do generowania i odczytu kodów QR nie są licencjonowane, 
co powinno sprzyjać ich popularyzacji.

Aplikacje do odczytu kodów oferowane są użytkownikom bezpłatnie przez 
producentów telefonów komórkowych, operatorów sieci GSM, a także innych 
deweloperów. Są to bezpłatne programy dedykowane np. określonym markom 
telefonów lub mobilnym platformom Zxing Barcode Scaner (dla Androida), 
UpCode (dla Symbiana), QR Scaner (dla systemu iOS), uniwersalne BeeTagg 
QR Reader, i-nima. Mobilni internauci majątakże darmowy dostęp do generato
rów podstawowej wersji kodów, płatne zaś jest generowanie fotokodów o obszer
nej zawartości.

Chociaż pierwsze kody QR powstały przed prawie osiemnastu laty, w Polsce 
dopiero od niedawna rośnie ich popularność. Być może dzieje się tak za spra
wą nowoczesnych telefonów komórkowych, które stają się coraz bardziej po
wszechne. Smartfon, telefon komórkowy, umożliwiający połączenie z Interne
tem oraz wyposażony w aparat fotograficzny (o rozdzielczości od 2 megapikse- 
li), pozwala na skanowanie kodu i dostęp (za pomocą odpowiedniej aplikacji) 
do zawartych w nim informacji. Wystarczy zrobić zdjęcie kodu, aby dostać się 
do informacji multimedialnej.

Komercyjne wykorzystanie kodów QR
Popularyzacja kodów 2D w Polsce zachodzi głównie za sprawą branży re

klamowej i promocyjnej. Można podać wiele przykładów na wykorzystanie ko
dów 2D — stanowią element wizytówki, folderu reklamowego, bilbordu, opako
wania produktu, faktur, rachunków. W Polsce serwisy typu yellow page stosu
ją  kody odsyłające mobilnych internautów do danych teleadresowych różnych 
instytucji, w tym bibliotek. American Airlines na lotniskowych tablicach infor
macyjnych umieściły fotokody, zeskanowanie których umożliwiało bezpośredni 
dostęp do informacji o locie i odprawie. Calvin Klein zamiast tradycyjnych bil
bordów z modelami reklamującymi dżinsy umieścił olbrzymi kod QR z opisem 
„Zobacz wersję niecenzuralną” . Zdjęcie kodu łączy zainteresowanych z mobilną 
reklamą, którą po obejrzeniu można podzielić się na portalach społecznościo- 
wych6. Warte uwagi jest wykorzystanie fotokodów do marketingu mediów spo-

6 Ł. Dębski, Skanuję -  wiem więcej, „Marketing w Praktyce” 2011, nr 5, s. 22.
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łecznościowych. Kluby, sklepy, restauracje oraz inne formy działalności mogą 
być promowane przez połączenie fotokodu i Facebooka. Kod kieruje do serwi
su społecznościowego bezpośrednio na link „Lubię to” („lajkuje”), wpływa tym 
samym na tworzenie tzw. fanpage’a. Dzięki temu bez komputera można „po
lubić” ciekawe miejsce7.

Fotokody w sferze publicznej i kulturze
Oprócz praktycznie nieograniczonego zastosowania w sferze komercyjnej ko

dy QR pojawiają się coraz częściej w obiektach kulturalnych: kinach, galeriach, 
muzeach, salach wystawowych. Od marca 2011 r. fotokody odsyłają mobilnych 
zwiedzających Muzeum Techniki do dodatkowych informacji związanych z po
kazywanymi eksponatami8. Muzeum Powstania Warszawskiego w realizacji 
swych projektów, popularyzujących wśród młodzieży tematykę historyczną, nie 
stroni od wykorzystania nowych narzędzi komunikacji. W projekcie „Powsta
nie -  co zostało?” muzeum w celu interakcji z młodym pokoleniem zastosowało 
aplikacje serwisu społecznościowego i technologię kodu 2D9.

Fotokody są również ciekawym sposobem prezentacji atrakcji turystycz
nych miast i regionów. Taką nowatorską informację turystyczną zaoferowała 
mobilnym podróżnym Łódź. W ramach projektu „Odkoduj Łódź” w 2009 r. na 
tabliczkach opisujących obiekty zabytkowe pojawiły się fotokody, które umoż
liwiały dostęp do informacji w trzech językach oraz dodatkowych wiadomości 
i grafik10. Fotokody wykorzystano w promocji Roku Chopinowskiego. W Warsza
wie umieszczone na multimedialnych ławkach Chopina kody QR umożliwiały 
ściągnięcie na telefon fragmentów utworów mistrza11. Projekt „Kod: Chopin”, 
przygotowany przez Narodowe Centrum Kultury, udostępnił mobilnym użyt
kownikom serwis poświęcony wirtuozowi, zawierający pliki muzyczne, mate
riały wizualne i tekst w pięciu językach.

Na rynku wydawniczym pojawiły się książki z fotokodami. Doskonałym 
przykładem konwergencji książki i mobilnego Internetu jest wydana przez fir
mę Ubimark powieść Juliusza Verne’a W 80 dni dookoła świata12. Uzupełnie
niem tekstu i tradycyjnych ilustracji są kody 2D, za pośrednictwem których

7 Promuj swoje miejsce z fotokodami i serwisem Facebook!, [w:] Foto-kody.pl. http://www.foto- 
kody.pl/?prom uj-sw oje-m iejsce-z-fotokodam i-i-serw isem -facebook!,159&  PHPSESSID=80723 
ktljr4iur78ark23a71a2 (15.10.2011).

8 Muzeum Techniki stawia na QR kody, http://qrcode.com.pl/news-4.html (15.10.2011).
9 Powstanie -  co zostało? Aplikacja na FB i w Twoim telefonie, http://www.1944.pl/o_muzeum/ 

news/powstanie_co_zostalo _aplikacja_na_fb_i_w_twoim_telefonie (15.10.2011).
10 Odkoduj Łódź. Fotokody, http://lodz2.c2.mobilems.pl/index/showarticle/id/15 (15.10.2011).
11 Fotokody by 3BEE (blog). Warszawa Chopina z fotokodowymi ławkami, http://www.foto-kody. 

com/2009/12/18/warszawa-chopina-fotokodowe-lawki/ (15.10.2011).
12 Ubimark Books, http://ubimark. com/in/ (15.10.2011).

http://www.foto-
http://qrcode.com.pl/news-4.html
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czytelnik, łącząc się z Internetem, uzyskuje multimedialne materiały związane 
z tematyką książki. Wśród nich są mapy, nagrania, filmiki oraz rozmaite ar
tykuły. System Ubimark umożliwił również dodawanie własnych komentarzy 
w sieci. Na rynku krajowym w 2010 r. pojawiła się reklamowana jako „pierw
sza w Polsce książka video” Anatomia władzy Michała Karnowskiego i Ery
ka Misiewicza13. Książka napisana w formie rozmowy między dwoma autora
mi zawiera na swoich stronach fotokody, za pomocą których czytelnik dotrze 
do dodatkowych interaktywnych treści korespondujących z czytanym słowem. 
„Zakodowano” multimedia: obrazy wideo, nagrania audio, prezentacje, grafi
ki, artykuły prasowe, posty. Jest to publikacja interaktywna umożliwiająca za 
pomocą kodu kontakt i dyskusje z autorami.

Podobne zastosowanie znajdują kody 2D w czasopismach i prasie, gdzie są 
nośnikami treści reklamowych oraz atrakcyjnym uzupełnieniem drukowanego 
tekstu. Magazyn „Budujemy Dom” jest pierwszym branżowym tytułem, który 
zaproponował swoim czytelnikom „zabawę” z kodami 2D (Data Matrix). No
wy specjalny dodatek do miesięcznika to multimedialna gazeta „Dasz Radę!” , 
w której zadebiutował kod 2D14. Opublikowany fotokod przenosi czytelnika do 
mobilnego serwisu internetowego, oferującego projekty domów.

Kody QR w bibliotece akademickiej
Od kilku lat temat kodów QR budzi zainteresowanie polskich bibliotekarzy. 

W 2008 r. na blogu Biblioteki Politechniki Warszawskiej ukazał się post Foto
kody a biblioteki, zawierający krótką informację o zasadach działania kodów 
i refleksję nad możliwościami ich wykorzystania w praktyce bibliotecznej15. 
Bardziej pogłębioną analizę potencjału kodów 2D w prezentacji źródeł nauko
wych znaleźć można w artykule bibliotekarza Politechniki Poznańskiej Łukasza 
Jeszke16. W ostatnim czasie ciekawe posty na swoim blogu na temat biblioteki 
mobilnej i wykorzystania w niej kodów QR zamieściła Bożena Jaskowska. Za
stanawiała się w nich nad praktycznymi możliwościami zastosowania fotoko- 
dów w bibliotekach naukowych, opisywała doświadczenia związane z tworze
niem mobilnego serwisu dla Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego17. Można 
zaobserwować próby implementacji tego narzędzia do praktyki bibliotecznej

13 M. Karnowski, E. Misiewicz, Anatomia władzy, http://www.anatomiawladzy.pl/ (15.10.2011).
14 „Budujem y Dom” [on-line], http://ww w . budujem ydom .pl/com ponent/option,com _content/ 

task,specialblogcategory/act,all_bd/id,380/Itemid,263/ (15.10.2011).
15 Fotokody a biblioteki, blog Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, http://bgpw.blog.pl/ 

fotokody-a-biblioteki, 13718648,n (15.10.2011).
16 Ł. Jeszke, Kod 2D w prezentacji źródeł, http:// eprints.rclis.org/bitstream /10760/13910/1/ 

jeszke_kod2d.pdf (15.10.2011).
17 Zakodowani, blog Bożeny Jaskowskiej [bjaskoblog], http://jaskowska.blogspot.com/2011/07/ 

zakodowani.html (15.10.2011).

http://www.anatomiawladzy.pl/
http://www
http://bgpw.blog.pl/
http://jaskowska.blogspot.com/2011/07/


196 Agata Bożek, Lena Kamińska-Mazur

oraz komunikacji naukowej. Przykładów zastosowania fotokodów w bibliote
kach amerykańskich, brytyjskich, hiszpańskich dostarcza portal Library Suc- 
cess: A Best Practices Wiki18.

Zaangażowanie w realizację usług bibliotecznych telefonu komórkowego 
umożliwia wykorzystanie kodów QR jako dodatkowego kanału komunikacji 
z użytkownikiem. Pojawiają się także pierwsze polskie biblioteki akademickie, 
które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom studenta wyposażonego w nowocze
sny telefon komórkowy lub smartfon. Tworzą mobilne interfejsy, organizują 
użytkownikowi stały i optymalny dostęp do swoich zasobów.

Kody QR wykorzystywane są przez biblioteki na rozmaite sposoby:
1. Kody generowane na stronie www, różnorodnych materiałach bibliotecz

nych, wizytówkach, broszurach, ulotkach -  ułatwiają dostęp do podstawowych 
informacji o bibliotece, takich jak adres, godziny otwarcia. Fotokod wyręcza czy
telnika z konieczności żmudnego zapisywania danych teleadresowych bibliote
ki, umożliwia dostęp do stale aktualizowanych19. W kodzie może być również 
zaszyfrowany link do geolokalizacji biblioteki. Podstawowym zadaniem kodów 
tego typu jest promocja biblioteki.

2. Biblioteki mające „lekką” stronę internetową wykorzystują kody QR ja 
ko hiperłącze do mobilnej witryny oraz katalogu OPAC20. Biblioteka Uniwer
sytetu Rzeszowskiego21 oraz Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzyna
rodowych22 są pierwszymi w Polsce bibliotekami naukowymi, które za pomocą 
fotokodu odsyłają mobilnych użytkowników do dedykowanej im strony www.

3. W niektórych bibliotekach kod QR ułatwia użytkownikowi bezpośrednie 
dotarcie do opisu bibliograficznego interesującej go pozycji. Jest wówczas od
nośnikiem do informacji dotyczących wybranego rekordu w katalogu, takich 
jak autor, tytuł, numer ISBN, wydawca, sygnatura, abstrakt23. Poza tym ko
dy mogą być wykorzystane jako łącze z hasłami przedmiotowymi bądź innymi 
pozycjami wybranego autora.

4. Fotokody mogą odsyłać użytkownika nie tylko do opisu publikacji, lecz 
także do jej treści dostępnej w formie cyfrowej24. W prosty i szybki sposób ułat

18 QR Codes, Library Success: A  Best Practices W iki, http://ww w .libsuccess.org/index.php? 
title=QR_Codes (15.10.2011).

19 Biblioteca Rector Gabriel Ferrate. Universität Politécnica de Catalunya, http://bibliotecnica. 
upc.edu/BRGF/ (15.10.2011).

20 San Diego State University Library, http://library.sdsu.edu/help/library-widgets-tools/quick- 
response-qr-codes (15.10.2011).

21 Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, http://rn.bur.univ.rzeszow.pl/node/369 (15.10.2011).
22 MoBi M obilna Biblioteka PISM, http://www.pism .pl/index/?id=687fe34a901a03abed262a- 

62e22f90db (15.10.2011).
23 Bath University Library, http://library.bath.ac.uk/uhtbin/bath/UB-LIBS/ckey/1678947 (15.10. 

2011)

24 Tompkins County Public Library, http://tcpl.libguides.com /content.php?pid=241874&sid= 
1997070 (15.10.2011).
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wia się czytelnikowi korzystanie z ebooków, audiobooków, pełnotekstowych ar
tykułów naukowych, plików muzycznych oraz filmów25.

5. W bibliotekach wychodzących naprzeciw oczekiwaniom czytelników two
rzone są przewodniki -  informatory mobilne w różnych formach (audio, video, 
tekst) dostępne przez fotokody26. Zaznajamiają studentów z organizacją, topo
grafią biblioteki oraz uczą korzystania z jej usług i zasobów. W atrakcyjny spo
sób Lafayette College Library27 wykorzystała kody QR w grze interaktywnej, 
której uczestnik, szukający rozwiązania zagadki, poznaje bibliotekę.

6. Kody QR odsyłają czytelników do bibliotecznych blogów, w których bi
bliotekarze rekomendują nowości wydawnicze, promują ciekawe wydarzenia 
(np. spotkania autorskie) i realizowane projekty (Boise State University’s A l
bertsons Library28).

7. Fotokody można połączyć z informacjami dotyczącymi wypożyczeń, ob
sługi katalogu, wyszukiwania, korzystania z tradycyjnych zasobów (termin 
zwrotu, prolongata, topografia księgozbioru). Pośredniczyć mogą w rezerwacji 
pomieszczeń bibliotecznych do celów dydaktycznych lub pracy indywidualnej 
(Brigham Young University’s Harold B. Lee Library29).

Główne zalety fotokodów to:
-  możliwość umieszczenia na małej powierzchni dużej liczby danych nada

jących się do automatycznego odczytu;
-  doskonalsza ochrona oraz kodowanie informacji metodą pozwalającą na 

wykrywanie i korygowanie błędów;
-  odczyt kodów częściowo uszkodzonych;
-  mobilność i uniwersalność — kody interpretowane są przez aplikacje zain

stalowane w telefonach komórkowych;
-  możliwość zakodowania hiperłączy do informacji zawartych w Internecie, 

wiadomości SMS i plików tekstowych.

Podsumowanie
Zastosowanie fotokodów nie wymaga od bibliotek rewolucyjnych zmian 

i wielkich nakładów finansowych, jednocześnie może zwiększyć efektywność 
komunikacji z mobilnymi użytkownikami. Kody QR mogą stanowić rozsze
rzenie dotychczasowej oferty bibliotek akademickich oraz interesujący sposób 
promocji jej mobilnego serwisu i usług. Mogą być wykorzystane w bibliotecz-

25 Contra Costa County Library, http://guides.ccclib.org/content.php?pid=105914&sid=797175- 
4774453 (15.10.2011).

26 Bath University Library, http://www.bath.ac.uk/barcodes/ (15.10.2011).
27 Lafayette College Library, http://library.lafayette.edu/carmensandiego (15.10.2011).
28 Boise State University's Albertsons Library, http://albertsonslibrary.blogspot.com/ (15.10.2011).
29 Brigham Young University’s Harold B. Lee Library, http://lib.byu.edu/sites/qrcodes/ (15.10. 

2011 ).
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nym public relations. Zaangażowanie w praktykę biblioteczną nowych narzę
dzi technologii teleinformatycznej potencjalnie zwiększy stopień wykorzysta
nia zasobów i usług bibliotecznych. Fotokody mogą stanowić dla biblioteki i jej 
odbiorców wartość dodaną. Użytkownikom zapewnią wygodę, oszczędność cza
su oraz dostępność przez całą dobę i z każdego miejsca. Działania popularyzu
jące technologię mobilną w bibliotece, jeśli nawet głównie antycypują potrzeby 
użytkowników, mogą stać się skuteczną metodą edukacji informatycznej oraz 
kształcenia umiejętności informacyjnych.
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Wprowadzenie
Stwierdzenie, iż najcenniejszym zasobem każdej biblioteki są ludzie, jest 

powszechnie znane i akceptowane. To jakkolwiek oczywiste, ale nie zawsze 
uzmysławiane spostrzeżenie będzie motywem przewodnim niniejszego arty
kułu, gdyż z kilku przyczyn nie sposób zachować wobec niego obojętność. Ob
serwowana od kilkunastu lat konieczność zyskania przewagi konkurencyjnej 
w sferze usług skłania do dyskusji także w kontekście bibliotek. Uświadomio
no sobie, że nowocześnie działająca biblioteka może stać się liderem jedynie 
dzięki posiadaniu pewnych unikalnych i wyróżniających ją  cech. To, co kiedyś 
było wyróżnikiem, a więc zasoby finansowe czy rzeczowe, stało się jedynie do
datkiem, gdyż stosunkowo łatwo je uzyskać i wykorzystać w podobny sposób. 
Podstawowym, najcenniejszym elementem powodzenia instytucji stali się lu
dzie pracujący w danej bibliotece. Są podstawą oryginalnej i wyjątkowej kultu
ry organizacyjnej, zapewniającej sukces. Uznano, że „kwalifikacje, umiejętno
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ści, predyspozycje i postawy personelu wyznaczają zdolność biblioteki do speł
nienia potrzeb i oczekiwań użytkowników”1.

Te rozpoznania zbiegły się w czasie z przejęciem (i adaptacją) idei marke
tingu do bibliotekarstwa oraz przemodelowaniem bibliotecznego paradygma
tu2. O poziomie konkurencyjności biblioteki decydują:

a) usługowy charakter działalności bibliotecznej;
b) duży wpływ personelu na efektywność funkcjonowania biblioteki;
c) zdolność personelu do generowania zmian, innowacji;
d) wzajemnie interakcje między czytelnikiem i bibliotekarzem3 wpływające 

na jakość oferowanych usług i decydujące o zadowoleniu użytkowników oraz 
kształtowaniu pozytywnego wizerunku biblioteki w otoczeniu.

Przejawy zachodzących przeobrażeń należy obserwować, analizując sposób 
funkcjonowania bibliotek akademickich oraz ich współpracę z użytkownikami. 
Współczesne biblioteki uczelniane „to nie tylko skarbnice wiedzy i informacji, 
to instytucje, które jawią się dziś jako firmy, a ich użytkownicy jako klienci, 
którzy oczekują spełnienia swoich oczekiwań, czyli dostarczenia jak najlepszej 
usługi”4. Nieustanna potrzeba doskonalenia realizowanych procesów sprawia, 
że biblioteki akademickie nabierają cech „nowoczesnej organizacji zarządzają
cej usługami bibliotecznymi wykonywanymi na rzecz swoich czytelników, a ra
czej klientów”5. Nowoczesne formy i trendy marketingowe coraz silniej postrze
gane sąjako niezbędne w działaniach bibliotek, ale szczególnego znaczenia na
brał specyficzny sposób marketingowego myślenia, zwany marketingiem we
wnętrznym. I jego tropem będziemy się poruszać.

Istota marketingu wewnętrznego
Istotę marketingu wewnętrznego można interpretować na różne sposoby. 

W literaturze polskiej i zachodniej można odnaleźć ogromną różnorodność ob
jaśnień. Piśmiennictwo na temat marketingu wewnętrznego jest tak obfite, że 
nie sposób dokonać szczegółowej rekapitulacji. Jak podała Agnieszka I. Baruk,

1 B. Żołędowska-Król, Wartości organizacyjne w kulturze jakości, [w:] Jakość usług bibliotecznych 
w społeczeństwie informacyjnym, red. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król, Wyd. SBP, Warszawa 
2009, s. 167.

2 J. Wojciechowski, Biblioteka w komunikacji publicznej, Wyd. SBP, Warszawa 2010, s. 134.
3 Pomimo sporów obcecnych w literaturze fachowej co do terminologii (czytelnik/użytkownik/ 

klient) w relacji biblioteka-czytelnik/użytkownik/klient to biblioteka jest dawcą usługi, a użytkow
nik jej biorcą, należy go więc traktować jak klienta. „Najważniejsze jest zatem, aby mówić tak, jak 
nam wygodnie i jak tego oczekują ludzie, a myśleć „klient” , tak jak o odbiorcach swoich usług myślą 
np. sklepy, restauracje i inne placówki usługowe” . L. Derfert-Wolf, „Klient nasz pan” -  implikacje 
dla biblioteki dziś i jutro  [on-line], http://ebib.wroc.pl/matkonf/torun/derfert.php (14.08.2011).

4 K. Regulska, Przegląd metod i narzędzi do pomiaru jakości usług bibliotecznych w bibliotekach 
akademickich, [w:] Jakość usług bibliotecznych..., s. 68.

5 J. Kita, J.M. Radwan, Zastosowanie ośmiu metod zarządzania jakością w bibliotece wydziało
wej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, [w:] Jakość usług bibliotecznych..., s. 31.

http://ebib.wroc.pl/matkonf/torun/derfert.php
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koncepcja ta była w ostatnich latach poddawana wielu modyfikacjom. Jej ko
rzenie sięgają lat 80. XX w., kiedy to znalazła po raz pierwszy zastosowanie 
w sektorze usług6. Powolne kształtowanie się koncepcji marketingu wewnętrz
nego oraz ewolucja poglądów na jego temat sprawiły, że pierwotną, klasyczną 
definicję znacznie rozszerzono mimo sprzeciwu niektórych naukowców.

Najprościej i najogólniej rzecz ujmując, marketing wewnętrzny jest nowo
czesnym sposobem myślenia marketingowego, zakładającym, że „pracowni
cy danej firmy stanowią podmioty, na które trzeba oddziaływać, aby działały 
zgodnie z celami firmy”7. Ten trzeci rodzaj oddziaływania marketingowego po
winien być bez wątpienia stosowany we wszystkich firmach usługowych, a za
tem także i w bibliotekach (rys. 1).

Biblioteka

Marketing interaktywny 

Rys. 1. Trzy rodzaje marketingu w bibliotekach
Źródło: P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner&Ska, W ar
szawa 1994, s. 432.

Dyskusyjnym problemem stał się nie tylko zakres, lecz także sam termin 
„marketing wewnętrzny” . Według Jacka Otto „istnieje opinia, że posiadanie 
przez firmę programu marketingu wewnętrznego jest korzystne, choć dokład
nie nie wiadomo, czym naprawdę jest marketing wewnętrzny, jaka jest jego 
istota i zakres, gdzie jest jego miejsce w strukturze organizacyjnej przedsię
biorstwa, kto powinien ponosić odpowiedzialność za jego realizację, jakie są 
efekty jego wdrożenia”8. W dalszej części artykułu uwaga zostanie zwrócona 
jedynie na główne tezy oraz kluczowe elementy. Naglącą koniecznością dla bi
bliotekarzy powinno stać się jednak przemyślenie tego zagadnienia oraz wy

6 A.I. Baruk, M arketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, W ar
szawa 2006, s. 18.

7 W. Grzegorczyk, Strategie marketingowe banków , Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 
Warszawa 1997, s. 137.

8 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 163.
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pracowanie świadomych koncepcji. Dosyć wyraźnie dochodzi do głosu impera
tyw nowatorstwa, obligujący bibliotekarzy akademickich do ustawicznego do
stosowywania koncepcji i narzędzi marketingowych do ewoluującej rzeczywi
stości. Przypomnijmy, że jedynie wybór odpowiedniej strategii marketingowej 
umożliwia bibliotekarzom świadczenie usług bibliotecznych i informacyjnych 
o najwyższej jakości.

Podstawą koncepcji marketingu wewnętrznego jest potraktowanie firmy jako 
specyficznego rynku, na którym tradycyjne techniki marketingowe skierowane 
są do wnętrza (na pracowników) w celu poprawy relacji w firmie, a także po
prawy jakości i obsługi klienta, co powinno wpłynąć na ogólny wzrost efektyw
ności9. Zdaniem Christiana Grónroosa wszystkie działania realizowane w ra
mach tej koncepcji powinny spełnić dwa podstawowe zadania:

1) wzbudzić w pracownikach świadomość i pełne zrozumienie znaczenia oraz 
roli, jaką odgrywają w organizacji, współdziałając i współtworząc wraz z inny
mi dla osiągnięcia założonych celów;

2) rozwinąć i promować w firmie etos obsługi klienta zarówno wewnętrzne
go, jak i zewnętrznego10.

Szczególnie interesujące wydają się pewne podobieństwa oraz wielowymiaro
wość tworzonych definicji. Akcentowano z jednej strony działania wewnątrzor- 
ganizacyjne, skierowane bezpośrednio do zatrudnionych pracowników (aspekty 
społeczne i psychologiczne), z drugiej zaś przeciwnie -  działania na zewnątrz 
firmy (potencjalni pracownicy). Wspólne było przekonanie, że marketing we
wnętrzny kładzie nacisk na zidentyfikowanie i spełnienie potrzeb pracowników 
w celu osiągnięcia „pełnej satysfakcji z przynależności do określonej organiza
cji, przenosząc swoje zadowolenie na lojalne i efektywne współprzyczynianie 
się do rynkowego sukcesu firmy”11.

Pojemność koncepcji marketingu wewnętrznego oraz niezwykła różnorod
ność jej interpretacji powoduje, że elementom kluczowym marketingu we
wnętrznego poświęcono wiele prac. Autorzy przedstawiają własny punkt wi
dzenia, podejmując analizę, a nierzadko i opracowując stosowne miary oraz 
wskaźniki informujące o sposobie realizacji szczegółowych założeń.

Reasumując ustalenia teoretyków -  zasadnicza idea marketingu wewnętrz
nego sprowadza się do zarządzania personelem w firmie zakładającego, że:

1) pracownicy stanowią pierwszy, wewnętrzny rynek dla oferty firmy i dla 
programów marketingu wewnętrznego;

2) konieczne jest aktywne, skoordynowane i zorientowane na osiągnięcie 
celów podejście do wszystkich działań skierowanych na pracowników, łączą
ce czynności i procesy odbywające się wewnątrz firmy z efektywnością działań 
na rynku zewnętrznym;

9 Ibidem.
10 Za: A. Czubała et al.. Marketing usług, Wolters Kluwer, Kraków 2006, s. 263.
11 A.I. Baruk, op. cit., s. 13.
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3) ważne jest postrzeganie ludzi, funkcji i działów firmy jako wewnętrznych 
klientów, którym świadczone są wewnętrzne usługi w taki sam -  zorientowa
ny na klienta — sposób, jak wobec klientów zewnętrznych12.

Odpowiednia polityka personalna zorientowana na oczekiwania potencjal
nych i zatrudnionych już pracowników ma zasadnicze znaczenie w instytucjach 
non profit. Koniecznie w tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na występujący 
w wielu bibliotekach wielce niepożądany fakt zwyczajowego bagatelizowania 
problematyki optymalnego zarządzania zasobami ludzkimi. Analizując polity
kę personalną z perspektywy kilkudziesięciu minionych lat, można zauważyć, 
że była ona dotychczas pojmowana stosunkowo wąsko: pracownicy traktowani 
byli zbiorowo i anonimowo, a ich ewentualne i potencjalne oczekiwania nierzad
ko pomijano, oczekując w zamian jedynie niezindywidualizowanego wykonaw
stwa, rutyny13. Obecnie lansowana wizja polityki personalnej, której przejawy 
w literaturze przedmiotu obserwujemy od przeszło 20 lat, każe nam spojrzeć 
na problem znacznie szerzej. Spośród wielu kierunków oraz propozycji rozwią
zań na uwagę zasługują poszczególne instrumenty marketingu wewnętrznego, 
który zapewni bibliotekom „nie tylko przetrwanie, ale także pozwoli na rozwój 
swojej działalności oraz zakresu świadczonych usług”14. To właśnie ten rodzaj 
zintegrowanego, alternatywnego podejścia do kwestii zarządzania zasobami 
ludzkimi i marketingu, postulowany przez przedstawicieli tzw. szkoły nordyc
kiej, skłania nas do podjęcia pewnych niezbędnych działań, skutecznych i efek
tywnych zarazem z punktu widzenia funkcji każdej biblioteki.

Relacje personalne w bibliotece
Podstawą marketingu wewnętrznego jest wspomniane „alternatywne, zin

tegrowane podejście do zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu”15. Jego 
celem jest wykreowanie w pracownikach świadomości, a także zrozumienia 
znaczenia oraz roli, jaką odgrywają w danej firmie, współdziałając i współtwo
rząc jej główne cele. Nie ulega wątpliwości, że ta koncepcja w przypadku firm 
świadczących usługi znajduje coraz większe zainteresowanie; biblioteki rów
nież dostrzegają korzyści płynące z jej stosowania, coraz odważniej wykorzy
stując jej kluczowe elementy. Marketing wewnętrzny powoli staje się dla biblio
tekarzy swego rodzaju filozofią oddziałującą na całą organizację oraz wszyst
kie jej elementy.

Waga relacji wewnętrznych w bibliotece nabiera szczególnego znaczenia 
w odniesieniu nie tylko do pojedynczych pracowników, lecz także do relacji, ja 

12 Za: A. Czubała et al., op. cit., s. 331.
13 L. Zbiegień-Maciąg, M arketing personalny, czyli dynamiczna polityka kadrowa, „Personel” 

1997, nr 1, s. 11.
14 J. Kamińska, B. Zołędowska-Król, Wstęp, [w:] Zarządzanie kadrami w bibliotece, red. J. Ka

mińska, B. Żołędowska-Król, Wyd. SBP, Warszawa 2011, s. 7.
10 J. Otto, op. cit., s. 163.
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kie występują w przekroju pionowym i poziomym danej struktury organizacyj
nej. Powtórzmy za Beatą Zołędowską-Król, iż „istotne jest, aby personel każ
dego szczebla rozumiał swoje miejsce w procesie świadczenia usług bibliotecz
nych, co pozwoli mu odpowiednio obsługiwać swoich wewnętrznych klientów”16. 
O powodzeniu marketingu wewnętrznego w znacznym stopniu rozstrzyga za
tem odpowiednia postawa personelu bibliotecznego. W bibliotekach świado
mie realizujących koncepcje marketingu wobec swoich klientów oraz pracow
ników mamy do czynienia z tzw. zaburzeniem schematu struktury organiza
cyjnej. Przypomnijmy jednakże w tym miejscu powszechnie znaną prawdę, 
że podstawą każdego działania marketingowego biblioteki jest personel, gdyż 
stanowi on niejako część oferowanej usługi. Większość usług w tej placówce 
świadczą bowiem ludzie — albo samodzielnie, albo asystując użytkownikowi. 
W przypadku usług bibliotecznych, które wymagają niejednokrotnie znaczne
go zaangażowania emocjonalnego, daleko idącej indywidualizacji oraz empa
tii w procesie świadczenia usługi, szczególnego znaczenia nabiera kwestia ról 
pełnionych przez pracowników, uzależniona od zakresu realizowanych działań 
oraz przyjętej struktury organizacyjnej. We współczesnych bibliotekach jedną 
z najważniejszych funkcji jest obsługa klienta, stąd też odpowiedzialny za tę 
funkcję personel kontaktowy jest najważniejszą grupą pracowników. Klasycz
ny podział personelu obejmuje:

-  personel kontaktowy -  tzw. personel pierwszej linii, osoby, które w swych 
codziennych czynnościach mają bezpośredni kontakt z czytelnikami i są odpo
wiedzialne za oferowanie oraz świadczenie usługi (pracownicy wypożyczalni, 
czytelni, punktów informacji naukowej itp.);

-  personel zaplecza -  czyli osoby zabezpieczające i wspomagające pracę bi
bliotekarzy „pierwszej linii” w relacjach bezpośrednich i pośrednich, bliższych 
bądź dalszych. Do tej kategorii należą pracownicy działów gromadzenia i uzu
pełniania zbiorów, oddziałów opracowania, magazynowania i zabezpieczenia 
zbiorów, a także obsługa informatyczna i administracyjna;

-  kierownictwo, reprezentujące różne poziomy decyzyjne i obszary funkcjo
nalne17.

W firmach świadomie realizujących założenia marketingu wewnętrznego 
mamy do czynienia z przekształceniem hierarchicznej struktury organizacyj
nej, z modelem tzw. odwróconej piramidy (rys. 2), w której klienci oraz perso
nel kontaktowy tworzą szczyt organizacyjnej hierarchii18. Tuż pod nimi znajdu
je się personel pomocniczy, a dopiero na samym dole kierownictwo firmy. Taki 
układ zapewnia, że każdy jest klientem dla pozostałych. I choć najważniejszy

16 B. Żołędowska-Król, Badanie opinii pracowników jako instrument wspomagający zarządzanie 
relacjami wewnętrznymi w bibliotece, [w:] Zarządzanie kadrami w bibliotece..., s. 49.

17 M. Chłodnicki, P. Zelłer, Wprowadzenie do zarządzania relacjami usługowymi, [w:] Zarządza
nie relacjami w usługach, red. K. Rogoziński, Difin, Warszawa 2006, s. 71.

18 K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000, s. 177.



Marketing wewnętrzny źródłem sukcesu nowoczesnej biblioteki akademickiej 205

jest klient zewnętrzny, to zaraz po nim liczy się klient wewnętrzny, czyli pra
cownik biblioteki.

Rys. 2. Model odwróconej piramidy w bibliotekach
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Chlodnicki, P. Zeller, Wprowadzenie do zarządzania 
relacjami usługowymi, [w:] Zarządzanie relacjami w usługach, red. K. Rogoziński, Difin, Warszawa 
2006, s. 74.

Łatwo zauważyć, że postawa i stan umiejętności personelu kontaktowego 
ma znaczenie podstawowe, gdyż decyduje o zadowoleniu użytkowników i do
brej opinii o bibliotece. Pracownicy tej grupy są utożsamiani z całą instytucją, 
a kontakt z nimi w tzw. chwilach prawdy rozstrzyga o ogólnej ocenie usługi 
i nawiązaniu trwałych bądź nie związków z biblioteką. Uważa się, że sposób, 
w jaki personel odnosi się do klientów, jest zasadniczym czynnikiem sukcesu. 
Niebłahą kwestią staje się zatem podjęcie tych działań względem pracowników, 
które zapewnią większą liczbę zadowolonych użytkowników, a więc staną się 
źródłem przewagi konkurencyjnej.

Podsumowując wszystko to, co zostało do tej pory powiedziane, stwierdza
my, źe współczesna biblioteka akademicka, opracowując plan marketingowy, 
nie może pozwolić sobie na ominięcie tak ważnego elementu procesu świad
czenia usług, jakim jest personel kontaktowy. Jeżeli personel ten nie dostrze
ga celowości i wagi poszczególnych zadań, nie interpretuje faktów i nie wycią
ga wniosków, które nie zawsze bywają zgodne z oczekiwaniami kierownictwa, 
a nawet mogą wprowadzić niepotrzebne zamieszanie, to pożądany wynik nie 
zostanie osiągnięty. Bez energii, entuzjazmu i zaangażowania całego persone
lu nie ma co liczyć na prawidłową realizację celów misji i strategii biblioteki. 
W nowoczesnej bibliotece akademickiej najważniejsze działania marketingowe 
powinny rozwinąć formę marketingu wewnętrznego i stanowić część strategii
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rozwoju, w tym motywacji i celowości działań pracowników19. Planując działa
nia marketingowe, należy pamiętać o możliwości pojawienia się sprzecznych 
interesów między poszczególnymi grupami wpływu, mającymi decydujące zna
czenie w działalności biblioteki (rys. 3).

Oczekiwania czytelników:
-z różn icow ane  i atrakcyjne zbiory biblioteczne,
-  szybki dostęp do nowości wydawniczych,
-  wysoka jakość usług bibliotecznych,
-  otwartość na ich potrzeby i niestandardowe usługi, nie zawsze sprecyzowane

Pracownicy:
-  docenienie ich pracy,
-  dowody uznania,
-  system nagród,
-  bezpieczeństwo,
-  możliwość awansu

Rzecznicy biblioteki 
(osoby rekomendujące):
-d o w o d y  uznania,
-  wzajemność,
-  solidność, wydajność

Rys. 3. Oczekiwania różnych grup związanych z biblioteką
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Payne, Marketing usług, przel. G. Górska, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, s. 69.

Instrumenty marketingu wewnętrznego
Na wstępie trzeba podkreślić, że opisywane w tej części artykułu instrumen

ty nie są niczym nowym. Teoria marketingu wewnętrznego jedynie odświeża 
wcześniej znane zasady oraz je naukowo systematyzuje.

Najważniejszym elementem marketingu wewnętrznego jest trafna polity
ka personalna, która powinna być zintegrowana z pozostałymi celami strate
gii marketingowej. Skoro dowiedziono, że warunkiem konkurencyjnej przewa
gi jest czynnik ludzki, należy dołożyć wszelkich starań, aby w bibliotece unikać 
błędów w zakresie polityki personalnej. Do najczęstszych z nich należy zaliczyć:

Potencjalni pracownicy:
-  liczba miejsc pracy,
-  pierwsze wrażenie,
-  uprzejme traktowanie, 

w relacjach służbowych,
- ja s n e  reguły rekrutacji

Dostawcy:
- ja s n o  sformułowane przez biblioteki 

i ich klientów potrzeby,
-  partnerstwo równorzędne,
-  duże zamówienia,
-  terminowa zapłata,
-  solidność

19 A. Payne, Marketing usług, przeł. G. Górska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
1996, s. 70.
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-  syndrom przypadkowego pracownika (zatrudnianie przypadkowych osób 
z powodu braków kadrowych, niespełnienie oczekiwań i potrzeb pracowników, 
co wpływa negatywnie na fluktuację fachowców, trudność pozbycia się słabe
go pracownika);

-  złe kryteria wynagradzania (gdy wynagrodzenia są stałe, nie zależą od wy
siłków podejmowanych przez pracowników; także gdy wynagrodzenia są zbyt 
niskie i nieadekwatne do powierzonych obowiązków, to nie mobilizują do pra
cy; bywa też, że stosowany system wynagrodzeń rodzi intrygi);

-  brak dyscypliny i niskie morale pracowników (brak reakcji na argumenty 
przełożonych, niezrozumienie celów i filozofii firmy, symptom słabych autory
tetów w strukturze hierarchicznej albo złego doboru cech osobowych);

-  syndrom braku odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach (brak 
orientacji kadry menadżerskiej we własnym potencjale bądź wartościowi i kom
petentni pracownicy są zatrudniani na przypadkowych stanowiskach, przyczy
ną może być również brak rotacji stanowiskowej);

-  syndrom szefa orkiestry (przełożony sam sobie ze wszystkim radzi, jest 
bardzo zapracowany, nie ma na nic czasu)20.

Nowoczesna koncepcja polityki personalnej w bibliotekach powinna zakła
dać kształtowanie fachowego i zarazem stabilnego personelu, którego cechy to:

-  kompetencja (odpowiednie umiejętności i wiedza),
-  uprzejmość (pracownicy odnoszą się do wszystkich interesantów taktow

nie i z szacunkiem),
-  wiarygodność (pracownicy są godni zaufania),
-  niezawodność (pracownicy wykonują swoją pracę dokładnie i rzetelnie),
-  szybkość reakcji na zmiany (pracownicy potrafią dostosować się do zmie

niających się oczekiwań klientów biblioteki),
-  komunikatywność (pracownicy potrafią nie tylko zrozumieć potrzeby klien

ta, lecz także przekazują mu jak najpełniejsze informacje).
Formułowane pod adresem pracowników wymagania prowadzą do ogólniej

szej refleksji, że bibliotekarze powinni mieć odpowiednie cechy osobowości, opa
nować określone umiejętności zawodowe i społeczne niezbędne do efektywnej 
realizacji usługowych działań bibliotecznych oraz wchodzenia w trwałe inte
rakcje zarówno ze współpracownikami, jak i z użytkownikami usług. Bezpo
średni kontakt z czytelnikami wymaga nierzadko szybkiej adaptacji do zmie
nionych warunków działań (by np. spełnić niestandardowe życzenia czytelni
ków). Niezwykle ważne jest, aby bibliotekarze mieli także szerokie kompeten
cje pozwalające im bądź to asystować przy świadczeniu usługi, za którą nie są 
bezpośrednio odpowiedzialni, bądź też ją  samodzielnie wykonać (np. w sytuacji 
zastępstwa na innym stanowisku).

20 A. Tokarz, Personel turystyczny, [w:] Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 162.
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W kontekście przytoczonych uwag ogromnego znaczenia nabiera kwestia 
stworzenia takiego zespołu pracowników, który w sposób świadomy będzie re
alizował w praktyce założenia marketingu skierowane na zewnątrz firmy. Na
leży zatem uruchomić następujący zestaw działań warunkujących osiągnięcie 
tego celu:

1) planowanie zatrudnienia -  jest to proces związany z ogólną strategią bi
blioteki, jej celami i strukturą organizacyjną. Jest to jedno z najbardziej efek
tywnych narzędzi zwiększających elastyczność funkcjonalności biblioteki. Obej
muje m.in. ustalenie odpowiedniej liczby personelu, określenie wymaganych 
kwalifikacji i cech osobowościowych niezbędnych do pracy na danym stano
wisku, określenie planu zastępstwa oraz zdefiniowanie ścieżek karier. Licz
ba personelu bibliotecznego powinna być dostosowana do zmiennego nasilenia 
popytu na usługi biblioteczne (np. większa podaż usług w okresie sesji egza
minacyjnej). Aby uniknąć zbędnego oczekiwania na usługę w okresie nasile
nia, kierownicy powinni mieć możliwość elastycznego dostosowywania obsady 
kadrowej do warunków, pracownicy powinni zaś cechować się umiejętnościa
mi i wolą podejmowania innej pracy, np. w formie zastępstwa w innym dziale 
bądź na innym stanowisku pracy;

2) rekrutację i selekcję -  sukces programu rekrutacji i selekcji zależy od wie
lu czynników. W codziennej praktyce biblioteki stosują najczęściej cały wachlarz 
metod i technik poszukiwania oraz selekcji swoich pracowników. Najczęściej 
sięga się po techniki oparte na analizie dokumentów, wstępnych wywiadach, 
praktycznych sprawdzianach, sprawdzaniu referencji kandydatów itp. Warto 
wspomnieć, że proces rekrutacji w bibliotekach przybiera najczęściej dwie for
my: wewnętrzną, gdy korzysta się z dotychczasowych zasobów (przesunięcia) 
bądź z rekomendacji pracowników (polecenia), oraz zewnętrzną, gdy poszukuje 
się kandydatów z rynku zewnętrznego. Do najbardziej znanych metod rekru
tacji należą ogłoszenia prasowe i internetowe. Uzasadniony wydaje się sąd, że 
poszukiwanie potencjalnych pracowników o określonych kwalifikacjach i ce
chach osobowościowych jest kosztownym procesem, narażonym dodatkowo na 
niepowodzenie z uwagi na pewną nieprzewidywalność działań podejmowanych 
przez zatrudnionych już pracowników (fluktuacja załogi). Konieczność podej
mowania nierzadko natychmiastowych działań zaradczych naraża pracodaw
cę na możliwość popełnienia błędu w procesie rekrutacji. Jednocześnie w wielu 
bibliotekach występuje dodatkowo ograniczona selekcja nieodpowiednich pra
cowników, co wpływa ujemnie na świadczone usługi (prawo pracy przyczynia 
się częściowo do braku zdecydowanych działań zmierzających do pozbycia się 
takiego pracownika);

3) szkolenia -  atrakcyjny system szkoleń jest bardzo ważnym czynnikiem 
pozwalającym na obserwację postaw i wyłonienie osób zdolnych, wspomaga roz
wój kadr, wpływa na zatrzymanie w bibliotece najwartościowszych pracowni
ków. Ta bodajże najbardziej znana i najczęściej stosowana forma wymaga jed
nak stosowania coraz nowocześniejszych metod i instrumentów, które nie tyl
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ko zapewnią doskonalenie umiejętności oraz przyswojenie wiedzy merytorycz
nej, lecz także będą służyły pogłębieniu naturalnych zdolności pracowników 
w zakresie m.in. relacji interpersonalnych, doskonalenia cech związanych bez
pośrednio z pełnionymi funkcjami. Ważne jest jednak, aby szkolenia nie były 
okazjonalnymi, doraźnymi działaniami, ale by przybrały formę permanentnej 
działalności o różnej postaci zbieżnej z rozwojem zawodowym bibliotekarza;

4) rozwój pracowników — rozumiany jest często jako zrobienie kariery przez 
pracownika, umożliwia mu się zdobycie nowych kwalifikacji, umiejętności i wie
dzy, niezbędnych w procesie przechodzenia na kolejne szczeble hierarchicznej 
organizacji. Ten aspekt, w przypadku bibliotek, jest bez wątpienia najsłabszym 
ogniwem, choć powinien być mechanizmem prawidłowo zorganizowanego mar
ketingu wewnętrznego. Od lat podkreśla się bowiem brak warunków sprzyjają
cych dynamicznemu rozwojowi kariery, cechą charakterystyczną wielu bibliotek 
zaś są wzajemne antagonizmy i konflikty między członkami załogi oraz brak 
zależności między posiadaną wiedzą, umiejętnościami i kreatywnością a szan
sami na awans. Wstyd wspomnieć, że nieformalne powiązania i układy towa
rzyskie przez lata decydowały o ścieżce awansu. Obecnie coraz częściej jednak 
mamy do czynienia z sytuacją wszechstronnej pomocy pracodawcy, polegającej 
na stymulowaniu indywidualnego rozwoju pracownika, oraz doradztwa przy 
rozwiązywaniu sytuacji problemowych, dotyczących kariery zawodowej;

5) system motywacji płacowej i pozapłacowej -  istnieje przekonanie, że spo
śród wymienionych działań najistotniejszy jest właśnie system motywacji pła
cowej i pozapłacowej, który zapobiega zniechęceniu czy też znudzeniu ciągle po
wtarzanymi czynnościami podejmowanymi na stanowisku pracy. Do najczęst
szych instrumentów motywacyjnych zalicza się:

-  ponadnormatywne wynagradzanie za nadzwyczajne osiągnięcia w pracy 
(np. w postaci premii motywacyjnej) adekwatnie do poziomu zaangażowania 
i jakości efektów finalnych;

-  przejrzysty system awansowania.
Jedynie różnorodne sposoby motywowania są w stanie sprawić, że nawet 

bierni bibliotekarze uaktywnią się i zaczną inwestować w swój rozwój21.
6) obiektywny system ocen pracowniczych -  czyli stały monitoring i ocena 

pracowników, które mają doprowadzić do zmodyfikowania niepożądanych za
chowań służbowych oraz ich ewentualnej korekty, przyczyniając się tym samym 
do polepszenia jakości świadczonych usług. Prawidłowe opracowanie systemu 
ocen jest możliwe jedynie wtedy, gdy oprócz nagród zawiera on także jasno 
określone sankcje za złe wykonanie pracy. Proces systematycznej, cyklicznej 
ewaluacji często jest prowadzony w korelacji ze strategią całościową biblioteki.

Ze wszystkiego, co zostało do tej pory powiedziane, wynika jednoznacznie, 
że przytoczone instrumenty marketingowej polityki personalnej w znacznym

21 E. Czerwińska, A. Kmiecik, Rozwój zawodowy pracowników elementem zarządzania zasobami 
ludzkimi w bibliotekach, [w:] Zarządzanie kadrami w bibliotece..., s. 47.
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stopniu wyczerpują zasób środków marketingu wewnętrznego. Nie jest to jed
nak tak oczywiste, jak się może wydawać, gdyż ich mechanizm sprzężony jest 
z tzw. delegowaniem uprawnień. Zgodzić się należy z ustaleniami teoretyków 
zarządzania, że najodpowiedniejszą koncepcją kierowania personelem, które 
zapewnia zwiększenie efektywności pracowników, nie jest precyzyjne określe
nie procedur (wszystkich czynności, sposobów ich wykonania, chronologii, ty
pu zachowań) i kontrolowanie dokładności ich wykonawstwa, ale pozostawie
nie pracownikom pewnej swobody w procesie obsługi klienta, w przekonaniu, 
że dopiero osobisty kontakt pozwoli zidentyfikować najlepszy sposób zaspoko
jenia potrzeb i oczekiwań użytkownika.

Powszechnie doceniana koncepcja uprawniania pracowników wynika z ko
rzyści, jakie przynosi jej wdrożenie. Najważniejszą z nich jest satysfakcja pra
cowników z samodzielności i zaufania, jakim darzą ich przełożeni. Uprawnienia 
wyzwalają wśród pracowników pomysłowość i inicjatywę, co w efekcie przyno
si nowe, oryginalne pomysły usprawnienia procesu obsługi użytkownika. Za
dowolenie pracownika przenosi się zatem na zadowolenie użytkownika, co ma 
istotne znaczenie w budowaniu trwałych relacji czy też zyskaniu ich lojalności. 
Przeniesienie uprawnień wiąże się jednak z przeniesieniem na pracowników 
częściowej lub całkowitej odpowiedzialności za skutki podjętych decyzji, a to 
nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem. Dlatego konieczne staje się określe
nie przejrzystego systemu motywacyjnego, obejmującego także sankcje prze
widziane za niewłaściwe decyzje (np. brak premii, cofnięcie uprawnień itp.).

Niewątpliwie ważnym czynnikiem decydującym o rozwoju marketingu we
wnętrznego jest „sprawny system komunikacji wewnętrznej, który zapewnia 
pracownikom możliwość wzajemnego przekazywania i udostępniania informa
cji”22. Łatwo zatem zauważyć, że pozostają nam jeszcze do rozważenia formy 
komunikacyjne marketingu wewnętrznego, które przybierają wieloraką postać:

a) wewnętrznych publikacji -  mają one za zadanie rozpowszechnić określo
ne informacje wśród załogi. Występują w postaci gazet, magazynów firmowych 
(drukowanych lub elektronicznych) czy też listów informacyjnych o działaniach 
realizowanych w bibliotece;

b) programów edukacyjnych -  mają one na celu przekazanie i akceptację 
idei kreowanych w ramach marketingu wewnętrznego. Dodatkowo, jako ele
ment zwrotny, pozwalają uzyskać opinie, pomysły, idee od pracowników, które 
można potem wykorzystać w codziennej pracy, udoskonalając np. jakąś usłu
gę. Programy przybierają najczęściej postać szkoleń, warsztatów, spotkań ka
dry kierowniczej z personelem kontaktowym itp.;

c) regularnych narad, spotkań -  podczas nich przekazywane są informa
cje od kadry kierowniczej do wszystkich pracowników biblioteki. Z reguły tego 
typu spotkania odbywają się raz w miesiącu i są uzupełnieniem innych form 
przekazywania informacji. Uważa się, że tego rodzaju kontakty zwiększają za-

22 B. Żołędowska-Król, Badanie opinii pracowników..., s. 50.
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angażowanie pracowników, redukują nieporozumienia, wspomagają utrzyma
nie inicjatywy przez kierownictwo, eliminują plotki, a także wzmacniają rolę 
przełożonych na niższych szczeblach organizacyjnych23.

Marketing wewnętrzny w bibliotekach teoretycznie jest dopiero we wczesnej 
fazie rozwoju, stąd brak długofalowych badań na jego temat, które umożliwiły
by ocenę korzyści, jakie odnosi dana biblioteka po jego wprowadzeniu. Możemy 
w tym wypadku jedynie przyjąć konkluzje z badań ogólnych dotyczących firm 
usługowych, w których dokonano oceny czynników decydujących o powodze
niu programu, zmian w czasie jego realizacji oraz opinii pracowników (tab. 1).

T a b e la  1. Lista zalet i trudności związanych z wprowadzeniem marketingu wewnętrznego w bi
bliotece

Marketing wewnętrzny w bibliotece

zalety trudności

-  poprawia komunikację między pracownika
mi,
-  podnosi poziom wiedzy pracowników o dzia
łalności biblioteki,
-  zwiększa integrację pracowników z różnych 
działów, a także tworzy warunki sprzyjające 
podejmowaniu własnych inicjatyw w ramach 
działalności zawodowej,
-  sprzyja bezkonfliktowym relacjom między 
poszczególnymi działami biblioteki,
-  modyfikuje i ukierunkowuje proces myślenia 
i działania pracowników, co przyczynia się do 
podniesienia ogólnego poziomu jakości usług 
bibliotecznych,
-  zmniejsza wielkość, znaczenie lub całkowi
cie likwiduje dział marketingu, gdyż odpo
wiedzialność za inicjowanie i podejmowanie 
działalności marketingowej jest delegowana 
bezpośrednio na pracowników wszystkich 
działów

-  potrzeba modyfikacji kultury organizacyjnej 
biblioteki (kultura otwarta),
-  wymaga wprowadzenia zmian związanych
z zarządzaniem personelem (proces rekrutacji 
i selekcji pracowników),
-  znaczne zaangażowanie kierownictwa na 
początkowym etapie opracowywania i wdraża
nia standardów i procedur,
-  konieczność zorganizowania cyklu szkoleń
z zakresu wiedzy o marketingu wewnętrznym 
dla pracowników.

Efekt końcowy: użytkownicy/klienci biblioteki stają się bardziej zadowoleni z usług i obsługi, 
a tym samym bardziej lojalni wobec biblioteki

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Payne, Marketing usług, przeł. G. Górska, Polskie 
W ydawnictwo Ekonomiczne, W arszawa 1996, s. 208-209; A. Czubała et al., M arketing usług, 
Wolters Kluwer, Kraków 2006, s. 264.

Zakończenie
Konstatacja Krzysztofa Fonfary, że marketing wewnętrzny powinien doty

czyć wszystkich pracowników firmy, ze szczególnym jednak ukierunkowaniem

23 J. Otto, op. cit., s. 169.
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na pracowników pierwszego kontaktu, jest prawdziwa24. Biblioteka jako fir
ma o charakterze usługowym dąży do nawiązania stałych i licznych powiązań 
z użytkownikami i pozostałymi podmiotami w jej otoczeniu. W praktyce reali
zacja założonych celów wymaga dłuższej perspektywy współpracy z odbiorca
mi usług. Trwałe więzi z użytkownikami oraz ich przychylność zdobywa się 
dzięki zaspokajaniu ich potrzeb. To, w jaki sposób zostaną zaspokojone, zale
ży w decydującej mierze od odpowiedniej postawy pracowników, skorelowanej 
z poziomem ich satysfakcji. Zadowolenie personelu jest warunkiem zadowole
nia użytkowników20.

Przywołajmy na koniec za Jackiem Wojciechowskim stwierdzenie, że biblio
teka to nie jest instytucja kontaktów incydentalnych, jednorazowych26. O lo
sach każdej biblioteki bez wątpienia rozstrzygają liczni i stali klienci, toteż 
musimy dbać o dłuższe relacje z użytkownikami. Trwale więzi oparte na wza
jemnym zaufaniu, lojalności, wiarygodności, a nawet przyjaźni z użytkowni
kami mogą doprowadzić do ujawnienia się pełnej i wielowymiarowej wartości 
marketingowej, która może przynieść wymierną korzyść (np. zwiększenie do
tacji na działalność).

24 K. Fonfara. Istota i proces wdrażania marketingu wewnętrznego w firmie, „Marketing i Rynek” 
1996, nr 2, s. 34.

25 N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów , przeł. A. Klin, Oficyna Eko
nomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2003, s. 303.

26 J. Wojciechowski, op. cit., s. 136.
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A bstract: The paper presents basic issues connected with interpersonal communication of an aca
demic library staff and highlights the changes in the role and function of a library in the modern 
academic environment. Traditional library activities (collecting, processing, ensuring access) are 
currently being limited; they are not sufficient for a proper and comprehensive performance of 
a modern library. A modern librarian needs to develop their professional competences and obtain 
the relevant skills o f building relations between the library team and the clients. The knowledge 
o f such processes as interpersonal communication, interaction between senders and receivers of 
information, and communication problems will ensure the mastering of proper interpersonal com 
munication, critical for a modern client-focused organization.

K eyw ord s: interpersonal communication, verbal communication, non-verbal communication

Pojęcie komunikowania wywodzi się od łacińskiego communico, communi- 
care oznaczającego przekazywanie wiadomości, naradzanie się, a także czynie
nie wspólnym. Sam akt komunikowania się, będący dwustronnym aktem po
rozumienia między (pośrednio) nadawcą kreatorem i (bezpośrednio) komuni
katem, tekstem, przekazem a odbiorcą1, zakłada aktywność zarówno nadawcy, 
jak i odbiorcy. W tym rozumieniu komunikacja interpersonalna jest psycholo
gicznym procesem wymiany informacji między uczestnikami komunikacji. Noś
nikami mogą tu być słowa, gesty, stroje, obrazy, obiekty architektury, dzieła 
sztuki, teksty lub dźwięki, przy czym w proces komunikacji włączeni są zarów
no nadawcy, jak i pośrednicy oraz odbiorcy, a uczestnicy tego procesu nawzajem 
na siebie oddziałują poprzez udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych2.

1 Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 
Naukowych Universitas, Kraków 2006.

2 S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi, przeł. P. Izdebski, 
A. Jaworska, D. Kobylińska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
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Aby symbole i znaki przekazywane w omawianym procesie miały w ogóle zna
czenie, muszą zostać właściwie zinterpretowane przez nadawcę i odbiorcę. Po
nieważ sama interpretacja komunikatu nie jest zawarta w jego treści, dopiero 
nadając mu znaczenie, usensowniając w procesie komunikacji interpersonal
nej, czynimy tę treść zrozumiałą dla odbiorcy i nadawcy. Nie ulega wątpliwo
ści, że aby nastąpił ów proces, konieczna jest interakcja, tzn. każdy z uczestni
ków musi się zaangażować, a więc mieć możliwość odbierania i nadawania ko
munikatów. Zwykle liczba osób biorących w nim udział ogranicza się do kilku 
uczestników, większa ich liczba stwarza problemy, które mogą zakłócić pra
widłowy przebieg procesu. Zagadnienie prawidłowej komunikacji w organiza
cji pracy bibliotecznej opartej na wzajemnych relacjach uczestników procesów 
komunikacji jest przedmiotem tego artykułu -  w odniesieniu do komunikacji 
zewnętrznej oraz wewnętrznej — nawiązywanie bowiem relacji między uczest
nikami jest istotą omawianego zjawiska3.

Z komunikacją wszyscy mamy do czynienia na co dzień, ponieważ człowiek 
jako istota społeczna musi komunikować się z innymi członkami społeczeń
stwa, toteż umiejętność porozumiewania się jest podstawą kontaktów między
ludzkich. Komunikowanie może mieć przebieg jednokierunkowy -  gdy nadaw
ca nadaje komunikat bez oczekiwania na reakcję odbiorcy, lub dwukierunko
wy — gdy nadawca uzyskuje potwierdzenie otrzymania wiadomości. Ten pro
ces zachodzi nieustannie, ponieważ cały czas przekazujemy i odbieramy infor
macje. Jednak aby zaistniała komunikacja, muszą współwystępować: nadaw
ca, odbiorca, kod, czyli sposób przekazania i odczytania informacji, oraz kanał, 
przez który przepływa informacja.

Istnieją dwa podstawowe typy komunikacji interpersonalnej: komunikowa
nie -  wysyłanie komunikatu w przestrzeń informacyjną z intencją bycia ode
branym (dzieło sztuki, program telewizyjny, obwieszczenie, testament), oraz 
komunikowanie się -  intencją jest odebranie reakcji odbiorcy (dialog, dysku
sja, negocjacje).

Wiele nieporozumień w relacjach interpersonalnych wynika ze złej komu
nikacji. Przy czym o efektywnej mówimy wtedy, gdy treść wypowiedzi jest od
bierana zgodnie z intencjami nadawcy przekazu. Poszczególne kanały przeka
zu informacji mają zróżnicowany wpływ na jej odbiór. Najczęściej przyjmuje 
się, że ok. 65% wiadomości w trakcie rozmowy pochodzi z sygnałów niewerbal
nych, a tylko 35% informacji przekazywanych jest jako świadomy akt mowy.

Komunikacja werbalna

Komunikacja werbalna, tj. za pomocą słów, jest najbardziej oczywistym spo
sobem porozumiewania się człowieka będącego istotą społeczną. Może mieć for
mę mówioną lub pisaną, lecz uważa się, że w niektórych sytuacjach komuniko

3 J. Wojciechowski, Biblioteka w komunikacji publicznej, Wyd. SBP, Warszawa 2010.



Rola komunikacji interpersonalnej w działalności biblioteki akademickiej 215

wanie ustne zdecydowanie przeważa nad pisemnym ze względu na możliwość 
otrzymywania natychmiastowej informacji zwrotnej od odbiorcy komunikatu, 
jakkolwiek w mniejszym stopniu dotyczy to przekazu audytoryjnego. Komuni
kacja werbalna jest też bardziej jednoznaczna od innych rodzajów komunika
cji. Charakteryzując formy komunikacji werbalnej, można wskazać zarówno 
ich zalety, jak i wady. Ponieważ komunikacja ustna ma mniej formalny cha
rakter, zwykle uważa się ją  za mniej precyzyjną i rzeczową. Z kolei możliwość 
natychmiastowego uzyskania informacji zwrotnej powoduje, że częściej taką 
komunikację inicjujemy. Chociaż odbywa się w czasie rzeczywistym i ma cha
rakter dwukierunkowy, jest ulotna, a jej przebieg w mniejszym stopniu utrwa
la się w pamięci rozmówców. W odróżnieniu od komunikacji ustnej — pisemna 
jest bardziej trwała, a do raz zapisanych treści możemy wielokrotnie wracać. 
Z kolei do jednej z wad komunikacji pisemnej możemy zaliczyć fakt, że najczę
ściej ma charakter jednokierunkowy, a przynajmniej -  utrudnia natychmia
stowe otrzymanie informacji zwrotnej i jest prawie zupełnie pozbawiona prze
kazu niewerbalnego.

Zarówno komunikacja ustna, jak i pisana wykorzystywane są do porozu
miewania się przez Internet. Komunikacja elektroniczna, łącząc w sobie obie 
wspomniane formy, zawiera zarówno ich plusy, jak i minusy. Przede wszyst
kim gwarantuje szybkie tempo przekazu informacji i może mieć jednocześnie 
charakter jedno- lub dwukierunkowy, zwiększa również precyzję wypowiedzi 
i umożliwia powrót do raz już odczytanej informacji. Jednocześnie jednak na
rzuca pewien schemat w formie porozumiewania się i ogranicza znacznie dłu
gość wypowiedzi lub spłycają. Jest także pozbawiona sygnałów niewerbalnych.

Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna często współwystępuje z komunikacją werbalną, 
jednakże różni się od niej, przebiegając w czasie w sposób ciągły, nieprzerwa
ny, angażując odbiorcę nawet bez naszej świadomości, ponieważ każde ludzkie 
zachowanie jest sygnałem niewerbalnym i może być odebrane przez otoczenie 
jako komunikat, któremu odbiorcy nadają znaczenie zgodne lub też nie z inten
cją nadawcy. Przekaz niewerbalny staje się w ten sposób pełniejszy niż prze
kaz językowy, ponieważ przesyła informacje jednocześnie wieloma kanałami 
i w żaden sposób nie możemy go przerwać, tak jak możemy to zrobić w przy
padku przekazu na poziomie językowym. Ponieważ komunikowanie niewerbal
ne przebiega nieustannie, nawet gdy nie jesteśmy tego świadomi, ciągły prze
pływ sygnałów zwiększa możliwość błędnych interpretacji, nieporozumień lub 
traktowania nas jako mniej kompetentnych. Błędy te mogą wynikać z różnic 
kulturowych, odmiennych oczekiwań otoczenia w stosunku do osób różnej płci 
lub indywidualnych zwyczajów poszczególnych osób. Najlepiej odbierany jest 
przekaz, w którym przekazywane sygnały werbalne oraz niewerbalne współ
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grają4. W innym razie -  gdy te sygnały sobie przeczą -  odbierani jesteśmy ja
ko kłamcy lub osoby niepewne swoich racji.

W różnych kulturach sygnały niewerbalne mogą być odmiennie interpre
towane. Świadomość ich istnienia jest niska zarówno wśród nadawców, jak 
i wśród odbiorców. Zwykle nie mamy trudności z wyraźnym wskazaniem mo
mentu ustania lub rozpoczęcia kontaktu na poziomie mowy, natomiast w przy
padku sygnałów niewerbalnych przez cały czas trwania przekazu możemy nie 
zdawać sobie sprawy z jego istnienia, chociaż pozostajemy pod jego wpływem. 
Przede wszystkim wynika to z faktu, że komunikując się niewerbalnie, prze
kazujemy przede wszystkim emocje i tworzymy relacje międzyludzkie. W rze
czywistości dopiero nadanie znaczenia zachowaniu niewerbalnemu tworzy te
go typu komunikację.

Istnieje wiele sygnałów ciała powszechnie rozumianych we wszystkich kul
turach jednakowo (np. uśmiech wyrażający przyjemność lub groźne zmarszcze
nie brwi jako wyraz niezadowolenia), jednakże większość niewerbalnych zna
ków (np. gesty dłoni lub palców) mogą mieć inne znaczenie. Jeżeli takie zna
ki zostaną źle zinterpretowane, komunikacja będzie nieefektywna lub nie do
prowadzi do osiągnięcia porozumienia. Jednocześnie gdy mowa ciała jest sku
teczna, a więc gdy sygnały werbalne i niewerbalne są ze sobą zgodne i się uzu
pełniają, a ponadto są we właściwy sposób rozumiane, komunikacja nie tylko 
przebiega bez przeszkód, lecz także jest lepsza i daje większą satysfakcję. Aby 
komunikaty werbalne spełniały swoją funkcję, muszą być poparte komunika
tami niewerbalnymi.

Komunikacja niewerbalna dotyczy wszystkich ludzkich zachowań, postaw 
i obiektów innych niż słowa, a więc wyglądu fizycznego; ruchów ciała, gestów, 
wyrazu twarzy, ruchu oczu, dotyku, głosu, intonacji; sposobu ubierania się; 
urządzania mieszkania, otaczania się określonymi przedmiotami. Osobom, któ
re pragną skutecznie komunikować, poleca się baczne obserwowanie odbiorców 
i zwracanie uwagi na np. ziewanie, błądzenie wzrokiem po suficie, kręcenie się 
na krześle, spoglądanie na zegarek.

Wiedza o komunikowaniu
Ponieważ trudno byłoby wskazać taki obszar funkcjonowania człowieka, 

który nie byłby związany z koniecznością współpracy z innymi, wiedza na te
mat istoty i elementów komunikacji daje jej uczestnikom możliwość rozumie
nia i rozwijania umiejętności interpersonalnych. Wszystkie typy pracy zawodo
wej wymagają od pracownika umiejętności współpracy, organizowania własnej 
pracy, radzenia sobie ze stresem, nawiązywania kontaktu, budowania relacji, 
porozumiewania się z innymi, wywierania wpływu. Budowanie relacji możliwe

4 D.G. Leathers, Komunikacja niewerbalna, przel. M. Trzcińska, Wyd. Naukowe PWN, W ar
szawa 2007.
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jest w sytuacji, gdy obie strony tego procesu traktują się podmiotowo, a więc są 
ukierunkowane nie tylko na osiągnięcie własnego celu (porozumiewanie bez
osobowe), lecz także na wartość, jaką jest kontakt z drugim człowiekiem (po
rozumiewanie interpersonalne)5. Pracownik, który świadomie kształtuje włas
ne umiejętności interpersonalne, może oczekiwać podnoszenia skuteczności 
swoich działań, a w szczególności może się uczyć tego, jak:

-  efektywnie się porozumiewać,
-  lepiej się komunikować i radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
-  świadomie budować relacje z innymi dzięki poznaniu własnych nawyków 

komunikacyj nych,
-  rozpoznawać i świadomie stosować niewerbalne sygnały komunikacyjne,
-  poprawiać porozumienie w zespole,
-  precyzyjnie formułować myśli i aktywnie słuchać,
-  unikać sytuacji generujących stres i konflikty.

Zakłócenia w komunikacji

Każda komunikacja, a więc także komunikacja interpersonalna, może zo
stać przerwana lub może ulegać zakłóceniom z różnych powodów zależnych od 
nadawcy lub odbiorcy, a także tych, na które nadawca i odbiorca mają niewiel
ki wpływ. Najczęściej wymienia się następujące powody zakłóceń procesu ko
munikacji:

-  wiadomość jest niekompletna;
-  zastosowano nieodpowiedni dobór słów lub gestów;
-  wystąpiły utrudnienia percepcyjne (hałas, zbyt duża odległość, niewyraź

ny przekaz),
-  powstały przeszkody techniczne (błędny adres, awaria poczty elektronicz

nej, nieobecność odbiorcy);
-  użyto niewłaściwego kanału komunikacyjnego;
-  dokonano złej interpretacji wiadomości;
-  wiedza odbiorcy była ograniczona;

-  negatywne nastawienie do nadawcy lub nieadekwatne do sytuacji emo
cje zmieniły przekaz;

-  wykonywanie różnych czynności podczas komunikacji zakłóciło przebieg 
kontaktu;

-  natłok informacyjny (zbyt dużo informacji) spowodował niezrozumienie;
-  poziom zmęczenia nadawcy lub odbiorcy ograniczył skuteczność;
-  pośpiech zmienił precyzję nadania i odbioru.
Ponieważ komunikacja wewnętrzna jest bardzo ważnym elementem pracy 

w instytucji, sprawność obiegu informacji wewnątrz zarówno dużej, jak i ma
łej firmy jest jednym z zasadniczych czynników determinujących sukces stra

° M. Kisilowska, Biblioteka w sieci -  sieć w bibliotece, Wyd. SBP, Warszawa 2010.
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tegii jej funkcjonowania i rozwoju. Jedną z najważniejszych przyczyn kryzysów 
jest brak lub niedostatki w komunikacji wewnętrznej6. Jednym z powodów za
kłóceń w obiegu informacji może być uleganie stereotypom, w interpretacji lub 
w relacji między osobami o różnym autorytecie. Chętniej słuchamy osób o wy
sokim statusie społecznym, a więc jeżeli rozmówca ma określone cechy, wska
zujące na jego wysoką pozycję społeczną, wówczas poświęcimy mu więcej uwa
gi, okażemy więcej uprzejmości i chętniej zgodzimy się z jego poglądami. Z kolei 
w sposób diametralnie inny będziemy traktować osobę, której status społecz
ny jest niski. Postępowanie takie może prowadzić do traktowania otrzymanych 
informacji w sposób wybiórczy -  do koncentrowania się jedynie na niektórych 
fragmentach komunikatu, przy jednoczesnym pomijaniu innych. Odbierany 
wówczas komunikat staje się błędny, gdyż zwracamy uwagę tylko na niektó
re treści, nadmiernie je uwypuklając, podczas gdy do właściwego zrozumienia 
wiadomości potrzebne nam są wszystkie. Wpływ na nieodpowiedni przepływ 
informacji w instytucji mogą mieć też czynniki bardzo praktyczne, np. wybór 
priorytetów oraz podstawowe błędy popełniane przy przekazywaniu komuni
katu, takie jak zakłócenia w chronologicznej prezentacji informacji, niewłaści
wa kolejność w porządkowaniu faktów przy przechodzeniu od praktyki do teo
rii lub brak porządkowania informacji według stopnia ważności. Wielokrotne 
powtarzanie tego samego przekazu danych, zwłaszcza że takie postępowanie 
ma wpływ na (nadmierną) długość komunikatu, również nie sprzyja prawidło
wemu przebiegowi komunikacji.

Straty w procesie komunikacji

Zakłócenia w przebiegu komunikacji powodują wymierne straty, mające 
skutki zarówno krótkoterminowe, jak i długotrwałe. Część ze strat, wynikają
cych z niewłaściwego przebiegu komunikacji interpersonalnych, można łatwo 
usunąć, szczególnie gdy zostały szybko zdefiniowane, jednakże część z nich 
może mieć niekorzystny wpływ na dalsze działanie instytucji, zwłaszcza jeśli 
występują w dłuższym okresie. Jako najczęstsze konsekwencje niewłaściwego 
przebiegu komunikacji można wskazać:

-  zerwanie procesu komunikacji między klientem a firmą;
-  utratę dobrego wizerunku firmy;
-  stratę czasu;
-  odejście klienta od firmy;
-  odejście wykwalifikowanej kadry z firmy7.

6 Mosty zamiast murów, red. J. Stewart, przeł. J. Suchecki i in., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2007.

7 E. Tierney, 30 minut dla skutecznej komunikacji, przeł. M. Dziedzic, Wyd. „Kos” , Katowice 
1998.



Rola komunikacji interpersonalnej w działalności biblioteki akademickiej 219

Korzyści z dobrej komunikacji
Właściwy przebieg komunikacji przynosi również dla instytucji korzyści -  

wymierne zyski, które nie wymagają specjalnych nakładów finansowych. W y
mienia się wśród nich:

-  oszczędność czasu;
-  świadome ponoszenie przez pracowników odpowiedzialności za swoją pracę;
-  współpracę między kadrą;
-  informację od klientów dotyczącą ich potrzeb;
-  wiarygodność firmy;
-  rozumienie przez pracowników działania firmy i ich obowiązków.
Członkowie zespołu w danej instytucji (lub po prostu pracownicy danej fir

my) komunikują się między sobą, przekazując informacje formalne i nieformal
ne, pomagając sobie (lub utrudniając pracę), tworząc swoistą atmosferę zaufa
nia. Mobilizują się do wspólnego działania w zespole, gdyż są od siebie zależni, 
a ostateczny efekt jest wynikiem działań wszystkich członków. Gdy otrzymu
jemy odpowiedź na nasz komunikat, przestajemy być tylko nadawcą, stając się 
również odbiorcą. Otrzymując informację zwrotną, zamieniamy się rolami, a po
nieważ proces komunikacji toczy się nieustannie, to aby go usprawnić, musi
my mieć świadomość tego, jak przebiega. Jedno z podstawowych pytań dotyczy 
celu nadawanej wiadomości, a także tego, jak bardzo wiadomość ta jest ważna 
dla odbiorców oraz dlaczego powinni ją  znać. Jest wiele sposobów na uspraw
nienie komunikacji w firmie. Zalecenia są następujące:

1. Oszczędzaj czas swój i innych.
2. Dobierz wcześniej właściwe słowa.
3. Miej siłę przekonywania.
4. Daj przykład profesjonalizmu.
5. Traktuj poważnie otoczenie.
Aby zapobiec błędom w odbiorze treści przekazu, powinniśmy wykształcić 

w sobie umiejętność uważnego i aktywnego słuchania. Możemy to osiągnąć:
-  nie przerywając rozmówcy, pozwalając mu wypowiedzieć się do końca, 

często bowiem najistotniejsza informacja podawana jest w puencie przekazu;
-  definiując swoimi słowami to, co druga osoba do nas mówi;
-  precyzując za pomocą zadawanych pytań;
-  unikając interpretowania wyrwanego z kontekstu fragmentu skierowa

nego do nas przekazu;
-  dzieląc się z odbiorcą swoimi odczuciami, wiedzą i wcześniejszymi do

świadczeniami;
-  słuchając z nastawieniem na pełne zrozumienie rozmówcy (w tym także 

na poznanie jego emocji i motywacji).

Asertywność
Umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, ujawniają 

preferencje, poglądy czy wartości -  bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu
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i bez lekceważenia rozmówców -  nazywamy asertywnością. W ten sposób daje
my wyraz przekonaniom, że różne zapatrywania są rzeczą zwyczajną i oczeki
waną oraz że nie należy się spodziewać, iż niezbędna jest konieczność ujedno
licenia przekonań. Zachowując się asertywnie, respektujemy prawa zarówno 
swoje, jak i innych, uzewnętrzniamy umiejętność wyrażania własnych opinii 
przy poszanowaniu stanowiska innych. W trakcie dyskusji (szanując prawo do 
własnego zdania innych osób) możemy pozostać przy własnym poglądach. Jeże
li w trakcie procesu komunikacji potrafimy oddzielić przekonania własne i roz
mówców od faktów, końcowe uzgadnianie stanowiska nie będzie takie trudne.

W sytuacjach konfliktowych umiejętności asertywne pozwalają obu stro
nom osiągnąć kompromis, stawiać sobie realistyczne cele i akceptować stano
wiska swoje lub innych.

Komunikacja interpersonalna w praktyce zawodowej 
bibliotekarzy

Tradycyjna działalność biblioteczna (gromadzenie, opracowanie, udostęp
nianie) ulega zmianie, nie wyczerpuje listy zadań i umiejętności, a przynaj
mniej nie wystarcza już do prawidłowego i wszechstronnego funkcjonowania 
współczesnej biblioteki. Nowoczesny bibliotekarz musi poszerzać swoje kom
petencje zawodowe w zakresie właściwego nawiązywania relacji między zespo
łem współpracowników a klientami biblioteki. Wiedza o procesie, jakim jest ko
munikacja interpersonalna, o interakcjach zachodzących między uczestnikami 
przekazywania i odbierania informacji, o zakłóceniach w komunikacji, pozna
nie mechanizmów dobrej komunikacji interpersonalnej są niezbędne we współ
czesnej organizacji nastawionej na kontakt z klientem. Współczesna bibliote
ka należy do instytucji, w których dominują kontakty osobiste8. Mogą przybie
rać różne formy, poczynając od najprostszych i najczęstszych, a więc zadania 
pytania i udzielenia odpowiedzi, szkolenia bibliotecznego dla czytelników czy 
promocji biblioteki.

Komunikacja interpersonalna występuje w codziennej pracy personelu bi
blioteki -  w trakcie obsługi czytelników, spotkań pracowników czy zebrań. Każ
da z bibliotek organizuje również konferencje, seminaria czy wystawy, bierze 
udział w uroczystościach, prezentacjach lub targach. Pracownicy biblioteki wyż
szego szczebla komunikują się z władzami instytucji, którym podlegają, spon
sorami lub dziennikarzami. Umiejętność dobrej komunikacji wiąże się również 
z szybkim rozwojem technologii i coraz powszechniejszym dostępem do infor
macji, toteż komunikowanie należy do głównych zadań i sposobów pracy biblio
tekarza. Uczestnictwo biblioteki w procesie komunikacji jest pośredniczeniem 
między jej użytkownikami a treścią przekazów gromadzonych w jej zasobach.

8 M. Kisilowska, Już nie wiem jak mam do ciebie mówić, czyli komunikacja w bibliotece, Wyd. 
CEBID, Warszawa 2001.
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Praktyczne rady dla bibliotekarza (na przykładzie roz
mowy kwalifikacyjnej)9

Pierwszy kontakt interpersonalny, warunkujący dalsze funkcjonowanie bi
blioteki, zachodzi w trakcie zatrudniania kadry. Naprzeciw siebie stają repre
zentanci o przeciwstawnych motywacjach. Warto je rozpoznać.

Punkt widzenia pracodawcy:
1. Przygotuj się do rozmowy, samo rzucenie okiem na CV kandydata na 2 mi

nuty przed rozmową nie wystarczy.
2. Określ cele rozmowy kwalifikacyjnej, a w ten sposób oszczędzisz czas.
3. Zaplanuj, co chcesz powiedzieć kandydatowi o bibliotece.
4. Tak przejrzyj formularz kwalifikacyjny lub opis stanowiska, aby wyraź

nie określić umiejętności i cechy, których będziesz oczekiwał; już na wstępie 
określ umiejętności, których wymagasz, oraz umiejętności, których można się 
nauczyć w trakcie pracy lub podczas szkoleń.

5. Koordynuj swoją pracę z innymi osobami prowadzącymi wywiad z kan
dydatem.

6. Zrób wstępny plan pytań, ustal punkty do dyskusji, tak aby nie zgubić 
wątku.

7. Określ z góry czas trwania spotkania, wybierz właściwe otoczenie na roz
mowę, zaplanuj organizację poczęstunku (jeżeli jest przewidywany).

8. Pozwól kandydatowi mówić i poznaj historię jego pracy.
9. Na zakończenie poinformuj kandydata o kolejnych planowanych przez 

ciebie krokach i realizuj swoje zapowiedzi.
Punkt widzenia kandydata:
1. Przygotuj się do rozmowy, dowiedz się jak najwięcej o bibliotece, w któ

rej chcesz pracować.
2. Zanalizuj oczekiwania słuchaczy i określ swoje cele.
3. Zaplanuj wejście i dbaj o pierwsze wrażenie.
4. Zaplanuj odpowiedzi na pytania.
5. Przystosuj się do stylu osoby prowadzącej spotkanie, używaj skutecznych, 

niewerbalnych elementów mowy i słuchania (zaangażowana pozycja ciała, kon
takt wzrokowy, nie przerywaj).

6. Zaplanuj zakończenie rozmowy.

9 Praktyczne rady dla bibliotekarza oparto na pomyśle zawartym w piątym rozdziale książki 
J. Baney, Komunikacja interpersonalna, przeł. W. Jędruszek, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 
2009.
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Szkolenia studentów formą promocji biblioteki

Training of students as a form of library promotion

A bstra ct: The article is based on survey conducted among 1257 students of the Pedagogical Uni
versity in Cracow. The aim of this study was to evaluate the effectiveness o f library trainings and 
their impact on further possibility of using the library. The other purpose was to show the useful
ness of trainings in the promotion of the library. According to the authors one of the most impor
tant tasks of library promotion is to reduce the gap between the librarian and the user through di
rect contact. Thanks to this obligatory form of training students can be convinced to use the library 
and the perception of the librarian can be changed for the better. Such direct contact can be regar
ded as a form of “personal selling” and the recommendation of the services offered by the library.
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Wstęp

Biblioteki są instytucjami, które według autorek funkcjonują między dwie
ma rzeczywistościami, wiąże je tradycja i nowoczesność. Z jednej strony szyb
kie zmiany technologiczne, rozwój cywilizacji oraz społeczeństwa informacyj
nego powodują, że muszą one nadążać za nowościami oraz przekształcać swoje 
usługi, dopasowując je do potrzeb informacyjnych otoczenia. Z drugiej — są zo
bligowane spełniać podstawowe zadania, do których należy gromadzenie, opra
cowywanie, przechowywanie i udostępnianie księgozbioru. Jednak współczes
na biblioteka nie może skupiać się tylko na tych elementarnych zadaniach. Po
winna proponować swoim klientom nowe, ciekawe usługi, być skarbnicą nie tyl
ko wiedzy, lecz także nowych pomysłów oraz szukać odbiorców, których zain
teresuje swoją ofertą. W celu sprostania tym założeniom biblioteki podejmują 
wiele różnorodnych działań, aby jak najlepiej i najmocniej zapisać się w pamię
ci czytelników. Pomimo tych zmian w bibliotece najważniejszy pozostaje użyt
kownik, o którego należy bezwzględnie zabiegać. Powinno się dokładać wszel
kich starań, aby biblioteka nie była miejscem, które się omija, oraz budować 
przyjazne relacje z jej odbiorcami na długi okres.
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Problemy finansowe, z którymi borykają się jednostki non-profit, często nie 
pozwalają na wprowadzenie w życie nowych inicjatyw i niweczą wszelkie po
mysły. Biblioteki ze względu na swój niedochodowy charakter w większości nie 
mogą sobie pozwolić na reklamę, kampanie promocyjne czy też akcje społecz
ne, dzięki którym mogłyby zaistnieć w świadomości społecznej i wywołać zmia
ny w jej postrzeganiu. W związku z tym we własnym zakresie powinny pro
mować wszelkie przedsięwzięcia poprzez wykonywane zadania. W leksykonie 
Reklama -  50% pojęć gratis promocja została określona m.in. jako działalność 
marketingowa, która wytwarza przychylną opinię o firmie. Celem niniejszego 
artykułu jest prezentacja jednej z form promocji biblioteki, jaką są szkolenia.

Biblioteki akademickie prowadzą działalność dydaktyczną w postaci szko
leń adresowanych do różnych grup odbiorców. Realizując je -  zwłaszcza przy
sposobienie biblioteczne dla studentów pierwszego roku -  warto promować bi
bliotekę i tworzyć pozytywne nastawienie u przyszłych czytelników. Promocja 
to zespół środków wykorzystywanych w procesie komunikowania się przedsię
biorstwa z jego otoczeniem w celu zwiększenia popytu na towary sprzedawa
ne przez daną firmę i stworzenia dla niej preferencji na rynku. Z jednej stro
ny promocja jest określoną wiedzą o firmie i jej otoczeniu, a z drugiej -  sztuką 
pozyskiwania nabywców za pomocą różnorodnych form działalności zachwala
jącej towary i usługi1.

Podczas szkoleń studentów powinno się traktować jak partnerów, aby na
wiązać z nimi dobry kontakt, a dzięki temu przełamać bariery i opory związa
ne z biblioteką. Tego typu zajęcia mają na celu zapoznanie z zasadami funk
cjonowania biblioteki, zaprezentowanie oferowanych usług oraz przygotowa
nie do jak najlepszego korzystania z biblioteki.

Szkolenia

W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przepro
wadzane są szkolenia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierw
szego roku. Zajęcia są obowiązkowe i kończą się zaliczeniem. Pracownicy Od
działu Informacji Naukowej prowadzą szkolenia dla słuchaczy studiów stacjo
narnych. Natomiast zajęcia dla studentów zaocznych przeprowadzane są w bi
bliotekach wydziałowych lub instytutowych. Pierwszą część szkolenia zajmu
je 30-minutowy wykład prowadzony w Czytelni Głównej, a następnie ćwicze
nia z zasad wyszukiwania w kartkowym katalogu rzeczowym oraz prezentacja 
strony domowej i katalogu elektronicznego. Podczas wykładu omawiana jest 
krótka historia biblioteki, jej zbiory, zasady zapisu, wypożyczalnia międzybi
blioteczna, katalog elektroniczny i katalogi kartkowe Biblioteki Głównej oraz 
bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego, a także poszczególne oddziały

1 J. Lux, Reklama -  50% pojęć gratis. Leksykon , Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam", 
Warszawa 2011, s. 205.
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oraz idea i zasady korzystania z Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej. Ćwicze
nia prowadzone są w 15-osobowych grupach. Studenci zapoznają się ze stroną 
domową biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem usług bibliotecznych oraz 
katalogiem elektronicznym i sposobem zamawiania książek tą drogą. Oma
wiana jest lokalizacja egzemplarzy książek, czasopism oraz przedstawiane są 
kryteria wyszukiwania w naszym katalogu, a także prezentowane są bibliote
ki cyfrowe, bazy danych Biblioteki Narodowej, dziedzinowe bazy danych oraz 
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT. Na zakończenie studen
ci wykonują ćwiczenia praktyczne w katalogu rzeczowym związane z wyszu
kiwaniem podanej pozycji.

Autorki, przygotowując artykuł, zapoznały się z aktualnymi badaniami do
tyczącymi szkoleń bibliotecznych. Po analizie okazało się, że nie ma wśród nich 
badań łączących szkolenia oraz promocję biblioteki.

W celu sprawdzenia skuteczności szkoleń oraz ich wpływu na możliwość 
korzystania z biblioteki w roku akademickim 2010/2011 przeprowadzono ba
dania ankietowe. Badania zostały wykonane przez pracowników Oddziału In
formacji Naukowej. Kwestionariusz ankiety wypełniło 1257 studentów z 2273 
uczestniczących w zajęciach z przysposobienia bibliotecznego. Ankieta składa
ła się z 5 pytań zamkniętych. Pytania dotyczyły treści szkolenia, przygotowa
nia prowadzących zajęcia, wpływu szkolenia na decyzję o zapisie do bibliote
ki oraz jego oceny.

Badania

Pytanie 1. Czy według Pani/Pana treść szkolenia bibliotecznego jest w peł
ni zrozumiała? Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 
najwyższą wartość).

Z analizy wynika, że treść szkolenia bibliotecznego była w pełni zrozumiała 
dla 650 badanych (51,8%), którzy ocenili ją  na 5. Notę 4 przyznało 434 osoby 
(34,5%), a wartość 3 zaznaczyło 137 ankietowanych (10,9%). Natomiast ocenę 2 
wskazało 33 respondentów (2,6%). Tylko 3 studentów z 1257 uczestników bada
nia uznało szkolenie za niezrozumiałe, wystawiając ocenę 1 (0,2%) -  zob. rys. 1.

Pytanie 2. Czy według Pani/Pana pracownicy prowadzący szkolenie sąprzy- 
gotowani? Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 naj
wyższą wartość).

Przeważająca większość ankietowanych, bo 1057 (84%), uznało, że pracow
nicy prowadzący szkolenie byli przygotowani bardzo dobrze. Natomiast 163 
osoby (13%) stwierdziły, że przygotowanie pracowników było dobre. Ocenę do
stateczną wskazało 34 badanych (2,7%). Notę 2 przyznała 1 osoba (0,1%), a we
dług 2 respondentów (0,2%) pracownicy byli nieprzygotowani i przyznano im 
wartość 1 (rys. 2).
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Wartość 5 Wartość 4 Wartość 3 Wartość 2 Wartość 1

Rys. 1. Poziom zrozumienia treści szkolenia 
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 2. Ocena przygotowania pracowników prowadzących szkolenie 
Źródło: opracowanie własne.
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Pytanie 3. Czy Pani/Pana zdaniem prezentacja katalogu on-line wyjaśnia 
zasady wyszukiwania? Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniż
szą, a 5 najwyższą wartość).

Prezentacja katalogu on-line dla 605 badanych (48,1%) wyjaśniała w pełni 
zasady wyszukiwania. Notę 4 przyznało 607 ankietowanych (48,3%). Natomiast 
24 respondentów (1,9%) oceniło prezentację na ocenę 3, a 20 studentów (1,6%) 
przyznało wartość 2. Tylko jedna osoba (0,1%) zakreśliła wartość 1 (rys. 3).

700-,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartość 5 Wartość 4 Wartość 3 Wartość 2 Wartość 1

Rys. 3. Ocena wyjaśnienia zasad wyszukiwania w katalogu on-line 
Źródło: opracowanie własne.

Pytanie 4. Czy według Pani/Pana szkolenie biblioteczne ma wpływ na za
pis do biblioteki? Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, 
a 5 najwyższą wartość).

Szkolenie biblioteczne wpływa na podjęcie decyzji o zapisie do biblioteki dla 
507 ankietowanych (40,3%). Natomiast 390 respondentów (31,1%) zaznaczy
ło ocenę 4, a 228 (18,1%) przyznało wartość 3. Jedynie dla 73 badanych (5,8%) 
szkolenie nie ma wpływu na zapis do biblioteki, co potwierdza nota 2. Tylko 59 
studentów (4,7%) uznało, że szkolenie nie ma żadnego wpływu na to, czy zapi
szą się do biblioteki (rys. 4).

Pytanie 5. Proszę ocenić szkolenie biblioteczne w skali od 1 do 5 (gdzie 1 ozna
cza najniższą, a 5 najwyższą wartość).

Najwyższą wartość przyznało 616 studentów (49%). Natomiast ocenę 4 za
znaczyło 509 ankietowanych (40,5%). Dla 105 respondentów (8,4%) szkolenie 
było na poziomie dostatecznym. Tylko 26 osób (2%) wybrało notę 2, a 1 uczest
nik (0,1%) przydzielił ocenę 1 (rys. 5).
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Rys. 4. Ocena wpływu szkolenia na zapis do biblioteki 
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 5. Ocena szkolenia bibliotecznego 
Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

Głównym celem przeprowadzonych badań było zebranie opinii studentów na 
temat szkolenia oraz zbadanie wpływu lekcji bibliotecznych na decyzję o zapi
sie do biblioteki. Dzięki uzyskanym wynikom biblioteka jako jednostka może 
wybrać odpowiedni kierunek działań marketingowych i promocyjnych. Warto 
podjąć kroki zmierzające do stworzenia i utrwalenia u konkretnej grupy docelo
wej pozytywnego wizerunku. Nadawanie, budowanie i wykorzystywanie marek 
w całokształcie przedsięwzięć i procesów marketingowych określone zostało jako 
branding2, który opiera się na tworzeniu i utrzymaniu pozytywnego wizerunku.

Reasumując, szkolenie biblioteczne zostało dobrze przyjęte. Wniosek ten zo
stał wyciągnięty na podstawie zsumowanych odpowiedzi z wartościami 4 i 5, 
gdyż w pytaniach skierowanych do respondentów 1 oznaczało najniższą a 5 
najwyższą wartość. W pytaniu dotyczącym jasności treści szkolenia 86% an
kietowanych uznało je za przystępne. Według 97% badanych pracownicy bi
blioteki prowadzący przysposobienie biblioteczne byli przygotowani. Aż 96,3% 
respondentów stwierdziło, że sposób prezentacji wyszukiwania w katalogu on- 
-line jest zrozumiały. Okazało się też, że 71% badanych postanowiło po zakoń
czeniu spotkania zapisać się do biblioteki. Biorąc pod uwagę działania związa
ne z poprawą wizerunku i promocją biblioteki, bardzo pomocne okazało się to 
pytanie, pokazało bowiem, że według większości respondentów istnieje bezpo
średni związek między lekcjami bibliotecznymi a decyzją o zapisie do bibliote
ki. Jeżeli duża grupa uczestników szkolenia nie zdecydowałaby się na zapis do 
biblioteki, to przyczyn takiego stanu rzeczy należałoby szukać m.in. w treści 
i jakości szkoleń. Poprzez bezpośredni kontakt można w pewien sposób nakło
nić studentów do korzystania z biblioteki, a także stłumić obawy związane z tą 
instytucją. Prezentacja możliwości i usług potencjalnym klientom może wpły
wać na ujawnienie i zdefiniowanie określonych potrzeb, co spowoduje powrót 
studenta do biblioteki.

W ostatnim pytaniu poproszono o podanie ogólnej oceny szkolenia. Więk
szość, bo aż 89,5% ankietowanych, przyznało oceny z wartością 4 i 5. Satysfak
cjonujący jest fakt, iż szkolenie zostało korzystnie ocenione przez badaną gru
pę. Oczywiście nie zwalnia to pracowników z prac nad doskonaleniem i podno
szeniem jakości przeprowadzanych lekcji.

Autorki uważają że warto rozpoczynać promowanie usług bibliotecznych 
już na samym początku akademickiej drogi każdego studenta w trakcie szko
leń bibliotecznych. Celem głównym tego typu działań jest pobudzanie zacho
wań nabywczych potencjalnych użytkowników. Podczas szkoleń mających na 
celu poprawę wizerunku biblioteki najbardziej efektywną i korzystną formą 
będą ćwiczenia odbywające się w małych grupach, podczas których studenci

2 Ibidem, s. 39.
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będą mieć bezpośredni kontakt z bibliotekarzem. Pierwszy kontakt, wrażenie 
są niezmiernie istotne w relacjach międzyludzkich i mogą zadecydować o sto
sunku do danej instytucji. Jeżeli studenci poczują się przyjaźnie traktowani, 
to będą nas odwiedzać i myśleć o nas pozytywnie. Poprzez bezpośredni kontakt 
można także wyrazić własną wiarygodność oraz kompetencje. Pracownicy bio
rący udział w szkoleniach powinni pamiętać, że są wizytówką biblioteki. Istot
ne jest, aby zwracali uwagę na takie m.in. czynniki, jak: aparycja, strój i po
stawa, a także spojrzenie oraz sposób wypowiedzi. Nasza postawa powinna być 
otwarta, skierowana na użytkownika. Nie należy ustalać zbyt wielu ograniczeń, 
aby nie zniechęcić naszych potencjalnych klientów. Zajęcia powinny być inte
resujące dla uczestników, gdyż zainteresowanie i zaangażowanie uczestników 
wpływa na efektywność szkolenia. Konieczne jest stworzenie zespołu środków 
podnoszących atrakcyjność usług oferowanych przez bibliotekę, zachęcających 
do skorzystania z naszej oferty.

Wiele bibliotek odchodzi od tradycyjnej formy szkolenia na rzecz e-learningu. 
Jedną z cech nauczania na odległość jest jego elastyczność, gdyż student może 
uczestniczyć w szkoleniu poza biblioteką z dowolnego miejsca i w dowolnym ter
minie. Jednak według autorek podczas nauczania zdalnego trudniej wywołać 
pozytywne skojarzenia z naszą instytucją, jak również zaprezentować i prze
konać do korzystania z oferowanych usług. W dobie społeczeństwa informa
cyjnego i dostępności Internetu dzięki tradycyjnym szkoleniom można zachę
cić studentów, aby nie omijali biblioteki, oraz pracować nad poprawą wizerun
ku. Prezentując użytkownikom ofertę, możemy wpłynąć także na umiejętność 
określania i precyzowania ich potrzeb informacyjnych, a to z kolei może spo
wodować zwiększenie frekwencji.

Bezpośredni kontakt można uznać za formę sprzedaży osobistej, która nazy
wana jest także akwizycją lub komunikacją personalną. Jest historycznie naj
starszym instrumentem komunikacji marketingowej, uznawanym przez prak
tyków za najbardziej skuteczny. Sprzedaż osobista jest definiowana jako ust
na, osobista prezentacja oferty i rozmowa handlowa sprzedawcy (lub zespołu 
sprzedawców) z jednym lub większą liczbą potencjalnych nabywców w celu do
prowadzenia do zakupu promowanej oferty3. Sprzedaż osobista, czyli promocja 
osobista, w leksykonie Reklama -  50% pojęć gratis została ujęta jako działanie 
polegające na osobistym prezentowaniu oferty w toku bezpośredniej rozmowy 
sprzedawcy z potencjalnym nabywcą w celu zapoznania go z cechami produk
tu. Ponadto sprzedający może łatwo wywołać u klienta pozytywne stany emo
cjonalne i zbudować więź opartą na kontaktach „twarzą w twarz” , może nawią
zać i utrzymywać długoterminową znajomość4.

3 Komunikacja marketingowa: instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 177.

4 J. Lux. op. cit., s. 257.
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W celu zwiększenia atrakcyjności oferty biblioteki nadrzędnym elementem 
szkoleń bibliotecznych powinien stać się osobisty kontakt ze studentami. W y
maga on większych nakładów pracy oraz czasu, ale — patrząc perspektywicznie 
-  skutkuje on większym prawdopodobieństwem zatrzymania czytelnika w bi
bliotece. Należy zwrócić uwagę na przekazywanie w jasny i zachęcający spo
sób informacji o usługach, na gromadzenie wiadomości o potrzebach i oczeki
waniach potencjalnych klientów, a także na formowanie dobrego wizerunku 
biblioteki. Zaletą kontaktu osobistego jest możliwość prowadzenia bezpośred
niego dialogu z potencjalnym użytkownikiem. Bezpośrednie komunikowanie 
się z klientem -  w przeciwieństwie do innych form promocji -  zapewnia sprzę
żenie zwrotne. Dzięki kontaktowi osobistemu możliwe jest lepsze dostosowa
nie przekazywanych informacji, tak aby maksymalnie zachęcić odbiorcę do ko
rzystania z oferowanych usług. Nasze postępowanie powinien warunkować cel, 
jaki chcemy osiągnąć, oraz osoba, z którą się spotykamy. Przedstawienie oferty 
daje szansę przekonania potencjalnego klienta, że powinien wybrać propono
wane rozwiązanie. Należy przedstawić zalety własnej biblioteki i oferowanych 
przez nią usług, udowodnić, że znamy sytuację oraz zapotrzebowanie odbior
ców. Trzeba postarać się przekonać potencjalnych klientów, że to właśnie na
sza oferta gwarantuje najlepszą jakość i maksymalną satysfakcję z dokonanego 
wyboru. Odpowiadając odbiorcom na pytania, trzeba skupić się przede wszyst
kim na tym, co go najbardziej interesuje. Należy zabiegać, aby kontakty z po
tencjalnymi klientami nie zakończyły się na pierwszym spotkaniu, lecz prze
kształciły w stałe współdziałanie. Proponowana usługa powinna zostać przed
stawiona w odpowiedniej ilości, w konkretnym miejscu i czasie. Zadowolenie 
użytkowników i ich pozytywne wrażenia z oferowanych usług przyczyniają się 
do utrwalania związków z biblioteką. Satysfakcja pomaga budować zaufanie 
do biblioteki jako wiarygodnej i rzetelnej instytucji. Aby zatrzymać potencjal
nych klientów, ważne jest właściwe ich traktowanie. Istotne, by być blisko nich, 
dysponować sprawnym systemem komunikowania z użytkownikami oraz za
pewniać dbałość o jakość i kulturę obsługi. Na jakość obsługi klienta wpływa
ją  takie czynniki, jak: dostępność, niezawodność, wiarygodność, terminowość, 
dokładność oraz estetyka otoczenia. Lojalność klientów jest umacniana przez 
okazywanie im szacunku, kompetentną obsługę oraz wychodzenie naprzeciw 
nim. Zadowoleni użytkownicy są swego rodzaju źródłem rekomendacji i pełnią 
funkcję mostu łączącego bibliotekę z potencjalnymi klientami. Usatysfakcjono
wany użytkownik biblioteki to bezpłatny nośnik informacji o niej.

Wszystkie te założenia można zrealizować m.in. przez dobrze przygotowane 
i przeprowadzone szkolenia. W związku z tym należy właściwie określić ich ce
le, mając na uwadze, by były one racjonalne. W dydaktyce bierze się pod uwagę 
dwa rodzaje celów: ogólne, które w sposób zwięzły i komunikatywny dla otocze
nia określają zasadniczy kierunek, a poza tym wskazują ogólny wynik szkole
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nia, oraz szczegółowe, które określają zakładane rezultaty uczenia się (zacho
wania) uczestników szkolenia5.

Na zakończenie można przytoczyć myśl Williama Arthura Warda: „Kiepski 
nauczyciel mówi. Dobry nauczyciel tłumaczy. Lepszy nauczyciel pokazuje. Naj
lepszy nauczyciel inspiruje”6.

6 A. Andrzejczak, Projektowanie i realizacja szkoleń. Polskie W ydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2010, s. 112.

6 Cyt. za: D. Tamblyn, Śmiej się i ucz: 95 sposobów wykorzystania humoru do zwiększenia 
efektywności nauczania i szkolenia, przel. D. Wąsik, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009, s. 16.
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Zagadnienie e-learningu, wykorzystywanego w nauczaniu i przekazywaniu 
umiejętności informacyjnych przez zagraniczne i polskie biblioteki, nie jest te
matem nowym. Wciąż budzi szerokie zainteresowanie, zwłaszcza wśród biblio
tekarzy zajmujących się organizowaniem kursów, przewodników oraz różne
go rodzaju informatorów, rozwijających świadomość potrzeb informacyjnych 
i biegłość w wykorzystywaniu informacji. Najważniejsze w obecnej chwili py
tanie brzmi: Jak skutecznie przekazywać wiedzę na temat kompetencji infor
macyjnych? Aktualny rozwój technologii wykorzystywanej przy e-learningu 
daje ogromne możliwości urozmaicenia i wzbogacenia sposobu nauczania. Wi
doczne to jest również w metodach pracy stosowanych przez bibliotekarzy na 
gruncie kształtowania umiejętności poszukiwania i posługiwania się informa
cją. W niniejszym artykule chcemy zastanowić się, na ile skuteczny jest nasz 
wzorzec nauczania i jak się rozwija oraz dokonać próby oceny dotychczasowych 
osiągnięć zdalnego upowszechniania alfabetyzacji informacyjnej za pośrednic
twem internetowych stron bibliotecznych.

Rewolucja informacyjna oraz leżące u jej podstaw rozwój i ekspansja zwią
zanych z Internetem technologii informacyjno-komunikacyjnych w fundamen
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talny sposób zmieniły i wciąż zmieniają procesy społecznego tworzenia, prze
chowywania, transmisji, udostępniania i korzystania z informacji. Zmusiły oso
by i instytucje odpowiedzialne za naukę i edukację, w tym biblioteki, do zmian 
kierunku kształcenia społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy oraz 
wykreowania koncepcji information literacy (IL) jako „zintegrowanego zespo
łu wiedzy i umiejętności” . Obecne w literaturze przedmiotu definicje informa
tion literacy\ np. Stowarzyszenia Bibliotek Amerykańskich ALA (American 
Library Association), C.S. Doyle, UNESCO w tzw. Deklaracji Praskiej czy CI- 
LIP Chartered Institute of Library and Information Proffesionals, charakte
ryzują ten termin jako zestaw wiedzy i umiejętności dotyczący zdobycia, oceny 
i efektywnego wykorzystania informacji oraz proces świadomego nabywania 
umiejętności informacyjnych, związany z krytycznym myśleniem i przyczynia
jący się do skutecznego i właściwego korzystania z informacji. Wydaje się, że 
najpełniej hasło to ujęte zostało w definicji opisującej information literacy jako 
„wiedzę o indywidualnych potrzebach informacyjnych, polegającą na identyfi
kowaniu, lokalizowaniu, ocenie, organizowaniu i efektywnym wykorzystaniu 
oraz przekazaniu informacji w celu rozwiązywania problemów i podejmowania 
decyzji”2. Oficjalnymi, polskimi odpowiednikami terminu information literacy 
są: edukacja informacyjna oraz kompetencje informacyjne, aczkolwiek w pu
blikacjach i na forach dyskusyjnych największą popularnością cieszy się okre
ślenie: umiejętności informacyjne3.

Otwarty charakter zasobów informacyjnych Internetu i tego konsekwencje, 
czyli ich fragmentaryczność, brak uporządkowania, niejednolite metody indek
sowania, różnorodność, dynamiczność i interaktywność, wymusiły konieczność 
przełamania dotychczasowych nawyków informacyjnych, a w efekcie szkole
niowych. Uzyskanie właściwej informacji stało się utrudnione, gdyż nie zacho
dzi jedynie w określonym, uporządkowanym, zindeksowanym i względnie sta
bilnym zbiorze bibliotecznym. Toteż biblioteki -  szczególnie interesujące nas 
biblioteki akademickie -  wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji i potrze

1 Problem atykę information literacy  niejednokrotnie podejm owała w swoich publikacjach 
L. Derfert-Wołf, Information literacy -  koncepcje i nauczanie umiejętności informacyjnych, „Biuletyn 
EBIB” 2005, nr 1(62) http://ebib.oss.wroc.pl/2005/62/derfert.php (26.05.2011); eadem, Information 
literacy -  kształcenie umiejętności informacyjnych w bibliotekach akademickich, [w:] Przestrzeń in
formacyjna biblioteki akademickiej -  tradycja i nowoczesność, red. B. Antczak-Sabala, M. Kowalska. 
L. Tkaczyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2009, s. 185-208.

2 A. Paruzel, Kształtowanie umiejętności informacyjnych użytkowników w bibliotece szkoły 
wyższej. Wybrane problem y i zagadnienia [on-line], http://www.ptin.org.pl/konferencje/10forum/ 
repozytorium/Paruzel.pdf (4.10.2011).

3 Z. Wiorogórska, Poland Information Literacy State-of-the-Art Report (June 2011) [on-line], 
http://www.sbp.pl/repository/SBP/sekcje_kom isje/kom isja_ds_edukacji_inform acyjnej/Poland_ 
State_of_the_Art_Report_July2011.pdf (1.10.2011); Polski wymiar information literacy [on-line], 
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=2857&prev=l (30.09.2011); J. Tomaszczyk, Information Literacy, 
[w:] J. Tomaszczyk, Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Studio 
N O A -U niw ersytet Śląski, Katowice 2009, s. 120; L. Derfert-Wolf, Information literacy -  koncepcje 
i nauczanie umiejętności informacyjnych...

http://ebib.oss.wroc.pl/2005/62/derfert.php
http://www.ptin.org.pl/konferencje/10forum/
http://www.sbp.pl/repository/SBP/sekcje_komisje/komisja_ds_edukacji_informacyjnej/Poland_
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=2857&prev=l
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bom, odchodzą od dominującego w dotychczasowych szkoleniach „aspektu in
strumentalnego”, związanego z wyszukiwaniem i lokalizowaniem dokumentów 
czy informacji, poszerzając go o „aspekt intelektualny odnoszący się do anali
zy, selekcjonowania, oceny, wartościowania, syntezy i efektywnego wykorzy
stania informacji”4 zgodnie z etyką i zasadami obowiązującego prawa. Trady
cyjne szkolenia biblioteczne zastępowane są szkoleniami użytkowników infor
macji i przybierają uniwersalny charakter. Trzeba jednak zaznaczyć, że zja
wisko to dotyczy wszystkich typów bibliotek i na różnych szczeblach edukacji. 
Bibliotekarze dostrzegają konieczność realizowania nauczania opartego na mo
delach i standardach information literacy, nauczania obejmującego cały proces 
umiejętności informacyjnych -  od uświadomienia potrzeby informacyjnej, po
przez wiedzę i zdolność zlokalizowania, oceny i właściwego użycia informacji. 
Najczęściej wdrażanymi na świecie modelami i standardami IL są: Big6 Skills 
(M.B. Eisenberg i R.E. Berkowitz, 1990), Seven Faces of Information Literacy 
(Ch. Bruce, 1997), Information Literacy Standards for Student Learning (AASL 
i AECT, 1998), Seven Pillars of Information Literacy (SCONUL, 1999), Infor
mation Literacy Competency Standards for Higher Education (ACRL, 2000), 
Australian and New Zealand Information Literacy Framework, wyd. 2 (AN- 
ZIL i CAUL, 2004)°. Zgodnie z ich założeniami information literacy staje się 
nową „sztuką wyzwoloną” , ponieważ ma charakter kształcenia uniwersalne
go, powszechnego i ustawicznego; natomiast „człowiek information literate” -  
efektywnym konsumentem informacji (effective information consumer)6. Mo
dele te i standardy pełnią rolę podstawy programowej w ramach kształcenia 
kompetencji informacyjnych. Stają się wskazówką do tworzenia programów 
nauczania, pomagają ocenić jakość kształcenia w zakresie IL i wobec braku 
rodzimych, narodowych modeli oraz standardów są rozpowszechniane i wyko
rzystywane na gruncie polskim, także przez bibliotekarzy czy osoby zajmujące 
się dydaktyką biblioteczną7.

4 M. Próchnicka, Information literacy. Nowa sztuka wyzwolona X XI wieku, [w:] Książka, bi
blioteka, informacja. M iędzy podziałam i a wspólnotą, red. J. Dzieniakowska, Wyd. Akadem ii 
Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s. 435-436.

0 Modele i standardy IL bardzo szczegółowo omawia L. Derfert-Wolf, Information literacy -  
koncepcje i nauczanie umiejętności informacyjnych...

6 J. Shapiro, J. Hughes, K. Shelley, Information Literacy as a Liberal Art, „Educom Review” 
1996, vol. 31, no. 2 s. 31-35, http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&hid=10&sid=a72e02e6- 
4ac2-40af-9376-798c755dl8b9%40sessionmgrl2&bdata=Jmxhbmc9cGwmc210ZTllaG9zdClsaXZl 
#db=a9h&AN=9603131577 (23.09.2011).

' Pewną pomocą w formułowaniu podstawowych założeń obejmujących umiejętności informacyj
ne czy w opracowaniu programów (w zakresie metodyki oraz treści), realizowaniu oraz ocenianiu ich 
efektywności mogą być: MedLibTrain. Zostań lepszym nauczycielem kompetencji informacyjnych. 
Przewodnik nie tylko dla bibliotekarzy medycznych, red. B. Niedźwiedzka, I. Hunskâr, EJB, Kraków 
2010 [on-line Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa], oai:jbc.bj.uj.edu.pl:21288 (30.10.2011); J. Lau, 
Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie. Wytyczne [on-line e-Biblioteka 
Uniwersytetu Warszawskiego], wersja polska sierpień 2011, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccon- 
tent?id=80614&dirids=l (4.10.2011).

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&hid=10&sid=a72e02e6-
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccon-
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W celu wykonania analizy i próby oceny dotychczasowych osiągnięć zdalnego 
upowszechniania Information literacy za pośrednictwem internetowych stron 
bibliotecznych z wykazu bibliotek akademickich portalu EBIB wytypowano 77 
bibliotek pełniących rolę głównej biblioteki uczelnianej. Przeszukując strony 
internetowe wyselekcjonowanych instytucji, zwracano uwagę na informacje 
o prowadzonych metodach i formach nauczania. Powyższa analiza wykazała, 
iż prowadząc działalność dydaktyczną, biblioteki stosują różne metody: trady
cyjne, e-learningowe i blended learning (nauczanie mieszane, komplementar
ne). W codziennej praktyce bibliotekarskiej przybierają one wieloraką formę, 
mniej lub bardziej oficjalną: od indywidualnej, bezpośredniej obsługi użytkow
nika, poprzez różnego rodzaju przewodniki, instrukcje, poradniki i ulotki w dru
kowanej lub elektronicznej postaci, po grupowe zajęcia biblioteczne czy biblio
graficzne tradycyjne bądź e-learningowe. Również zamieszczanie przydatnych 
informacji i linków ułatwiających lokalizację oraz korzystanie i ocenę źródeł 
bibliotecznych i sieciowych należy zaliczyć do elementów kształcenia umiejęt
ności informacyjnych. Trzeba także zaznaczyć, że coraz powszechniej bibliote
karze przekazują wiedzę za pośrednictwem narzędzi Web 2.0, takich jak błogi, 
fora dyskusyjne, komunikatory, kanały RSS, portale biblioteczne (EBIB) i ser
wisy. Wszystkie wymienione modele i formy nauczania wyrabiają u użytkow
ników nawyki skutecznego wyszukiwania i korzystania z informacji. Trudno 
jednak jednoznacznie stwierdzić, które są najbardziej efektywne. Wydaje się, 
że blended learning jest najkorzystniejszym sposobem nauczania, gdyż oba mo
dele (tradycyjny i elektroniczny) uzupełniają się w nim wzajemnie. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że e-learning jest coraz bardziej popularny, co uzasadnia 
m.in. większa liczba proponowanych przez biblioteki kursów i przekonanie, że 
jest to wydajny sposób nauczania. Pytanie -  czy równie skuteczny?

E-learning jest terminem odnoszącym się do nauczania za pomocą różnych 
metod, których wspólną cechą jest zastosowanie elektronicznych technik infor
macyjnych i telekomunikacyjnych8; szerzej -  są to wszelkie działania wspie
rające proces szkolenia przez zastosowanie technologii teleinformacyjnych9. 
Powszechnie znane są takie korzyści wynikające z zastosowania e-learningu, 
jak: oszczędność czasu i budżetu, standaryzacja treści i oceny, gwarancja jako
ści, możliwość monitorowania wyników szkolenia, zmiana mentalności uczą
cych się i wyrównywanie szans przyswajania wiedzy, kształcenie nawyku cią
głego, samodzielnego doskonalenia wiedzy i umiejętności. W przebadanych bi
bliotekach akademickich -  co zostało już wspomniane -  przybiera różną for
mę: kursów/szkoleń, podręczników, przewodników, informatorów i instrukcji, 
jak również wycieczek „awatara” w Second Life, filmów, prezentacji, komiksu,

8 A. Ciarkę, E-learning. Nauka na od ległość , przel. M. K lebanow ski, Wyd. K om unikacji 
i Łączności, Warszawa 2007, s. 26.

9 M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw 
Profesjonalnych, Kraków 2005, s. 19.
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linków i odwołań. Tematycznie obejmuje zagadnienia związane np.: z przyspo
sobieniem bibliotecznym -  czyli obszernym blokiem przygotowującym poten
cjalnego użytkownika do samodzielnego poruszania się po bibliotece i korzy
stania z jej zbiorów (tradycyjnych, elektronicznych); z wyszukiwaniem i wy
korzystywaniem wiarygodnych źródeł informacji; z problematyką bibliografii, 
bibliometrii, cytowań itp.

E-learning w formie kursu on-line wraz z testem sprawdzającym poziom 
uzyskanej wiedzy występuje w 22 bibliotekach spośród 77 wytypowanych. Na
leży jednak zaznaczyć, że dostęp do informacji o prowadzeniu tego typu kur
sów często jest utrudniony, co wynika z posadowienia kursu bibliotecznego na 
uczelnianych platformach e-learningowych i braku informacji o zdalnym na
uczaniu. W teorii dobrze przygotowany kurs e-learningowy musi spełniać od
powiednie wymagania w zakresie wszystkich swoich elementów składowych, 
czyli treści, procesu uczenia, personalizacji, kultury uczenia i technologii. Stąd 
powinien wpisywać się w stopniowe zdobywanie i poszerzanie wiedzy, ta z kolei 
winna charakteryzować się wysoką jakością, całościowym spojrzeniem i prze
kładać na praktyczne umiejętności (dotyczy to zarówno treści zawartych we 
wstępnych informacjach o kursie, w sylabusie, jak i w treści głównej). Musi być 
dostosowany do potrzeb, celów i oczekiwań indywidualnych szkoleń oraz uczą
cych się grup o określonych profilach, a ponadto -  co równie ważne -  musi mo
tywować do dalszej nauki. Powinien prezentować materiał szkoleniowy w spo
sób atrakcyjny, logiczny, pozwalający na intuicyjne „poruszanie się” ; podtrzy
mać uwagę i zainteresowanie studenta; umożliwić łatwe i szybkie komuniko
wanie się z instruktorem10.

Podobnie jak w tradycyjnym szkoleniu e-nauczanie powinno być różnorodne 
pod względem zastosowanych metod, form i narzędzi. Dlatego też wykorzystu
je się w nim metody zarówno podające, jak i aktywizujące, w ramach których 
stosuje się formy podawcze (dokumenty tekstowe, prezentacje multimedialne, 
nagrania audio lub video udostępniane za pośrednictwem platformy eduka
cyjnej), interaktywne (pobudzające do czynnego udziału i zaangażowania, np.: 
zadania sprawdzające stopień opanowania wiedzy i umiejętności, testy, quizy, 
gry symulacyjne) i formy współpracy (pozwalające na współdziałanie dwóch lub 
większej liczby osób, powodujące wymianę informacji, organizowanie wirtual
nej grupy, laboratoriów, sesji dyskusyjnych i ćwiczeniowych oraz konferencji 
na żywo, a także czaty, fora dyskusyjne). Istotną cechą e-kursów jest też typ 
prezentowanych treści, który dzieli je na szkolenia twarde i miękkie. Pierw
sze z nich składają się z trzech etapów: „krok po kroku” ; „zrób to sam”; „test 
umiejętności”, podczas których użytkownik przyswaja nowe informacje/czyn-

10 M. Plebańska, E-learning. Tajniki edukacji na odległość, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, 
s. 13-14; 1 7 elem entów dobrego kursu on-line, oprać. M. Doug, Polski Uniwersytet W irtualny 
-A d a m  Chm ielewski i Anna K. Stanisławska 2001 [on-line], http://ww w .puw .pl/dow nloads/ 
docs/17_elementow. pdf (14.09.2011).

http://www.puw.pl/downloads/
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ności, może je przećwiczyć i zweryfikować poziom opanowania kursu. Drugie 
-  w wersji podstawowej zbudowane z trzech modułów: wiedzy (materiał mery
toryczny określony w celach szkolenia); ćwiczeniowego (ćwiczenia utrwalające 
wiedzę i kształcące umiejętności oparte na tej wiedzy); testu wiedzy (różnego 
typu testy sprawdzające, najczęściej wielokrotnego wyboru z jedną poprawną 
odpowiedzią)11. O przyjęciu określonej czy określonych kategorii szkolenia za 
dominujące w danym e-kursie decydują przede wszystkim jego charakter i ce
le, technologia oraz potrzeby użytkowników.

Analizując internetowe strony bibliotek akademickich, można zauważyć, 
że tylko nieliczne szkolenia on-line zbudowane są zgodnie z wymienioną za
sadą trzech modułów: wiedzy, ćwiczeniowego i testu wiedzy. Właściwie więk
szość bibliotek w swoich kursach udostępnianych i prowadzonych w sieci pomi
ja bardzo istotną część metodyki nauczania, jaką jest przećwiczenie przyswo
jonej wiedzy czy też zastosowanie w ramach ćwiczeń nabytych umiejętności. 
Większość kursów on-line prezentowanych w bibliotekach akademickich jest 
na ogół podstawowym szkoleniem bibliotecznym, przekazującym treści zwią
zane z użytkowaniem konkretnej biblioteki. W ograniczonej liczbie prezentują 
szerszy aspekt intelektualny odnoszący się do analizy, oceny, wartościowania, 
syntezy i efektywnego wykorzystania informacji. Natomiast samoistne kursy 
z modułem ćwiczeniowym i testowym dotyczące umiejętności informacyjnych 
począwszy od procesu uświadomienia potrzeb, przez zdolności zlokalizowania 
informacji, jej ocenę i selekcję oraz właściwe użycie są rzadkością w bibliote
kach akademickich, a przecież tego typu kursy prowadzone metodą tradycyj
nego wykładu były i są stosowane w bibliotekach od wielu lat.

Przykładowo instytucją, która może poszczycić się ciekawymi rozwiązania
mi w zakresie rozwijania umiejętności informacyjnych za pomocą szkoleń on- 
-line może być Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GU- 
Med), prowadząca obowiązkowe zajęcia dla poszczególnych kierunków z pod
staw naukowej informacji medycznej. Zajęcia te w założeniu kończą się testem, 
którego wynik (osiągnięcie minimum 60%) decyduje o zaliczeniu przedmiotu. 
Test opiera się na sprawdzeniu umiejętności wykorzystywania w poszukiwa
niach naukowych podstawowego źródła bibliograficznego, jakim jest dla polskiej 
medycyny Polska Bibliografia Lekarska. Najpełniej rozwinięte są zajęcia dla 
doktorantów prowadzone przez Bibliotekę Główną GUMed w formie wykładu 
on-line obejmującego pięć modułów: 1. Teoria informacji; 2. E-zasoby jako no
woczesne źródła informacji: bazy danych, czasopisma i książki w wersji elek
tronicznej, dostęp do nich, sposoby docierania do pełnych tekstów publikacji; 
3. Źródła internetowe, w tym wyszukiwarki naukowe, biblioteki cyfrowe, re
pozytoria, źródła ogólnodostępne oraz kryteria oceny ich wiarygodności; 4. Ba
zy własne Biblioteki GUMed i bibliometria; 5. Publikacje i publikowanie: typy 
i ocena wiarygodności publikacji, opis bibliograficzny, bibliografia zalączniko-

11 M. Plebańska, op. cit., s. 15-17.
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wa i programy do jej tworzenia, elementy prawa autorskiego12. Zajęcia te prze
widują 4-godzinny cykl ćwiczeń przy stanowiskach komputerowych na terenie 
czytelni, jak również formę zaliczenia w postaci pracy zaliczeniowej dostarcza
nej przez studentów (prawdopodobnie zestawienia bibliograficznego, choć au
torzy programu nie precyzują tego na stronie bibliotecznej).

Inną biblioteką akademicką oferującą dość ciekawe rozwiązania w zakre
sie rozwijania umiejętności informacyjnych jest Biblioteka Politechniki Kra
kowskiej, prowadząca e-kurs z podstaw informacji naukowej dla inżynierów. 
Niestety dostępny jest on z platformy e-learning Framework PK po uprzednim 
zalogowaniu się użytkownika, którym nie może być osoba niezwiązana z tą 
uczelnią. Kurs składa się z dwóch modułów: 1. Informacja naukowo-technicz
na -  obejmuje podstawowe informacje o elektronicznych źródłach informacji 
naukowej i metodach korzystania z nich; 2. Praktyczny sposób pisania prac dy
plomowych — jego celem jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zasad 
tworzenia warsztatu naukowego przy pisaniu prac dyplomowych13. Zwłaszcza 
drugi moduł tego kursu, gdyby miał formę otwartą, pewnie stałby się dość czę
sto odwiedzaną stroną przez zainteresowanych tego typu informacją studen
tów, nie tylko uczelni technicznych.

Również ciekawe rozwiązania zaprezentowane są na stronie Biblioteki Uni
wersytetu Medycznego w Łodzi, na której utworzony jest dział „Kursy i szko
lenia” . W dziale tym oprócz podstawowego kursu on-line z przysposobienia bi
bliotecznego zaproponowano także szkolenia w formie pokazów przygotowa
nych na slajdach, dotyczące wykorzystania różnych źródeł informacji i baz da
nych. Kursy te, co jest istotne, dostępne są dla wszystkich zainteresowanych 
użytkowników (rys. 1).

Podobne rozwiązania zastosowano w Bibliotece Politechniki Poznańskiej 
oraz w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej, jednak nie jest to zbyt często 
występująca praktyka.

Dydaktyczna działalność bibliotek akademickich w zakresie information 
literacy przyjmuje — co zostało już powiedziane — różnorakie formy uatrakcyj
niające i wzmacniające przekaz niełatwych skądinąd treści związanych z in
formacją naukową. Na szczególną uwagę w aspekcie e-learningu zasługują, po
za omówionymi już kursami elektronicznymi, również takie formy nauczania, 
jak: przewodniki po źródłach naukowych, informatory czy instrukcje wybra
nych baz danych. Są one częstym elementem wypełniającym biblioteczne stro
ny internetowe, adresowanym do każdego zainteresowanego użytkownika. Te
go typu formy przekazu treści dydaktycznych w zakresie umiejętności informa
cyjnych, umieszczane są zarówno przy opisie baz danych, jak i w podstronach

12 Naukowa informacja medyczna -  wybrane zagadnienia. Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne 
realizowane przez Bibliotekę Główną GUMed dla słuchaczy I roku dziennych studiów doktoranc
kich [on-line\, http://biblioteka.gumed.edu.pl/dydaktyka/nim/ (4.10.2011).

13 Podstawy informacji naukowej dla inżynierów [on-line], http://elf.pk.edu.pl/course/category. 
php?id=52 (26.10.2011).

http://biblioteka.gumed.edu.pl/dydaktyka/nim/
http://elf.pk.edu.pl/course/category
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Kursy dotyczące usług Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych

Kursy

T w o rze n ie  a le r tó w  c y tow ań  na p la tfo rm ie  W eb o f K now ledge  

In te ra k ty w n y  a tlas  ana tom iczny

Em base ^

EndNote W eb

T w o rze n ie  a le r tó w  w  PubMed

T w orzen ie  a le r tów  czasop ism  w  b az ie  Academ ic Search C o m p le te  ^  

T w o rze n ie  a le r tó w  w  b az ie  Medline ^

L og ow an ie  do  p la tfo rm y  EBSCO 

S pringer

W eb o f Know ledge

O m ów ien ie  p la tfo rm y EBSCO ^

Baza M edline ©

Journa l C ita tion  R epo rts  ^

Polska B ib liogra fia  Lekarska

A toZ  -  w yszu k iw a rka  p e łn o te ks to w ych  czasopism  on line  ^

K ata log  b ib lio te k i W ebPAC ^  #

O p la tfo rm ie  szko len io w e j

Rys. 1. Kursy dotyczące usług Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi
Źródło: http://kurs.bg.umed.lodz.pl/course/category.php?id=6 (20.10.2011).

związanych z dydaktyką biblioteczną. Wspomniane przewodniki i poradniki te
matycznie związane są z zagadnieniami przysposobienia bibliotecznego, czy
li przybliżają organizację i strukturę biblioteki, zasady korzystania z jej za
sobów czy usług, pokazują sposoby przeszukiwania katalogów, ale także po
jawiają się w nich elementy, a nawet szczegółowe informacje czy wskazówki 
dotyczące metodyki korzystania z dostępnych poprzez stronę biblioteczną bi
bliograficznych, bibliometrycznych i pełnotekstowych baz danych. Noszą róż
ne nazwy, np.: „Przewodnik po bibliotece dla początkujących czytelników lub 
studentów I roku” ; „Wirtualny przewodnik po Bibliotece...” ; „Poradnik czytel
nika...”; „Poradnik użytkownika...” , „Wirtualne Informatorium” itp. Na przy
kład „Szkolenie biblioteczne studentów I roku Akademii Wychowania Fizycz
nego w Krakowie” z krótką instrukcją wyszukiwania w bazach danych np. 
EBSCO14 lub na stronie internetowej Biblioteki Głównej Politechniki Swięto-

14 Szkolenie biblioteczne studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie [on- 
-linę], http://biblioteka.awf.krakow.pl/szk2011.pdf (19.10.2011).

http://kurs.bg.umed.lodz.pl/course/category.php?id=6
http://biblioteka.awf.krakow.pl/szk2011.pdf
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krzyskiej w Kielcach (PŚK) w zakładce „Materiały szkoleniowe” instrukcje ko
rzystania z elektronicznych zasobów Biblioteki, tj. Instrukcja wyszukiwania 
w Katalogu Biblioteki Głównej PŚK oraz Multimedialny przewodnik po Od
dziale Wydawnictw Ciągłych15. Bardziej rozbudowaną formę ma „Poradnik 
użytkownika SUM” (Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Kato
wicach), który dzięki swojej strukturze i poruszanym zagadnieniom odpowia
da koncepcji information literacy. Poza treścią odnoszącą się do przysposobie
nia bibliotecznego bardzo szczegółowo objaśnia (analizując kwestie dotyczące 
baz danych dostępnych w Bibliotece) zagadnienia związane z gromadzeniem 
informacji na określony temat. Wyszczególnia i kolejno omawia sześć etapów 
procesu poszukiwania: formułowanie pytania, wybór bazy, budowanie strate
gii i przeprowadzenie wyszukiwania, wybór limitów, przeglądanie, zapisywa
nie i drukowanie rezultatów oraz dostęp do pełnego tekstu16. Niezbędnych in
formacji dotyczących samodzielnego np. lokalizowania źródeł naukowych, po
szukiwań bibliograficznych, zasobów wirtualnych czy redagowania prac nauko
wych dostarcza także opracowane przez Bibliotekę Uniwersytetu Ekonomicz
nego w Krakowie Wirtualne Informatorium. Zawiera wykazy przydatnych źró
deł naukowych (katalogów oraz baz danych) i literatury, sposoby wyszukiwań, 
przykłady sporządzania przypisów bibliograficznych oraz kodeks dobrych oby
czajów w publikacjach naukowych17.

Bardzo cenne z punktu widzenia użytkowników informacji, szczególnie in
formacji naukowej, są materiały pomocnicze zamieszczane na stronach biblio
tecznych w postaci instrukcji, broszur, ulotek. Treści w nich zawarte dotyczą 
m.in.: wiedzy o bazach bibliograficzno-abstraktowych czy pełnotekstowych, czę
sto z podziałem na konkretne dziedziny; przybliżają zainteresowanym proble
matykę Open Access, bibliotek cyfrowych, bibliografii załącznikowej czy przy
pisów bibliograficznych, jak również bibliometrii i cytowań. Dają zaintereso
wanym konkretną, zweryfikowaną wiedzę, co w znacznym stopniu ułatwia do
tarcie do właściwej informacji i prawidłowe jej wykorzystanie. Tego typu doku
menty przygotowane do pobrania są przykładowo udostępnione na stronie Bi
blioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach18. 
Niejednokrotnie biblioteki akademickie, tworząc materiały pomocnicze, korzy
stają z broszur, instrukcji, a nawet pełnych szkoleń opracowanych przez fir

15 Materiały szkoleniowe: Instrukcja wyszukiwania w Katalogu Biblioteki Głównej PŚK. M ul
timedialny przewodnik po Oddziale Wydawnictw Ciągłych [on-line], http://lib.tu.kielce.pl/index. 
php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=49 (24.10.2011).

16 Poradnik użytkownika SUM [on-line], http://bibliotekawiki.sum.edu.pl/doku.php?id=spis_tre- 
sci (19.10.2011).

17 W irtualne Informatorium Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line], 
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/wi/ (20.10.2011).

18 Materiały do pobrania w postaci ulotek ze strony Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrod
niczo-Humanistycznego w Siedlcach, http://www.bg.ap.siedlce.pl/index.php/pl/materiay-do-pobra- 
nia.html (24.10.2011).

http://lib.tu.kielce.pl/index
http://bibliotekawiki.sum.edu.pl/doku.php?id=spis_tre-
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/wi/
http://www.bg.ap.siedlce.pl/index.php/pl/materiay-do-pobra-
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my zewnętrzne. Wymienić tutaj można następujące prezentacje czy tutoriale: 
EBSCO, ISI Web of Science, Web of Knowledge, JCR, Emerald, Knovel, ACM 
Digital Library Tutorial, ProQuest, ScienceDirect. Zawierają one najbardziej 
aktualne wiadomości na temat możliwości i funkcji prezentowanych serwisów 
czy baz danych oraz szczegółowe instrukcje ich użytkowania19. Ciekawymi i na
dal nowatorskimi dla bibliotek akademickich sposobami rozwijania umiejętno
ści informacyjnych wśród czytelników są filmy instruktażowe, jak np. film pre
zentowany na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (rys. 2), czy 
też krótkometrażowe formy fabularne, propagujące działalność biblioteki, jak 
np. film Biblioteka to nie horror :) wyprodukowany w bieżącym roku, emito
wany równocześnie na YouTube i stronie Biblioteki Głównej Politechniki War
szawskiej (rys. 3). W dość nietypowy i oryginalny sposób przeprowadza szkole
nia użytkowników Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, wykorzystując do 
tego formę komiksu (rys. 4).

O Bibliiotece

Prezentacja Biblioteki

Skład osobowy

Statystyka

Sprawozdania roczne

Regulaminy I zarządzenia

Rada Biblioteczna

Zbiory Specjalne

Wydawnictwa BUG 

Kontakt

katalogi

E - zasoby

Pomoc

Wystawy

j  Biblioteka oferuje

Nie wiesz kto, jak , dlaczego może korzystać z  Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego? Zobacz film (9 
min.)!

"Prawa Autorskie - wszystkie rea lizac je  przedstaw ione na stronach o b ję te  są  ochroną prawa autorskiego (ustawa o  P raw ie 
Autorskim  i Prawach Pokrewnych z  d n ia  4  lu teg o  1B94i. Dz.U.nr 24 poz.8&defcst je d n o lity  z  2000 r. - Dz.U.nr 80 poz.904/). 
Reprodukowanie, pow ie lan ie  i rozpow szechnian ie  ich bez zgo-dy B ib lio teki G łów nej UG jes t zabron ione."

ÛQ£fLońsłonLfiZ94.i:ari1..aru(inia.2DDBL}___________________________________

F ilm  o  B G

. e-C/asopiśma

Rys. 2. Film Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (Film o BG) 
Źródło: http://www.bg.ug.edu.pl/o-bibliotece/film-o-bg (20.10.2011).

19 Na przykład: Materiały pomocnicze. Biblioteka Politechniki Lubelskiej [on-line], http://biblio- 
teka.pollub.pl/pomoc/materialy (24.11.2011).

http://www.bg.ug.edu.pl/o-bibliotece/film-o-bg
http://biblio-
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Globalna ocena skuteczności przyjętych wzorców nauczania i rozwijania 
umiejętności informacyjnych za pomocą e-learningu jest bardzo trudnym za
daniem, wymagającym ścisłej współpracy między ośrodkami stosującymi szko
lenia elektroniczne i dokładnych badań sondażowych. Tego typu pomiary nie 
zostały jeszcze podjęte, ale poszczególne biblioteki przeprowadzająje dla włas
nych potrzeb, głównie zwiększenia efektywności kursów. I tak np.: kurs Biblio
teki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) „Pierwsze kroki 
w Bibliotece” w roku akademickim 2010/2011 został poddany badaniom ankie
towym pod kątem poziomu akceptacji kursu, przygotowanym i przeprowadzo
nym przez Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych 
(UCZNIKO). Ankieta skierowana została do 4440 studentów I roku studiów 
licencjackich dziennych i zaocznych. Odpowiedzi udzieliło 4185 osób. Pytania 
zadawane w ankiecie dotyczyły: 1) dostępności informacji — 71,35% uczestni-

m i m m  t [23 Szukaj Przeglądaj

Biblioteika to nie Horror:)
Ie s z 2  F ilm y: 3  (w) Su&skry&uj j

: ^  i ; +  Dodaj do - r  : Udostępnij ) i |Si 92 wyświetleń r'"

Przesłane przez iesz2 dnia 23 w rz 2011 

opis jest niedostępny Glosy na tał:: 1 ©osy na nie: 0

Pokaż więcej i

Rys. 3. Film Biblioteka to nie horror :)
Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=hpD8D299gwg (20.10.2011).

http://www.youtube.com/watch?v=hpD8D299gwg
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Rys. 4. „Akcja Biblioteka" — komiks Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 
Źródło: http://www.biblioteka.dswe.pl/pl/szkolenia/organizacja-szkolen (20.10.2011).

http://www.biblioteka.dswe.pl/pl/szkolenia/organizacja-szkolen
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ków pozytywnie oceniło informacje organizacyjne kursu oraz uznało cele na
uczania i zasady oceniania za zrozumiałe; 2) środowiska e-learningu -  73,77% 
stwierdziło, że wykorzystany system do nauki zdalnej był niezawodny i cały czas 
dostępny; 3) materiałów szkoleniowych — według 75,27% respondentów treści 
szkoleniowe były zgodne z celami nauczania i na odpowiednim poziomie trud
ności, a szkolenie koncentrowało się na aspektach praktycznych; 4) użyteczno
ści i dostępności -  72,97% ankietowanych uznało nawigację kursu za wygodną 
i intuicyjną; 5) wymagań technicznych — 79,65% studentów korzystało z treści 
szkoleniowych bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania; 
6) jakości treści szkoleniowych dla uczestników -  według 71,68% treści kursu 
były jasne i zrozumiałe; 7) multimediów i interakcji w kursie — według 78,26% 
były proste w obsłudze; 8) wsparcia ICT (infolinia, pomoc techniczna i samoucz
ki) — poziom pomocy technicznej świadczonej w trakcie szkolenia był satysfak
cjonujący dla 77,01% ankietowanych; 9) wydajności efektów szkolenia (z per
spektywy uczestnika) -  według 73,60% uczestników wiedza zdobyta w trakcie 
szkolenia była łatwa do zastosowania w codziennej praktyce.

Jak wynika z badań ankietowych, akceptacja kursu jest dość dobra (73,60%), 
chociaż dla ok. 30% respondentów efektywność szkolenia nie była zadowalają
ca. Raczej wysoko zostało ocenione szkolenie w aspekcie praktycznym (ponad 
72%). Pozytywnie oceniono również treść szkolenia pod względem zgodności 
z założonymi celami, tj.: zapoznania z zasadami korzystania ze zbiorów i usług 
Biblioteki Głównej UMCS, przygotowania do szybkiego i trafnego wyszukiwa
nia potrzebnych informacji naukowych.

Reasumując, biblioteczne e-szkolenia zgodnie z paradygmatem kursów 
e-learningowych odchodzą od „uczenia” na rzecz samodzielnego „uczenia się” . 
Zjawisko to wymuszają m.in. odpowiednio skonstruowane materiały dydaktycz
ne, dzięki którym uczący się zgodnie z własnymi predyspozycjami przyswaja 
nową wiedzę, wyciąga wnioski i może samodzielnie wykonywać określone za
dania. Oczywiście w przypadku bibliotecznych e-szkoleń dotyczy to skuteczne
go korzystania ze zbiorów bibliotecznych i różnorodnych źródeł informacji na
ukowej — tych zweryfikowanych i nie. E-kursy realizują zatem cele, jakie zosta
ły przed nimi postawione, dzięki przestrzeganiu zasad i zachowaniu kryteriów 
„dobrego kursu e-learningowego”20. Dotyczy to kryteriów zarówno praktycznych 
(nawigacji, lokalizacji, odnośników, jakości i czytelności publikowanego tekstu), 
technicznych, jak i metodycznych, wśród których wymienić można: stosowanie 
zróżnicowanych technik i strategii skupienia uwagi, utrzymania zainteresowa
nia czy podtrzymania motywacji, liczne przykłady i demonstracje, ilustrowa

20 Szerzej o wspomnianych kryteriach pisze A. Chmielewski, Kryteria techniczne i praktyczne 
kursu, 4.07.2001 [on-line], http://www.puw.pl/downloads/docs/3_standardy_ewaluacja/l_ecc/wska- 
zowki_ecc.pdf (26.10.2011).

http://www.puw.pl/downloads/docs/3_standardy_ewaluacja/l_ecc/wska-
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nie i wyjaśnianie treści nauczania oraz dostarczenie praktycznego zastosowa
nia. Trzeba jednak pamiętać, że na efektywność kursów -  w tym bibliotecznych 
-  wpływa nie tylko jakość techniczna czy merytoryczna samych szkoleń, lecz 
także motywacja uczącego się oraz wsparcie ze strony autorów kursu. W przy
padku przeanalizowanych kursów bibliotecznych zapewniona została pomoc 
we wszystkich dostępnych szkoleniach -  dzięki stałemu kontaktowi z eksper
tami -  w przypadku wystąpienia problemów zarówno technicznych, jak i tych 
związanych z treścią. Natomiast niewątpliwie dużą motywacją w szkoleniach 
bibliotecznych jest formuła kursu, która -  szczególnie w odniesieniu do przy
sposobienia bibliotecznego dla studentów I roku -  nakłada na uczących się obo
wiązek wykonania testu i uzyskania zaliczenia.
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A b stra ct: Internet forums are now one of the most popular forms of exchange of thoughts, opi
nions and information online. It comprises not only the portals and vortals, but also various types 
of institutions, including libraries.

The paper is an attempt to explain how the forum operates on the internet, what tools are 
used in its formation and functioning. Based on the sample, the existing forums of libraries and 
librarians have made analysis o f the structure of forums, participants discussed language web
sites and forums, as well as the characteristics of a good forum for discussion. Presents the featu
res that meet the online forum in the process of activation and integration of librarians and libra
ry users, and the mutual benefits of active participation in the life librarian forum.

K eyw ord s: online discussion, Internet forum, online forum, a discussion forum, online forum li
brary, online forum libraries, Internet forum of librarians

Przełom XX i XXI w. przyniósł rewolucyjne zmiany w otaczającej nas rzeczy
wistości. Jesteśmy członkami społeczeństwa informacyjnego, świat stał się glo
balną wioską, a wirtualna rzeczywistość nieodłącznym komponentem realnej 
rzeczywistości. W Internecie zdobywamy wiedzę, zapoznajemy się z aktualny
mi wiadomościami z regionu, kraju, świata, oglądamy filmy, relacje z wydarzeń 
sportowych, słuchamy muzyki, czytamy książki, prasę, zawieramy nowe znajo
mości i -  dyskutujemy. Poważne dywagacje i burzliwe spory wyszły poza sale 
konferencyjne, kawiarniane stoliki, studia radiowe oraz telewizyjne i znalazły 
swoje miejsce w Internecie. Wirtualnie dyskutujemy pewniej, odważniej, ukry
wając twarze i nazwiska za pseudonimem, zachłyśnięci (pozorną) anonimowo
ścią piszemy pod artykułami prasowymi kontrowersyjne komentarze, uczest
niczymy w czatowych pogawędkach, cieszymy się z faktu, że „więcej nam wol
no” . Odbieganie od uznanych norm i konwenansów staje się normą w zacho
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waniach internautów1. Powszechne jest demonstrowanie odmienności i agre
sywne wyładowywanie negatywnych emocji2. Ale obok tych czasem balansu
jących na granicy chamstwa (lub nawet ją  przekraczających) dyskusji istnieją 
też miejsca w sieci, w których toczą się mądre, rzeczowe, wyważone dyskusje. 
W zamkniętych grupach lub pod czujnym okiem moderatora czytamy, pisze
my, spieramy się, przekonujemy oraz polemizujemy z wypowiedziami autory
tetów. Listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, fora dyskusyjne -  oto najważniej
sze obszary sieci, w których można dyskutować.

Czym właściwie jest dyskusja? Słowniki określają ją  mianem ustnej lub pi
semnej wymiany zdań na jakiś temat, mającej prowadzić do wspólnych wnio
sków, roztrząsaniem sprawy, wspólnym rozpatrywaniem określonego zagadnie
nia, rozmową, dysputą (łac. discussio ‘badanie, śledztwo’, od discutere ‘wstrzą
sać, rozsypać’)3. Dzisiejsze formy dyskusji odbiegają od ich klasycznych pierwo
wzorów, znanych jeszcze w starożytności. Ojcowie dyskusji -  Platon, Sokrates 
-  uważali ją  za rozwiązanie problemu, dojście do słusznego wniosku, prawdy. 
Przy okazji obok tego głównego celu dyskutowanie miało uczyć strategii pytań 
i sztuki argumentacji, ćwiczyć sprawność dialektyczną, przekonywać, umożli
wiać wykazanie się wiedzą przed audytorium na greckiej agorze. W dyskusji 
należy przyjąć właściwą postawę: „Ty możesz mieć rację, ja mogę być w błę
dzie”, a nie „Ja muszę mieć rację, ty musisz być w błędzie”4. Dyskutowanie nie 
polega na chełpieniu się wiedzą i dowodzeniu niepodważalności swoich racji, 
lecz na dojściu do konsensusu przez wyważenie wszystkich racji zgodnie z za
sadami logicznego rozumowania oraz na podjęciu słusznej decyzji. Jak zatem 
podkreślał Sokrates -  jeśli ktoś staje do dyskusji, nie zalicza siebie do mądrych, 
ale do szukających mądrości5.

Czy w dzisiejszych dyskusjach odnajdujemy platońskie i sokratejskie wzor
ce? Na pewno tak, choć słowo „dyskusja” jest dziś w mediach nadużywane, gdyż 
określa się nim słowne przepychanki, zwłaszcza w świecie polityki, przez co sam 
termin nabrał dziś nieco pejoratywnych konotacji. Natomiast w dyskusjach in
ternetowych nierzadko daje się odnaleźć model „problem, pytanie -  rada, od
powiedź”. Często też mają one charakter rozmów, wymiany poglądów, dziele
nia się informacjami, spostrzeżeniami, własnymi doświadczeniami, bez „wid
ma problemu” krążącego nad internautami. Przyjrzyjmy się wobec tego bliżej

1 R. Tadeusiewicz, Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 
2002, s. 249.

2 A. Szpociński, Fale nienawiści (rozm. M. Strzelecka), „Gazeta Wyborcza” 2007, z 23 VII, s. 16.
3 Kompilacja definicji zawartych w: Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 1969, s. 148; W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obco
języcznych z almanachem, Świat Książki, Warszawa 2000, s. 136; Słownik języka polskiego PWN  
[on-line], http://sjp.pwn.pl/szukaj/dyskusja (08.10.2011).

4 W. Marciszewski, Sztuka dyskutowania, Iskry, Warszawa 1971, s. 44.
5 Ibidem, s. 63.

http://sjp.pwn.pl/szukaj/dyskusja
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internetowym forom dyskusyjnym i spójrzmy, jaki udział mają w nim strażni
cy wiedzy i mądrości zamkniętej w księgach -  bibliotekarze.

Internetowe fora dyskusyjne są obecnie jednym z najpopularniejszych prze
jawów aktywności w sieci drugiej generacji (Web 2.0). Wykształciły się z grup 
dyskusyjnych -  systemów wymiany informacji i opinii za pośrednictwem In
ternetu. Istniejące nadal grupy dyskusyjne (termin ten oznacza architekturę 
komunikacyjną -  oprogramowanie i inne narzędzia, na których opiera się dzia
łanie grupy dyskusyjnej) skupiają subskrybentów danej grupy tematycznej, 
między którymi następuje automatyczna wymiana e-mali6. Do funkcjonowania 
grupy dyskusyjnej niezbędny jest serwer, który umożliwia przesyłanie wypo
wiedzi (artykułów, pytań, odpowiedzi) użytkowników do wszystkich uczestni
ków grupy, oraz czytnik, którym jest program pocztowy lub który jest oparty na 
stronie www (np. Google Grupy Dyskusyjne, Onet.pl Niusy, Usenet Gazeta.pl).

Forum dyskusyjne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia pisem
nej wymiany myśli w Internecie, zbudowane w oparciu o serwer www i serię 
stron zapisanych w języku html z wykorzystaniem elementów języków skryp
towych'. Służy do wymiany fachowych informacji, poglądów, komentarzy, opi
nii na różne tematy między osobami o podobnych zainteresowaniach, a także 
do utrzymywania kontaktów towarzyskich. Aby zostać użytkownikiem forum, 
nie trzeba posiadać specjalnego oprogramowania, wystarczy przeglądarka in
ternetowa8. Fora są elementem konstrukcyjnym stron www niemal wszyst
kich portali, wortali, instytucji, czasopism, uczelni, przedsiębiorstw, zespołów 
muzycznych, gier komputerowych itp., istnieją też fora zakładane prywatnie. 
Również biblioteki coraz częściej wykorzystują tę formę komunikacji w sieci.

Komunikacja w Internecie zasadniczo różni się od komunikacji bezpośred
niej. Charakteryzuje ją  brak oficjalności w relacjach interpersonalnych, w In
ternecie wszyscy jesteśmy „na ty” , chociaż w przypadku odpisywania na wy
powiedzi sygnowane imieniem i nazwiskiem wypada stosować formę oficjal
ną. W sieci jesteśmy anonimowi, w pełni lub częściowo, w zależności od tego, 
jak dalece chcemy być rozpoznawalni. Przy zakładaniu konta na forum można 
wybrać sobie jedynie pseudonim (nick), a można też występować pod własnym 
imieniem i nazwiskiem. Fora dyskusyjne cechuje asynchroniczność polegająca 
na tym, że zdarzenia komunikacyjne nie zachodzą równocześnie, piszemy i od
bieramy wiadomości w dowolnym czasie. Coraz więcej forów internetowych wy
maga od nas kreatywności, stwarzając możliwość dodania plików graficznych, 
muzycznych, filmowych. Internet jest jedynym medium, w którym odbiorca mo
że być jednocześnie nadawcą. W odróżnieniu od innych środków przekazu Web 
2.0 oczekuje od nas interakcji, prowokuje do dialogu i aktywności9. Jednakże

6 P. Mazurek, Internetowa grupa dyskusyjna, „Kultura i Społeczeństwo” 2003, nr 1, s. 104.
7 P. Adamczewski, Słownik informatyczny, Wyd. HELION, Gliwice 2005, s. 65.
8 Wikipedia. Wolna encyklopedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne (8.10.2011).
9 Zob. także: R. Tadeusiewicz, op. cit., s. 166.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne
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najbardziej specyficznym elementem komunikacji internetowej, w tym i forów 
dyskusyjnych, jest język użytkowników. Pisownia w sieci ulega daleko idącym 
modyfikacjom, jest bardziej spontaniczna, ekspresywna, emocjonalna. Wyraża 
się to w częstych błędach ortograficznych, interpunkcyjnych, tzw. literówkach, 
zwielokrotnianiu liter i znaków interpunkcyjnych dla podkreślenia intonacji, 
braku polskich znaków, stosowaniu wyrażeń kolokwialnych, niestosowaniu 
wielkich liter, pisemnym oznaczaniu reakcji niewerbalnych (np. śmiechu, zło
ści), dążeniu do ekonomii języka -  stosowaniu akronimów i skracaniu wyrazów 
(np. „pozdro” -  pozdrawiam) i używaniu popularnych emotikonów („uśmiesz
ków”, „buziek”), czyli obrazków odzwierciedlających stan emocjonalny nadaw
cy komunikatu (np. :) oznacza uśmiech, ;) — żartobliwe mrugnięcie, :( — smutek, 
:D — śmiech, :P — pokazanie języka), a także w formatowaniu czcionki (krój, ko
lor)10. Forma wypowiedzi, mniej lub bardziej staranna czy mniej lub bardziej 
obrazkowa, daje wyobrażenie o autorze wypowiedzi (służą temu również „awa- 
tary” -  obiekty graficzne widoczne obok nicka autora wiadomości, może to być 
rzeczywiste zdjęcie, rysunek, gif). Internetowe rozmowy i dyskusje tworzą pe
wien rodzaj zachowań społecznych, podlegających jednak określonym regułom. 
Powszechnie znaną, pozaprawną normą społeczną regulującą i kontrolującą po
stępowanie internautów jest netykieta -  swego rodzaju kodeks etyczny Inter
netu; zbiór zasad, norm, luźnych zaleceń, dobrych praktyk i obyczajów, które 
określają zachowanie użytkowników Internetu i obowiązują w globalnej sieci. 
Mają one na celu zarówno ułatwienie korzystania z zasobów sieci oraz zacho
wanie kultury w środowisku sieciowym, jak i przestrzeganie dyscypliny tech
nicznej, która zmniejsza ryzyko wyrządzania szkód innym użytkownikom In
ternetu11. Poza tym każde forum internetowe ma własny regulamin, którego 
postanowienia akceptuje użytkownik stający się członkiem forumowej społecz
ności. Niekiedy na forach można też znaleźć FAQ (ang. frequently asked ques
tions) -  najczęściej zadawane pytania i udzielone na nie odpowiedzi, mające na 
celu szybkie udzielenie pomocy użytkownikowi bez konieczności kontaktowa
nia się z administratorem lub moderatorem forum.

Istnieją różne rodzaje forów internetowych: prywatne, restrykcyjne, anoni
mowe i półanonimowe. Fora prywatne są tworzone z myślą o określonej gru
pie użytkowników i zamknięte dla osób postronnych. Fora restrykcyjne wyma
gają rejestracji z potwierdzeniem tożsamości (np. przez e-mail z kodem akty
wacyjnym i odesłanie e-maila zwrotnego). Fora anonimowe w ogóle nie wyma
gają rejestracji użytkowników, natomiast fora półanonimowe dopuszczają do 
swego grona użytkowników anonimowych, proces rejestracji jest uproszczony 
i przebiega bez potwierdzenia tożsamości, czasem wymagane jest podanie ad

10 Zob. J. Grzenia, Kom unikacja językowa w Internecie, Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2006, 
s. 8 9 - 149.

11 M. Matuzik, Prawna i etyczna regulacja przepływu informacji w Internecie, „Zeszyty Praso
znawcze’’ 2000, nr 1-2, s. 164.
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resu poczty elektronicznej. Obecnie jest to najczęściej spotykany rodzaj forów 
w Internecie, w przeważającej większości właśnie w taki sposób funkcjonują 
również internetowe fora bibliotekarskie. Każde forum internetowe ma pew
ną strukturę; na forum ustrukturalizowanym poszczególne tematy uporządko
wane są w kategoriach, działach tematycznych, a w ramach tematu użytkow
nicy tworzą wątki składające się z poszczególnych wypowiedzi -  postów. Prze
ciwieństwem jest forum płaskie, w którym kolejne wątki sortowane są alfabe
tycznie lub chronologicznie. Ze względu na treść można wyróżnić fora wielote- 
matyczne, na których poruszanych jest wiele tematów podzielonych na kate
gorie, oraz fora ogólnotematyczne, na których poruszane są wszystkie tematy 
w jednej kategorii12. Uczestnikami forów są: administrator -  właściciel forum, 
moderatorzy -  użytkownicy o specjalnych uprawnieniach nadanych przez ad
ministratora (kasowanie wątków, blokowanie wątków, stosowanie sankcji wo
bec użytkowników nieprzestrzegających regulaminu i zasad netykiety), a także 
użytkownicy -  zarejestrowani, w pełni korzystający z narzędzi forum (tworzą 
wątki i dodają posty), oraz niezarejestrowani, tzw. goście, którzy mogą tylko 
przeglądać wątki (lub również dodawać posty, w zależności od rodzaju forum)13.

Stworzenie forum w zasadzie nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu 
informatyki. W Internecie można bez trudu odnaleźć strony oferujące darmowe 
fora, które powstają po wypełnieniu formularza14. Mankamentem takiego fo
rum jest brak dostępu do jego plików, za czym kryje się niemożność instalowa
nia i edytowania stylów czy instalowania jakichkolwiek modyfikacji (grafika, 
interfejs, kolorystyka, dodatkowe funkcje). Jeśli twórca forum chce nadać mu 
indywidualny wygląd i charakter, musi skorzystać z narzędzi bardziej wyspe
cjalizowanych. Nowo powstające forum potrzebuje serwera, czyli przestrzeni 
dyskowej, na której będą przechowywane dane, co w przypadku biblioteki jest 
o tyle łatwiejsze, że z reguły już posiada serwer, na którym usytuowana jest 
strona internetowa biblioteki. W przypadku braku serwera kreator forum mo
że skorzystać z hostingu (miejsce na serwerze do własnej dyspozycji), oferowa
nego przez wielu dostawców usług internetowych.

Działanie forów internetowych opiera się na rozbudowanych skryptach PHP, 
ASP, CGI -  programach uruchamianych po stronie serwera, na którym funk
cjonuje dane forum, na języku Java Script, języku HTML, internetowych ba
zach danych (MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLLite) oraz na programach FTP 
służących do przesyłania danych na serwer (dla systemu Windows: WinSCP, 
PuTTY, FileZilla, SecureFX; dla systemu Linux: OpenSSH, sFTP; dla systemu 
Mac OS: X MasSSH, Fug)15. Do zbudowania forum według własnych upodobań

12 Wikipedia. Wolna encyklopedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne (8.10.2011).
13 Ł. Peta, Forum dyskusyjne. Przewodnik od A do Z, Wyd. „Złote Myśli” , Gliwice 2008, s. 8-9.
14 Należą do nich strony: http://www.pun.pl/; http://www.fora.pl/; http://jun.pl/index.html; http:// 

www.e-fora.pl/;http://www.darmowefora.pl/; http://www.phorum.pl/; http://xup.pl/
15 Szerzej zob.: Ł. Peta, op. cit., s. 10-21.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne
http://www.pun.pl/
http://www.fora.pl/
http://jun.pl/index.html
http://www.darmowefora.pl/
http://www.phorum.pl/
http://xup.pl/
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i preferencji wykorzystywane są dostępne w Internecie skrypty, również w prze
ważającej mierze darmowe. Należą do nich: Forum phpBB2, Forum phpBB by 
Przemo, Forum SMF, Forum Invision Power Board, Forum MiniBB, Forum 
VBulletin, Quick Forum, Forum TxtBB, Forum Vanilla oraz Forum Phorum. 
Najpopularniejszym skryptem jest Forum phpBB2. Charakteryzuje go nieskom
plikowany proces instalacyjny i prosta konfiguracja. Obsługuje nieograniczo
ną liczbę forów, kategorii, użytkowników, tematów i wiadomości, pozwala na 
dodawanie nowych stylów graficznych, a poprzez panel administracyjny moż
na dodawać nowe fora, sprawdzać użytkowników, zmieniać ich uprawnienia, 
blokować im dostęp do wybranych forów. Zmodyfikowaną wersją phpBB2 jest 
Forum phpBB by Przemo; ma ono dodatkowe funkcje i ciekawszą grafikę, ty
le że opcje wzbogacające spowalniają działanie forum (należy wyłączyć zbędne 
funkcje, aby pracowało sprawniej). Trzecim z najczęściej spotykanych w Inter
necie narzędzi do tworzenia forów jest SMF. Jego głównymi walorami są: bez
pieczeństwo, intuicyjny interfejs użytkownika, szybka instalacja modyfikacji, 
obsługa różnych stylów, integracja z Joomla, obsługa kanałów RSS i WAP, ma
łe obciążenie serwera16.

Po przybliżeniu zasad działania internetowych forów dyskusyjnych czas na 
analizę bibliotekarskich osiągnięć w tym zakresie. Ocenie zostaną poddane fo
ra bibliotek naukowych i publicznych, odnalezione za pomocą wyszukiwarki 
Google, oraz fora bibliotek akademickich i publicznych Lublina17. Kryteria oce
ny będą stanowić: wygląd forum, statystyki odwiedzin i zamieszczonych postów 
oraz ogólna struktura forum i jego czytelność.

Forum Biblioteki Politechniki Łódzkiej18 zostało zbudowane na skrypcie 
SMF (rys. 1 i 2). Co ciekawe, na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy zmieni
ło swoją formę, zyskując nową szatę graficzną: widoczne są zaokrąglenia kon
turów poszczególnych elementów, przeważają gradienty nadające mu lekkości 
i przejrzystości, utrzymano natomiast jasnoszarą kolorystykę19.

Na forum dostępne są cztery zakładki: „Strona główna”, „Pomoc” (hiperłącza 
odsyłają do polskojęzycznej strony Simple Machines, podmiotu odpowiedzial
nego za SMF, na której użytkownik znajdzie odpowiedź na problemy technicz
ne związane z rejestracją, logowaniem, kształtowaniem swojego profilu, doda
waniem wiadomości, wyszukiwaniem itp.), „Zaloguj się” , „Rejestracja” . Jest to 
forum ustrukturalizowane; wątki pogrupowane są w następujące działy tema
tyczne (tworzące subfora): „SZKOLENIA BIBLIOTECZNE 2011/2012 dla I ro-

16 Ibidem, s. 22-37.
17 Serwis bibliotekarski EBIB zamieścił na swej stronie spis list i forów dyskusyjnych polskich: 

http://www.nowyebib.info/serwisy/17-serwisybibliotekarskie/78-listy-dyskusyjne-fora-polskie 
(31.10.2011), oraz zagranicznych: http://www.nowyebib.info/serwisy/17-serwisybibliotekarskie/71- 
zagraniczne-listy-dyskusyjne-blogi (31.10.2011).

18 Zob. http://komunikacja.p.lodz.pl/forum/ (30.10.2011).
19 Badania na potrzeby artykułu były prowadzone od maja do października 2011 r.
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ku”; „Zmiany w Regulaminie Biblioteki PŁ”; „SZKOLENIA http://bg.p.lodz.pl/ 
szkolenia_BPL.htm”; „BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ 
eBiPoL -  http://ebipoLp.lodz.pl”; „ZBIORY ELEKTRONICZNE -  serwisy ksią
żek, czasopism, bazy bibliograficzno-abstraktowe” ; „ZBIORY DRUKOWANE 
-  książki, czasopisma, zbiory specjalne” ; „BIBLIOTEKA JAKO MIEJSCE”; 
„BIBLIOTEKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ”; „INNE”; „O FORUM I BLOGU 
SŁÓW KILKA”20. Niestety statystyki pokazują, że forum nie cieszy się zain
teresowaniem; 18 użytkowników wysłało 39 wiadomości w 14 wątkach, ostat
nia wiadomość została napisana 13 września 2011 r. i dotyczy szkolenia biblio
tecznego dla studentów I roku. W przeważającej mierze są to posty pracowni
ków biblioteki mające charakter ogłoszeń i informacji o przedsięwzięciach po
dejmowanych przez bibliotekę. Mimo braku przejawów aktywności forum jest 
często odwiedzane (najwięcej -  355 wejść zanotowano 3 października 2011 r.), 
co prawdopodobnie wynika z konieczności zaliczenia szkolenia bibliotecznego 
przez studentów. Najbardziej rozwiniętym wątkiem jest wątek: „biblioteka cy
frowa -  fajna rzecz” (przeczytany 2372 razy), w którym studenci pytają o do
stępność skryptów i wykładów, oraz wątek: „Biblioteki Filialne, Oddziały i Bi
bliotekarze”, w którym użytkownicy wymieniają się spostrzeżeniami na temat 
przyjazności poszczególnych oddziałów biblioteki. Na uwagę zasługuje wątek: 
„liczymy na Państwa aktywność” (przeczytany 1869 razy), w którym na pyta
nie pomysłodawców forum o ocenę idei jego stworzenia użytkownicy wyrażają 
swoją aprobatę dla postępowej formy kontaktu z czytelnikami, co niestety nie 
znajduje wyrazu w liczbie postów. Forum było odwiedzane z pozycji niezareje- 
strowanego gościa, pozbawionego możliwości korzystania z wszystkich funk
cji forum, np. dodawania nowych wątków i postów, wyszukiwania interesują
cych go tematów.

Kolejnym forum, które znalazło się w wynikach wyszukiwarki Google, jest 
forum Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, opracowane 
na podstawie skryptu phpBB21. Również tutaj w ciągu kilku miesięcy zaszła 
jedna zmiana: podtytuł „Forum dla pracowników bibliotek PWSZ w Pile” ewo
luował ku formie „Forum dla dyrektorów bibliotek PWSZ w Pile”. Gość odwie
dzający stronę widzi informację „To forum nie ma żadnych forów”, a statystyki 
głoszą, że na październik 2011 r. forum ma: wszystkich postów -  29, wszystkich 
tematów — 10, wszystkich użytkowników -  13, a największa liczba użytkowni
ków jednocześnie oglądających stronę wynosiła 4 (1 czerwca 2011 r.). Forum 
stanowi przykład forum zamkniętego, przeznaczonego dla określonej katego
rii użytkowników (pracownicy, dyrektorzy bibliotek), z tego względu nie moż
na dokonać analizy jego treściowej zawartości.

Trzecim poddanym badaniom forum jest forum Biblioteki Pedagogicznej 
w Piotrkowie Trybunalskim22, zbudowane za pomocą technologii SMF, podob-

20 W  artykule zachowano oryginalną pisownię omawianych stron internetowych.
21 Zob. http://www.forum.biblioteka.pwsz.pila.pl/ (30.10.2011).
22 Zob. http://pedagogiczna.tk/index.php (30.10.2011).
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nie jak forum Biblioteki Politechniki Łódzkiej, i także utrzymane w jasnosza
rych barwach. Pierwsze wejście na forum podczas badań na potrzeby niniejsze
go artykułu spotkało się z powitaniem: „Wystąpił błąd! Przykro nam gość, jesteś 
zbanowany na tym forum! spam”. Kilka miesięcy później „gość” bez przeszkód 
wszedł na forum. Zasady zachowania na forum określa jasno sformułowany re
gulamin, do zapoznania się z nim zaprasza komunikat umieszczony u góry stro
ny. Struktura forum prezentuje się ubogo, wątki ujęte są w dwa główne działy: 
„Informacje” oraz „Warsztaty Bibliotekarskie” (dział poświęcony planowane
mu kwartalnikowi, zawiera kilka wątków i cieszy się wyświetleniami w liczbie 
kilkuset obejrzeń). Mała liczba działów wydaje się słusznym i przemyślanym 
rozwiązaniem, gdyż liczba dodanych przez użytkowników wiadomości jest od
wrotnie proporcjonalna do liczby działów i tematów.

W dziale „Informacje” znajduje się 6 tematów, z których 3 mają charakter 
informacyjny („Ogłoszenia” , „Regulamin” , „Pomoc Techniczna”), natomiast 3 
pozostałe zasługują na uwagę, choćby ze względu na zachęcająco sformułowa
ne podtytuły: „Przywitaj się na forum. Witamy na nowo otwartym forum. Właś
nie się zarejestrowałeś? Przywitaj się z innymi użytkownikami naszego forum”, 
„Kącik czytelnika. Pytania, sugestie oraz propozycje naszych czytelników i sym
patyków”, „Hyde park23. Czyli niekoniecznie bibliotecznie ;)” . Sympatyczne, cie
płe słowa i emotikony wskazują na mniej oficjalne i przyjazne nastawienie do 
użytkowników forum. W „Kąciku czytelnika” godny uznania jest wątek „Czy
telniczy koncert życzeń...”, w którym użytkownicy mogą zgłaszać propozycje 
potrzebnych i brakujących książek (8 postów, 479 wyświetleń), a także wątek 
„Informacja, kwerendy, zestawienia bibliograficzne” , w którym czytelnicy mo
gą wpisywać prośby o krótkie informacje na temat bibliografii, w odpowiedzi 
otrzymują linki do zestawień zamieszczonych na stronie biblioteki (9 postów, 
737 wyświetleń). „Hyde park” składa się z 3 odprężających wątków. Pierwszy 
to „Zabawa forumowa -  skojarzenia”, w którym użytkownik w kolejnym po
ście dopisuje wyraz skojarzony z wyrazem z poprzedniego postu (9 odpowiedzi, 
294 wyświetlenia). Drugim wątkiem jest „Humor (nie tylko) biblioteczny ;)”, 
w którym można znaleźć dowcipy o bibliotece, bibliotekarzach oraz hiperłącza 
do zabawnych i śmiesznych filmików (6 odpowiedzi, 202 wyświetlenia). „Z przy
mrużeniem oka” to trzeci wątek, którego twórca zaprasza na prywatny blog bi
bliotekarek z Piotrkowa i okolic: „Salonu kreatywnych bibliotekarek” (0 odpo
wiedzi, 228 wyświetleń).

Mimo pozytywnego wrażenia, jakie stwarza forum Biblioteki Pedagogicznej 
w Piotrkowie Trybunalskim, ogólne statystyki odwiedzin nie napawają opty
mizmem. Aktywny udział w życiu forum przejawia jedynie 18 użytkowników, 
którzy napisali 185 wiadomości w 39 wątkach. Ostatni post został wysłany 15 
czerwca 2011 r., natomiast największą liczbę wejść (35) zanotowano 19 wrześ
nia 2011 r.

23 „Hyde Park” to określenie przyjęte na forach internetowych do tytułowania działów przezna
czonych do rozmów na wszystkie tematy, niezwiązane z problematyką forum.



256 Lidia M. Jarska

Czwarte forum, które zostało przeanalizowane, należy do Miejskiej Biblio
teki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie i zostało zbudowane na 
skrypcie phpBB24 (rys. 3). Utrzymane w odcieniach brązu, z wizerunkiem pa
trona biblioteki, forum prezentuje się jako przejrzyste i funkcjonalne.
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Rys. 3. Forum Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie 
Źródło: http://www.biblioteka.tarnow.pl/forum/index.php (31.10.2011).

Forum biblioteki tarnowskiej zawiera 5 zakładek: „Strona Główna” (dzia
ły forum), „FAQ” (najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie), „Szukaj” 
(narzędzie do wyszukiwania postów według słów kluczowych, autora postu, 
z opcjami zawężenia poszukiwań do działu, tematu wiadomości, treści, pierw
szego postu z tematu), „Zaloguj się”, „Zarejestruj się” . Na stronie głównej forum 
widnieją4 podstawowe działy: „Miejska Biblioteka Publiczna”, „Giełda podręcz
ników szkolnych -  sprzedam”, „Giełda podręczników szkolnych -  kupię” , „Re-

24 Zob. http://www.biblioteka.tarnow.pl/forum/index.php (31.10.2011).

http://www.biblioteka.tarnow.pl/forum/index.php
http://www.biblioteka.tarnow.pl/forum/index.php
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gulamin Forum Miejskiej Biblioteki Publicznej” . Najbardziej rozbudowanym 
działem, liczącym najwięcej postów, jest giełda sprzedawanych podręczników 
(podzielona na wątki zgodnie z poszczególnymi szczeblami edukacji), na któ
rej użytkownicy wpisują swoje oferty. Natomiast najciekawszym działem pod 
względem treści jest dział pierwszy -  „Miejska Biblioteka Publiczna”, składa
jący się z 6 subforów.

Pierwsze subforum to „Komunikaty”, w którym zamieszczane są aktualno
ści, bieżące informacje i ogłoszenia dotyczące inicjatyw podejmowanych przez 
bibliotekę. Drugi poddział nosi tytuł: „Dyskusyjny Klub Książki. Forum dla 
wszystkich, którzy lubią czytać książki i prowadzić niekończące się rozmowy 
na ich temat... Co ciekawego ostatnio czytałeś? Jakie książki lubisz? Co pole
casz innym?” . Cieszy się ogromną popularnością, zawiera 22 wątki, 253 posty, 
w tym także napisane w języku... rosyjskim. Posty pisane przez użytkowników 
są rozbudowane (nawet do kilkudziesięciu wersów tekstu), czytelnicy dzielą się 
swoimi opiniami o literaturze, rozmawiają o biblioterapii, książkach z dzieciń
stwa, książkach „smacznych” (nie tylko kucharskich: mają zawierać elementy 
kulinarne w tytule, treści), o „śmierci książki drukowanej” . Niektóre wątki li
czą kilka stron, a najwięcej, bo aż 14 212 odsłon rejestruje wątek o prowoka
cyjnym tytule „Czy ktoś w ogóle czyta?” .

Interesującym poddziałem jest subforum „Klub Młodych Autorów. Piszesz 
wiersze? Interesujesz się poezją? To forum jest dla Ciebie!” Znajduje się tu ogło
szenie o warsztatach literackich, ciekawy wątek „Czy tak trudno być Poetą?”, 
w którym użytkownicy -  miłośnicy poezji -  wymieniają się uwagami na temat 
ulubionych wierszy, także je cytują (8622 odnotowanych wejść na wątek). Za
interesowanie wzbudza fakt, że swój własny wątek założył tu Wiesław Janusz 
Mikulski25, poeta i bibliotekarz z Ostrołęki. W wątku „Zapraszam do lektury 
moich wierszy. Oto one:” prezentuje swój dorobek poetycki (5379 wejść).

Ze zrozumiałych względów szczególną aktywność przejawiają użytkownicy 
w poddziale „Jakich książek brakuje w bibliotece. Napisz, czego nie znalazłeś 
w naszych zbiorach. W miarę możliwości postaramy się zakupić poszukiwane 
przez Ciebie pozycje” . Subforum liczy 5 wątków, na które użytkownicy weszli 
ponad 25 tys. razy i w których łącznie napisano ponad 50 postów. Ukłon w stro
nę bibliotekarzy, ponieważ prośby czytelników nie pozostają bez odpowiedzi — 
z kolejnych postów wynika, iż ich autorami są pracownicy biblioteki informują
cy o planowanych i dokonanych zakupach. Wyraz uznania trzeba również zło
żyć bibliotekarzom tarnowskiej książnicy za założenie wątku: „Uwagi na temat 
forum i biblioteki. Pomysły, propozycje, uwagi dotyczące działania biblioteki 
i strony www”, co oznacza, że są otwarci na sugestie i gotowi na krytykę swo
ich czytelników. Słusznym rozwiązaniem jest też podpięcie w tym miejscu hi
perłącza do wątku „Jakich książek brakuje w bibliotece” , co pozwala uniknąć 
dublowania tematów z prośbami o nowe książki.

20 Sylwetka poety dostępna na stronie: http://www.literaci.eu/index.php/component/content/
category/298.html (31.10 2011).

http://www.literaci.eu/index.php/component/content/
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Umiarkowanym zainteresowaniem cieszy się poddział „Na każdy temat... Tu 
możesz pisać o wszystkim” -  postów zaledwie 12, wejść natomiast około 1 tys. 
w każdym wątku. Tutaj również przeważa tematyka oscylująca wokół książ
ki i pracy biblioteki (pytanie o zapis do biblioteki, wątek o bookcrossingu, py
tanie bibliotekarza dyplomowanego o wynagrodzenie w bibliotece publicznej).

Jednocześnie statystyki forum Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza 
Słowackiego w Tarnowie prezentują się imponująco: 358 użytkowników, 502 
założone tematy, 734 napisane posty, w tym ostatni dodany 31 października 
2011 r., co wskazuje na bieżącą aktywność użytkowników forum.

Kolejnym poddanym analizie forum jest forum Dyskusyjnego Klubu Książki 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin26, oparte na skrypcie phpBB. Ma 
nieskomplikowany interfejs, utrzymany w niebieskiej kolorystyce, u góry stro
ny widnieje logo biblioteki i Dyskusyjnego Klubu Książki. Forum jest nieroz- 
budowane, istnieje 6 głównych działów: „Regulamin” , „BPMiG Barcin” (8 wąt
ków, 26 postów), „Oddział dla dzieci” (5 wątków, 12 postów), „Filia nr 1 w Bar
cinie” (5 wątków, 5 postów), „Filia Piechcin” (0 wątków, 0 postów), „HydePark” 
(0 wątków, 0 postów). Z wyjątkiem działów „Regulamin” i „HydePark” wszyst
kie mają taki sam podtytuł: „Propozycje książek na spotkania DKK oraz poza- 
klubowe dyskusje o książkach — zarówno konkretnych tytułach, jak i szerszych 
kwestiach. Zachęcamy każdego do pisania w tym dziale o swoich ulubionych 
tytułach”. Większość postów zawiera lakoniczne informacje o spotkaniach Dys
kusyjnego Klubu Książki. Od tej ogólnej konwencji forum odbiega dział „Od
dział dla dzieci” , w którym 2 spośród wszystkich założonych wątków: „CZAR
NE CZERWONE-ŚMIERĆ” oraz „Alfy -  czy Shira była dobra?”, zawierają wy
mianę zdań na temat przeczytanych książek. Można zatem wysnuć wniosek, 
że forum zdecydowanie bardziej inspiruje młodych czytelników. Niestety, fo
rum od strony zarówno wizualnej, jak i merytorycznej nie jest atrakcyjne, co 
potwierdzają statystyki: 36 użytkowników, 20 wątków, 44 posty.

Jako szóste zostało zbadane forum czytelników Gminnej Biblioteki Publicz
nej w Słubicach27, stworzone w systemie iq24.pl (rys. 4). Miłym akcentem przy 
pierwszej wizycie jest komunikat: „Drogi Czytelniku! Zapraszamy na forum 
dyskusyjne. Twórz nowe tematy, dyskutuj o wszystkim, niekoniecznie o książ
kach... Aby pisać i dodawać na forum artykuły i komentarze prosimy się zare
jestrować. Rejestracja jest bezpłatna. Zapraszamy”. Natomiast niemiły akcent 
na górze strony stanowi zestaw reklam, także erotycznych... Poza tym forum 
wygląda przyjaźnie, została mu nadana przyjemna kolorystyka w odcieniach 
jasnej zieleni, spośród innych forów wyróżnia je obsługa RSS oraz ShoutBox -  
narzędzie do komunikacji, umożliwiające załogowanym użytkownikom szybką 
wymianę zdań poza wątkami i tematami forum.

26 Zob. http://forum.biblioteka.barcin.com.pl/ (31.10.2011).
27 Zob. http://www.gbpslubice.iq24.pl/default.asp (31.10.2011).

http://forum.biblioteka.barcin.com.pl/
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FORUM CZYTELNIKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁUBICACH 

Drogi Czytelniku! Zapraszamy na forum dyskusyjne. TWórz nowe tematy, dyskutuj o wszystkim, niekoniecznie o książkach... 

Aby pisać i dodawać na forum artykuły i komentarze prosimy sig zarejestrować. Rejestracja jest bezpłatna.Zapraszamy.

OSTATNIE | POPULARNE ! STAT | B£S 1-KONTAKT IB ' _

Odwiedzin w tym miesiącu: U  Odwiedzin wszystkich: 7 363  U iytkcwnkbw: 10 Tematć'«; 15 /Postów 38

Rys. 4. Forum Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach 
Źródło: http://www.gbpslubice.iq24.pl/default.asp (31.10.2011).

Forum biblioteki słubickiej składa się z dwóch działów: „FORUM OGÓLNE” 
i „DLA ZAAWANSOWANYCH” . „FORUM OGÓLNE” składa się z 4 subforów. 
Pierwsze „Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach -  informacje i ogłoszenia” 
nie zawiera postów. Drugie „Między nami czytelnikami...” obejmuje 4 posty z po
witaniami nowych użytkowników. Ożywienie na forum wnosi trzecie subforum 
-  „Pogaduszki. Czyli wszystko o wszystkim”. Założone w nim tematy traktują 
o turystyce górskiej, religii, polityce, komputerach, dwa z nich odnoszą się do 
kwestii związanych z biblioteką. Wątek „Co nas łączy? BIBLIOTEKA” za
wiera 4 posty z uwagami o brakujących pozycjach książkowych, natomiast wą
tek „O książkach -  różności...” prezentuje rewolucyjną propozycję „A co Wy na 
to.... Zamiast ślubnych kwiatów -  książki dla biblioteki...” (ogółem jedna od
powiedź, aprobująca pomysł). Dział „DLA ZAAWANSOWANYCH” obejmuje 3 
subfora: „Ciekawe książki w zbiorach GBP w Słubicach” (5 postów z recenzja
mi książek), „Dyskusyjny Klub Książki” (0 postów) oraz „Wydarzenia kultu-

http://www.gbpslubice.iq24.pl/default.asp
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ralne” (6 postów dotyczących spotkania autorskiego z Wandą Chotomską oraz 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”). Mimo starań jednego z użytkowników, któ
ry zakłada nowe tematy, pisze większość postów i zachęca do dyskusji, forum 
jest niemal martwe, choć niektóre wątki odnotowują ponad 200 wejść (ogółem 
wszystkich odwiedzin: 7361). Niemal wszystkie posty zostały napisane przez 
trójkę aktywnych forumowiczów. Forum ma 10 użytkowników, 15 tematów, 38 
postów, a ostatni post został napisany 6 czerwca 2011 r., co świadczy o braku 
aktywności na forum przez ostatnie 4 miesiące.

Własnym forum dyskusyjnym może poszczycić się Śląska Biblioteka Cyfro
wa28. Zostało zbudowane na skrypcie phpBB by Przemo. Jest forum zamknię
tym, dostęp do niego wymaga rejestracji, „gość” nie może wejść na stronę głów
ną ani przeglądać wątków. Niestety rejestracja na forum nie przebiegła pomyśl
nie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, otrzymaniu maila zwrotnego 
i nieudanej próbie logowania „gość” otrzymał e-mail z linkiem aktywacyjnym. 
Kliknięcie w link nie przyniosło rezultatu, kilkakrotne powtarzanie tej operacji 
również. Być może forum jest dostępne tylko dla pracowników lub zakończyło 
już swoją działalność, ponieważ ze strony głównej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej 
nie ma odesłania do forum (jest jedynie link do forum „Biblioteka 2.0”). Prze
mawia za tym również brak wzmianki o forum od 2010 r. na stronie najwięk
szego światowego archiwum stron internetowych www.archive.org, które ar
chiwizowało witrynę forum w latach 2007-2009, a nie czyni tego od 2010 r.29.

Najpopularniejszymi i prężnie działającymi forami bibliotekarskimi są fo
rum EBIB oraz forum Biblioteka 2.0. Zrzeszają bibliotekarzy i użytkowników 
z całej Polski, niezależnie od ich zawodowych powiązań z daną instytucją czy 
miejscowością.

Forum EBIB istnieje w dwóch wersjach -  archiwalnej oraz bieżącej. Forum 
EBIB -  archiwum30 (rys. 5) zostało zamknięte 19 kwietnia 2010 r., na stronie 
głównej widnieje adnotacja, iż „dla celów archiwalnych pozostanie beztermi
nowo w obecnej formie”, po czym następuje zaproszenie na nowe forum EBIB. 
Archiwalne forum EBIB funkcjonowało w oparciu o skrypt phpBB. Było forum 
ustrukuralizowanym, podzielonym na 5 głównych działów: „Nowe przestrze
nie dyskusji”, „Forum studenckie” , „Forum bibliotekarzy” (z subforami: „Na 
każdy temat” , „Digitalizacja i biblioteki cyfrowe” , „Biblioteki publiczne -  Hyde 
Park” , „Związek Zawodowy Bibliotekarzy Polskich”, „Forum Młodych”), dział 
„Praca” (z ofertami pracy dla bibliotekarzy i ogłoszeniami „poszukuję pracy”) 
oraz dział „Archiwum” (grupy tematów z lat 2003-2006). W czasie swojej wie
loletniej działalności forum skupiło 1991 użytkowników, którzy napisali 35 057 
wiadomości. Obecnie forum pełni funkcję informacyjną, życie dyskusyjne toczy 
się na nowym forum EBIB31.

28 Zob. http://forum.sbc.katowice.pl/ (30-31.10.2011).
29 Zob. http://wayback.archive.org/web/*/http://forum.sbc.katowice.pl/ (31.10.2011).
30 Zob. http://ebib.oss.wroc.pl/phpBB/index.php (30.10.2011).
31 Zob. http://forum.nowyebib.info/pun/ (31.10.2011).

http://www.archive.org
http://forum.sbc.katowice.pl/
http://wayback.archive.org/web/*/http://forum.sbc.katowice.pl/
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http://forum.nowyebib.info/pun/
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Forum EBIB w swej obecnej postaci (rys. 6) działa w oparciu o PunBB. W po
równaniu do poprzedniego interfejsu przybrało surowszą formę, dominuje biel 
i granat. Forum ma 6 głównych zakładek: „Główna” (tj. strona główna), „Użyt
kownicy”, „Regulamin”, „Szukaj” , „Rejestracja” , „Logowanie”.

Tematy na stronie głównej forum EBIB pogrupowane są w 2 główne dzia
ły: „Fora bibliotekarzy” i „Praca”. Kategoria „Fora bibliotekarzy” zawiera jed
no subforum: „Na każdy temat Forum jest otwarte dla gości, którzy mogą ini
cjować nowe wątki i brać udział w dyskusjach. Oczywiście dyskutujemy tutaj 
na tematy związane z bibliotekarstwem i informacją naukową”, składające się 
z 369 tematów zawierających 3455 postów. Tematy ułożone są chronologicznie, 
według ostatnio dopisanych nowych postów. Użytkownik nowego forum EBIB, 
zwłaszcza przyzwyczajony do poprzedniej struktury, może czuć się zdezoriento
wany faktem, iż dotychczasowe grupy tematów zostały umieszczone w jednym 
miejscu. Z pewnością pomocą służyć może opcja wyszukiwania według słów klu
czowych i nazwy użytkownika autora, dzięki której może odnaleźć interesują
ce tematy i posty. Forum obfituje w tematy poruszające problemy istotne dla 
każdego bibliotekarza (dotyczące podstawowych zadań i działalności bibliotek, 
związane z rozwiązaniami prawnymi, organizacyjnymi itp.). Dział drugi -  „Pra
ca” — obejmuje podobnie jak w starszej wersji forum subfora: „EBIB Praca. Fo
rum zawiera ogłoszenia o wolnych miejscach pracy w bibliotekach”, „Poszukuję 
pracy. Forum przeznaczone jest do zamieszczania ogłoszeń z kategorii ‘poszu
kuję pracy’ jako szeroko rozumiany pracownik bibliotek” oraz „Serwis Praca.

http://ebib.oss.wroc.pl/phpBB/index.php
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Currently installed 8 official extensions. Copyright © 2003-2009 PunBB.

Rys. 6. Forum EBIB -  aktualne
Źródło: http://forum.nowyebib.info/pun/ (31.10.2011).

Forum dyskusyjne poświęcone serwisowi EBiB Praca (pomysły i propozycje)” . 
Dotychczas na forum zarejestrowało się 552 użytkowników, którzy założyli 423 
tematy i napisali 3617 postów. Brakuje jedynie informacji o zamkniętym, ar
chiwalnym forum i odsyłającego do niego hiperłącza. Forum było przeglądane 
z pozycji zarejestrowanego użytkownika.

Kolejnym z analizowanych profesjonalnych forów bibliotekarskich — Biblio
teka 2.032 — jest forum społeczności czytelników i bibliotekarzy cyfrowych (rys. 7 
i 8). Utrzymane w barwach żywej czerwieni, stworzone na bazie skryptu phpBB 
by Przemo, ma wiele dodatkowych użytecznych funkcji (ShoutBox, powiado
mienie o nowych wiadomościach prywatnych, link z postami nieprzeczytany- 
mi od ostatniej wizyty, link do swoich postów i inne). Dzieli się na dwa główne 
fora: „Biblioteka 2.0” oraz „O forum Biblioteka 2.0” (zawiera jedno subforum: 
„Propozycje do forum. W tym forum proszę umieszczać propozycje do forum 
społeczności Biblioteka 2.0”).

32 Zob. http://forum.biblioteka20.pl/index.php (31.10.2011).
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Dział „Biblioteka 2.0” jest rozbudowanym forum z kilkoma subforami: „Lin
ki cyfrowe i analogowe. Gdzie warto kliknąć i co przeczytać”; „Od skanera do 
Europeany. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o digitalizacji, a boicie się za
pytać”; „Zrób sobie bibliotekę cyfrową. «Praktyczne porady», czyli... jak z pro
cesorów, skanerów, binariów i zasad opracowania złożyć bibliotekę cyfrową”; 
„A my to widzimy tak... Biblioteka cyfrowa według Czytelników — co publikować 
oraz jak opisywać, przeszukiwać i udostępniać publikacje cyfrowe” ; „Zagwozdki 
prawne. Co wolno, a czego nie wolno w bibliotekach cyfrowych, czyli dyskusje 
na temat budowania bibliotek cyfrowych zgodnie z prawem autorskim”; „Sca
lak. Co i gdzie jest digitalizowane, plany digitalizacji, dyskusje na temat ko
ordynowania digitalizacji i kompletowania rozproszonych zbiorów”; „Opac 2.0 
i nowe media w bibliotekach. Biblioteczny katalog w świecie nowych mediów. 
Jakie funkcje powinien pełnić system biblioteczny ery Google? Dyskusje na te
mat nowych rozwiązań w bibliotecznych katalogach, elementów Web 2.0 oraz 
integracji katalogów z bibliotekami cyfrowymi” ; „FreeSpace. Jak wykorzystać 
technologię aby użytkownicy wspólnie z bibliotekarzami mogli tworzyć polski 
system rozproszonych bibliotek cyfrowych?” ; „Narzekalnia im. brata Jorge. Za
sadniczo jedyne miejsce, gdzie można sobie tradycyjnie ponarzekać”; „Królicza 
Nora 2.0. Follow the White RabBit czyli gadki na każdy temat” . Przytoczone 
tytuły subforów dają pełne spektrum problematyki digitalizacji i zagadnień 
związanych z funkcjonowaniem bibliotek cyfrowych. Każdy bibliotekarz może 
tu znaleźć fachową poradę i służyć fachową pomocą, a także ponarzekać i po
gadać na każdy temat... Statystyki forum świadczą nie tylko o jego popularno
ści, lecz przede wszystkim o traktowaniu go przez internautów jak skarbnicy 
wiedzy; dotychczas forum zostało odwiedzone 323 682 razy, zarejestrowało się 
393 użytkowników, którzy stworzyli 544 tematy i napisali 4317 postów. Forum 
było przeglądane z pozycji zarejestrowanego użytkownika.

Należy nadmienić, iż wśród użytkowników zarówno forum EBIB, jak i Bi
blioteka 2.0 znajdują się osobistości i autorytety znane środowisku bibliote
karskiemu i cieszące się poważaniem. Nie sposób wymienić tu wszystkich na
zwisk, stąd też rezygnacja z podawania jakichkolwiek -  aby nikogo nie urazić 
pominięciem. Fakt ten ma ogromne znaczenie, ponieważ każdy może prowadzić 
konwersację ze znaną osobistością, której być może nigdy nie byłoby mu dane 
spotkać w pozawirtualnej rzeczywistości. Ponadto wiadomości sygnowane imie
niem i nazwiskiem z reguły są odbierane jako bardziej wiarygodne.

Kolejnym profesjonalnym i rozbudowanym forum, a także -  co najistotniej
sze -  często odwiedzanym, jest forum „Biblioteki w Szkole”33 -  czasopisma pra
cowników bibliotek oświatowych. Składa się z dwóch działów głównych: „Forum 
Nauczycieli Bibliotekarzy i Nauczycieli Wychowawców Świetlicy” oraz „Fora lo
kalne” . W dziale pierwszym znajdują się m.in. subfora: „Biblioteka w Szkole -

33 Zob. http://www.sukurs.edu.pl/forum/ (31.10.2011).
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Forum Ogólne”, w którym nauczyciele bibliotekarze mogą prowadzić rozmowy 
na wszystkie tematy związane z ich pracą zawodową; „ICIM -  Internetowe cen
tra informacji multimedialnej”; „Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych 
SBP”, „Hyde Park”; „Pokaż swoją dobrą stronę” -  ciekawy temat, w którym fo- 
rumowicze opisują swoje doświadczenia w zakresie tworzenia i promocji stron 
internetowych bibliotek; „e-twinning” , w którym użytkownicy wymieniają się 
opiniami na temat współpracy szkół w ramach Unii Europejskiej, oraz nietypo
we subforum: „kupię, sprzedam, zamienię. Ogłoszenia niekomercyjne”, w któ
rym użytkownicy prowadzą wymianę nie tylko książek i podręczników. Godną 
pochwały inicjatywą jest dział drugi „Fora lokalne” -  jest to miejsce do zało
żenia nowych forów przez nauczycieli bibliotekarzy z danego regionu (miasta, 
powiatu, województwa). Z opcji tej skorzystały miasta: Rybnik, Ruda Śląska, 
Malbork, Katowice, Mysłowice, Szczecin, Radom, Suwałki (wspólnie z Sejnami 
i Augustowem) oraz Zagłębie Dąbrowskie, zrzeszające nauczycieli bibliotekarzy 
z miejscowości między Sosnowcem, Dąbrową Górniczą a Czeladzią oraz mię
dzy Wojkowicami, Sławkowem a Siewierzem wraz z pobliskimi gminami. Sta
tystyki forum świadczą o jego popularności: 2491 zarejestrowanych użytkow
ników napisało 27 108 wiadomości. Forum było przeglądane z pozycji gościa.

Na uwagę zasługuje też pewna oddolna inicjatywa -  dosyć niekonwencjonal
ne forum o ciekawej szacie graficznej, zwane Tawerną Bibliotekarzy34 (opar
te na phpBB by Przemo, z obsługą RSS i ShoutBoxem; rys. 9). Na stronie fo
rum nie można odnaleźć informacji o jego założycielach, dlatego trudno jedno
znacznie stwierdzić, czy jego nazwa ma coś wspólnego z zawodem biblioteka
rza, czy może wywodzi swą etymologię z obfitującego w spektakularne zwroty 
akcji przygodowego filmu „Bibliotekarz”35.

Forum Tawerna Bibliotekarzy charakteryzuje żartobliwy język, nazwy dzia
łów i subforów zostały sformułowane z wysublimowanym poczuciem humoru. 
Składa się z 6 działów; pierwszy z nich „Między nami” został podzielony na 3 
grupy tematów: „Ogłoszenia Duszpasterskie. Moje drogie owieczki...! Przejdź
my do spraw życia codziennego. Datki na tacę i polityka. :)” -  zawiera tema
ty z regulaminem (humorystycznie sformułowany „Regulamin Grzecznego Bi
bliotekarza”) i sprawami administracyjnymi forum; „Wszelkie sprawy dotyczą
ce forum. Pomysły, propozycje, wnioski. Złożyć podanie i czekać cierpliwie na 
rozpatrzenie przez resztę ;)”; „Księga Skarg i Zażaleń. Czyli listy do Redakcji... 
Pewnie i tak spłoną... ]:>36” . Dział drugi „Zapomniane światy” skupia subfora 
związane z literaturą fantastyczną: „Fantastyka & Fantasy ogólnie. Przemy
ślenia i refleksje. Cokolwiek sobie chcecie powiedzieć. :)”; „Zwoje i Pergaminy. 
Nie tylko magia i miecz, ale szeroko pojęta literatura fantastyczna” oraz „Ma

34 Zob. http://www.forum.biblioteka.avx.pl/index.php (31.10.2011).
36 Zob. opis filmu: http://www.filmweb.pl/Bibliotekarz.Tajemnica.Wloczni (31.10.2011).
36 ]:> -  emotikon oznaczający zaczepne „patrzenie spode łba” .
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giczna Skrzynka. To, co na ekranie, małym i dużym”. Kolejne dwa działy prze
znaczone są dla miłośników gier: „Po drugiej stronie lustra (gry RPG)” i „Po 
drugiej stronie monitora (gry cRPG)” . Ciekawa forma została nadana działo
wi „Odchamiacz” . Użytkownicy mogą prowadzić dysputy na subforach: „Kącik 
Czytaczy. Słowo pisane, czyli poezja i literatura wszelkiego rodzaju”; „Scena.
Duża Scena, Mała Scena, scena filmowa”; „To, co dla ucha czyli piosenki
i różne inne dźwięki” ; „To, co dla oka. Świat szeroko pojętej sztuki i wszystkie
go, co wiąże się z optycznymi wrażeniami estetycznymi”; „Tworzyć każdy mo
że... Wypociny, grafomania, banały, farsy, kicze i wielkie dzieła, czyli nasze 
osiągnięcia w sferze artystycznej. :)” ; „Homo sum, humani nihil czyli dys
kusje i rozważania o człowieku, jego życiu i świecie” ; „Mroki Przeszłości. Czy
li historia, ta najdawniejsza i ta nowsza” ; „Humor ...w skrócie ROTFL3'. :D”; 
„Karczma. Cokolwiek chcielibyście powiedzieć, a nie mieści się w powyższych 
kategoriach” . Ostatni dział stanowi „Linkownia” , w której użytkownicy dzie
lą się adresami do ciekawych stron. Statystyki forum są niemal oszałamiają
ce: 892 zarejestrowanych użytkowników, 1038 tematów, 25 178 postów, łącz
na liczba odwiedzin -  211 192 razy. Forum było przeglądane z pozycji niezare- 
jestrowanego użytkownika.
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Rys. 9. Forum Tawerna Bibliotekarzy
Źródło: http://www.forum.biblioteka.avx.pl/index.php (31.10.2011).

37 ROTFL -  akronim od Rolling On The Floor Laughing -  'tarzać się ze śmiechu po podłodze’, 
oznacza roześmiany emotikon symbolizujący ogromne rozbawienie.
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Oprócz forów wyszukanych przez wyszukiwarkę Google przedmiotem ba
dań miały także stać się fora bibliotek w Lublinie -  miasta, z którym autorka 
artykułu jest związana zawodowo. Z przykrością należy stwierdzić, iż żadna 
z bibliotek w Lublinie nie zdecydowała się na wprowadzenie tej formy dialogu 
z czytelnikiem. Jedynie Biblioteka Politechniki Lubelskiej ma forum38 (opar
te na skrypcie phpBB), lecz jest to forum zamknięte, dostęp do niego wyma
ga rejestracji. Niestety, proces rejestracji nie przebiegł pomyślnie: po e-mailu 
od administracji forum, witającym nowego użytkownika, miał nadejść kolejny 
e-mail z linkiem aktywacyjnym, który jednak się nie pojawił. Na stronie głów
nej Biblioteki Politechniki Lubelskiej nie można odnaleźć hiperłącza prowa
dzącego do forum. Z faktów tych można wywnioskować, że rejestracja podlega 
weryfikacji administratora, a forum przeznaczone jest tylko dla pracowników 
biblioteki. Nie jest to jednak określone na stronie głównej forum i w FAQ. Z in
formacji, które może odczytać niezarejestrowany użytkownik, wynika, iż na fo
rum zostało założonych 110 tematów, w których 40 zarejestrowanych użytkow
ników napisało 146 postów, natomiast najwięcej użytkowników (7) było obec
nych 26 maja 2011 r.

Ślad po lubelskim forum o tematyce bibliotekarskiej widnieje na stronie Stu
denckiego Koła Informacji Naukowej PALIMPSEST (Uniwersytet Marii Curie- 
-Skłodowskiej)39. Istnieje tam zakładka „Forum”; po kliknięciu w nią otrzymu
jemy informację: „Przepraszamy, ale to forum jest obecnie niedostępne, gdyż 
zostało wyłączone przez właściciela. Zapraszamy później”40. W maju 2011 r. fo
rum jeszcze było dostępne (rys. 10), składało się z 9 działów głównych: „Kultu
ra. Książka, muzyka, film... oraz pozostałe muzy:)”; „Wydarzenia. Spotkania, 
dyskusje, zjazdy, zloty, spektakle, pokazy, konferencje, wykłady...” ; „INiB na 
UMCS. Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo”; „Hyde Park. O wszystkim, 
dla każdego”; „Palimpsest. Studenckie Koło Informacji Naukowej «Palimpsest»”; 
„KNB. Studenckie Koło Naukowe Bibliologów”; „SKNFK. Studenckie Koło Na
ukowe Filozofów Kultury UMCS”; „Naukowo. Dział poświęcony wymianie in
formacji o badaniach, zjawiskach itd. Pod znakiem nauki” ; „O forum. Wasze 
uwagi, propozycje, pomysły...” . Forum skupiało społeczność akademicką stu
dentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UMCS. Użytkownicy dzieli
li się informacjami i wiedzą dotyczącą studiowania, rozrywki, organizowanych 
imprez, aktualnych wydarzeń, utrzymywali kontakt z zaprzyjaźnionymi stu
denckimi kołami naukowymi. Forum liczyło 258 zarejestrowanych użytkowni
ków, którzy napisali 3215 wiadomości41.

38 Zob. http://biblioteka.pollub.pl/forum/index.php (31.10.2011).
39 Zob. http://www.palimpsest.umcs.lublin.pl/ (31.10.2011).
40 Zob. http://www.bibliofil.fora.pl/ (31.10.2011). Warto zauważyć, że własne forum dyskusyjne 

mają też studenci bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, dostępne pod adresem: https:// 
bibliomaniak.fora.pl/ (31.10.2011).

41 Dane z 10.05.2011 r.

http://biblioteka.pollub.pl/forum/index.php
http://www.palimpsest.umcs.lublin.pl/
http://www.bibliofil.fora.pl/
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•k'k'k

Przeprowadzona analiza bibliotekarskich forów internetowych prowadzi do 
pewnych wniosków. Każda opisana w tym opracowaniu inicjatywa powołania 
forum zasługuje na uznanie, choć za wzór forum należałoby przyjąć forum tar
nowskiej biblioteki. Sukces forum tkwi w ubraniu go w piękną szatę graficz

http://www.bibliofil.fora.pP
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ną i nadaniu mu odpowiedniej struktury -  właściwym ujęciu głównych tema
tów i doborze właściwych słów na tytuł i podtytuł kolejnych subforów. Za in
spirujący przykład dla każdego twórcy forum, który pragnie nadać mu nieba
nalną treść i formę, może służyć forum Tawerna Bibliotekarzy. Konieczna wy
daje się też promocja, przynajmniej na starcie forum. We wszystkich analizo
wanych przypadkach do forum biblioteki prowadzi hiperłącze w menu strony 
głównej biblioteki. Nigdzie nie jest ono specjalnie wyeksponowane, a szkoda, 
gdyż może wtedy przyciągnęłoby uwagę czytelników, co zaowocowałoby wyso
kimi statystykami odwiedzin oraz dużą liczbą zarejestrowanych użytkowni
ków i napisanych postów.

Nie ulega wątpliwości, że internetowe forum dyskusyjne przyczynia się do 
integracji i wzajemnej aktywizacji bibliotekarzy i użytkowników bibliotek. Jest 
źródłem informacji o potrzebach i oczekiwaniach użytkowników, stwarza możli
wość otrzymywania i udzielania profesjonalnych porad, konfrontacji własnych 
doświadczeń, sądów i przemyśleń z opiniami innych bibliotekarzy i czytelników. 
Administrowanie i zarządzanie forum wymaga zaangażowania, chęci i czasu 
oraz wpływa mobilizująco na bibliotekarzy odpowiedzialnych za kształt i funk
cjonowanie forum. Użytkownikom biblioteki możliwość występowania pod pseu
donimem dodaje śmiałości i odwagi w podsuwaniu nowatorskich pomysłów czy 
napisaniu kilku słów konstruktywnej krytyki. Uczestniczenie w życiu forum 
pogłębia wiedzę i zainteresowania, pozwala na nawiązywanie i utrzymywanie 
kontaktów, także towarzyskich.

Dobre forum biblioteki jest miejscem spotkań wielu osób, które chcą współ
tworzyć jego społeczność, dyskutując -  przede wszystkim o książce, choć nie 
tylko.
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Tworzenie powiązań analitycznych 
z wykorzystaniem pola LKR

Creating analytical connections with the use of LKR field

A b stra ct: The process o f library computerization causes the displacement of card catalogs. The 
place of that traditional information sources are replaced by computer catalogs. Creating biblio
graphic records for online directory is not only based on the faithful reproduction of information 
from the described unit inventory. In the process of cataloging with the use of library systems there 
is an opportunity of building KHW and preparing analytical connections. It affects the increase of 
the number of search keys, and thus, the friendliness and functionality of the computer catalog.

The paper presents the analytical connections with the use of LKR field. It discusses the con
struction of this field, its use and benefit to users.

K eyw ord s: LKR field, analytical connections

Wprowadzenie

Zastąpienie tradycyjnych katalogów kartkowych katalogami on-line przynio
sło użytkownikom bibliotek wiele korzyści. Dzięki zastosowaniu różnorodnych 
kluczy wyszukiwawczych znacznie rozszerzyły się możliwości poszukiwania 
zbiorów. W katalogach on-line oprócz danych bibliograficznych zaczęły pojawiać 
się dodatkowe informacje, np. abstrakty, spisy treści, a nawet linki do pełnych 
tekstów danego dzieła. Czytelnicy zyskali łatwiejszy i szybszy dostęp do infor
macji o zbiorach gromadzonych i przechowywanych przez określoną bibliotekę.

Do tworzenia katalogów on-line wykorzystywane są zintegrowane systemy 
biblioteczne. Składają się one z powiązanych i współpracujących ze sobą mo
dułów, które pozwalają na wspomaganie procesów gromadzenia, opracowania 
i udostępniania zbiorów. Dzięki zastosowaniu tego oprogramowania powstaje 
centralna baza danych o dokumentach. Tworzone są też bazy wspomagające, 
do których należą m.in. kartoteki haseł wzorcowych, bazy nazw i adresów in
stytucji, bazy danych o użytkownikach.

Jednym ze znanych i stosowanych zintegrowanych systemów bibliotecznych 
jest system Aleph. Aktualnie w Polsce wykorzystuje go 38 różnych typów biblio
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tek. Znajduje się wśród nich 18 bibliotek akademickich. 6 bibliotek publicznych 
i 14 bibliotek specjalnych1. Zaletą tego systemu jest jego elastyczność i mody- 
fikowalność. Poszczególne moduły są w dużej mierze autonomiczne, co pozwa
la na wdrażanie i uruchamianie ich niezależnie od siebie. Dzięki zastosowa
niu tablic do definiowania wszystkich aspektów działania systemu uzyskuje się 
możliwość dowolnego budowania pól rekordu bibliograficznego. To powoduje, że 
dane mogą być zapisywane w wielu formatach MARC (MARC21, UNIMARC, 
MARCBN itd.)2. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość tworzenia różno
rodnych kartotek dostępu, np. KHW, miejsc wydania, nazw wydawnictw, ISBN.

Do stworzenia katalogu on-line w systemie Aleph niezbędne jest zastoso
wanie modułu katalogowania. Zadaniem katalogującego jest przenoszenie po
szczególnych elementów z opisywanej pozycji wydawniczej do odpowiednich 
pól w formularzu i tworzenie rekordu bibliograficznego według sformalizowa
nej struktury.

System Aleph oferuje w module katalogowania szeroki wybór standardo
wych szablonów dostosowanych do różnorodnych rodzajów zbiorów bibliotecz
nych. Szablony składają się ze stref opisu, które mają swoje odzwierciedle
nie w standardowych cyfrowych etykietach pól, zgodnie z przyjętym formatem 
MARC. W zależności od potrzeb bibliotekarz ma także możliwość zdefiniowa
nia własnych szablonów. System Aleph oferuje także możliwość tworzenia do
datkowych pól, które wynikają z potrzeb danej biblioteki. Dodatkowo ma tak
że tzw. pola specjalne, a wśród nich:

-  pole 856 -  link zewnętrzny;
-  pole 852 -  lokalizacja;
-  pole 853 i 853X -  określenia i wzorzec (harmonogram publikacji, określa 

chronologię i numerację), używane do określenia prognozy publikacji i do two
rzenia zeszytów dla serii;

-  Z30 -  trwała lokalizacja (umiejscowienie) pozycji;
-  STA — status rekordu;
-  pole „OWN” -  właściciel;
-  pole LKR — powiązania3.

Pole LKR

Pole LKR jest nazywane polem linkowania, czyli tworzenia powiązań mię
dzy rekordami. Na pole to składają się następujące podpola: $a, $b, $i, $k, $1, 
$m, $n, $p, $r, $s, $v, $y. Jego strukturę prezentuje rys. 1.

1 Aleph Polska, copyright 2001-2011, http://www.aleph.pl/klienci (28.10.2011).
2 M. Gromadzki, Zintegrowany systemy biblioteczny ALEPH w Bibliotece Politechniki Biało

stockiej, [w:] Zintegrowane systemy biblioteczne w aspekcie stworzenia jednolitego systemu biblio
tecznego: materiały konferencyjne, Wyd. Biblioteki Białostockiej, Białystok 1996, s. 35-39.

3 ALEPH version 18.01: staff user’s guide -  cataloging, ExLibris [s.l.] 2007, s. 85.

http://www.aleph.pl/klienci
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Rys. 1. Budowa pola LKR
Źródło: ALEPH version 18.01: sta ff user’s guide -  cataloging, ExLibris [s.l.] 2007, s. 88.

W każdym powiązaniu LKR niezbędne jest wystąpienie podpola $a, któ
re oznacza typ linku. W systemie Aleph funkcjonują następujące typy powią
zań LKR:

-  ADM — rekord administracyjny dla rekordu bibliograficznego;
-  HOL — rekord administracyjny dla rekordu zasobu;
-  UP -  link „powiązanie w górę” do innego rekordu typu BIB;
-  DN -  link „powiązanie w dół” do innego rekordu typu BIB;
-  PAR -  link „powiązanie równoległe” między rekordami typu BIB;
-  ANA — link powiązania między rekordami różnych poziomów, zarówno 

ITM, jak i UP/DN, czyli między dwoma rekordami bibliograficznymi oraz eg
zemplarzami;

-  ITM -  link powiązania między jednym rekordem BIB i egzemplarzami in
nego rekordu bibliograficznego4.

Po określeniu typu linku w podpolu $a i uzupełnieniu go odpowiednim skró
tem literowym są zajmowane i uzupełniane podpola charakterystyczne dla okre
ślonego rodzaju powiązania.

Powiązania ADM  i HOL

Linki ADM i HOL to powiązania budowane w początkowej fazie tworzenia 
rekordu bibliograficznego i rekordu zasobu.

Powiązanie LKR typu ADM jest ściśle związane z tworzeniem rekordu bi
bliograficznego. Powstaje ono automatycznie dzięki odpowiedniej konfiguracji 
systemu. Na podstawie każdego nowo utworzonego i zapisanego na serwerze 
rekordu bibliograficznego tworzy się powiązanie LKR typu ADM. Jest ono re
kordem administracyjnym dla rekordu bibliograficznego. Rekordy ADM two
rzą oddzielną bazę (bibliotekę), która skupia rekordy administracyjne. Przed
stawia to rys. 2.

4 Ibidem, s. 88.
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Rys. 2. Powiązanie LKR typu ADM
Źródło: rekordy z Biblioteki Politechniki Białostockiej.

Powiązanie LKR typu HOL jest związane z tworzeniem rekordów egzempla
rzy przynależnych do danego rekordu bibliograficznego. Tworzone jest automa
tycznie lub przy wykorzystaniu wzorca. Ten typ powiązania może być wykorzy
stany do budowania rekordu zasobu dla prenumerowanych czasopism. Wypeł
nienie wzorca powiązania HOL dla danego tytułu czasopisma powoduje zało
żenie zasobu z poszczególnymi zeszytami na okres prenumeraty. Bibliotekarz 
po otrzymaniu kolejnego zeszytu czasopisma potwierdza jedynie jego otrzyma
nie, pomijany jest cały proces rejestracji egzemplarza (rys. 3).

Rekord powiązania LKR HOL może być wykorzystany także do zamiesz
czania dodatkowych informacji związanych z zasobem. W przypadku katalogu 
Biblioteki Politechniki Białostockiej takie informacje dotyczą zbiorów czaso
pism, których zasoby, z wyszczególnieniem egzemplarzy, nie zostały przenie
sione z tradycyjnego katalogu do katalogu on-line (rys. 4).
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Rys. 3. Powiązanie LKR typu HOL z wzorcem dla prenumerowanego czasopisma 
Źródło: rekordy z Biblioteki Politechniki Białostockiej.
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J A l e p h  / Z a lo g u j i  W yto gu j | M o ja  konto |

P rze g lą d a j j W yszukaj | L ista  w ynikó w  ) | W oja e -pó łk a  |

Katalog centralny PB -  Egzemplarze

Młody Technik rmiesięcznitc dla młodzieży. W a rs za w  : "Nasza Księgarnia”, 1956-1989. -- 30 cm.

Zasób:

Bibl. Główna. W  zbiorach Biblioteki Głównej znajdują się roczniki 1956-1989.
Bibl. Główna. Brak nr 1(1962), 7(1967), 2, 8, 11(1968), 1-2, 4, 9(1969), 12(1974), 11-12(1989).

Rys. 4. Powiązanie LKR typu HOL -  zasób w formie uwagi 
Źródło: rekordy z Biblioteki Politechniki Białostockiej.

Powiązania PAR, ANA, UP, DN, ITM

Powiązania LKR typu PAR, ANA, UP, DN, ITM są tworzone w rekordach 
bibliograficznych w module katalogowania. Pole LKR może być zapisane w sza
blonie albo dodane przez bibliotekarza. Powiązania te budujemy na etapie 
wprowadzania danych do rekordu bibliograficznego lub w późniejszym czasie, 
kiedy zaistnieje potrzeba zbudowania relacji między wybranymi rekordami. 
Pole LKR służy do tworzenia powiązań między poszczególnymi rekordami bi
bliograficznymi zlokalizowanymi zarówno w tej samej, jak i w różnych bazach.

Powiązanie PAR jest odsyłaczem „równorzędnym” do innego rekordu bi
bliograficznego zlokalizowanego w tej samej bazie. Jednocześnie link PAR jest 
budowany automatycznie. Może być zastosowany do utworzenia linków łączą
cych dzieła tej samej treści, ale w odmiennych wersjach językowych. Obrazują 
to przykłady zaczerpnięte z katalogu Biblioteki Politechniki Białostockiej za
prezentowane na rys. 5-7.

Innym przypadkiem tworzenia powiązania LKR typu PAR jest sytuacja, 
gdy budujemy link dla dokumentów będących różnymi wydaniami tego same
go dzieła (rys. 8-9).

Powiązanie PAR może być zastosowane również w przypadku dzieła wielo
tomowego, którego poszczególne części mają odmienne tytuły. Ilustracją tego 
typu linku jest przypadek, dotyczący 5-tomowego dzieła z indywidualnym ty
tułem każdej części. W poszczególnych rekordach umieszczamy pola LKR PAR, 
które kierują nas do kolejnych tomów. Każdy kolejny rekord zawiera powiąza
nia do dokumentu o wyższym numerze tomu. W ostatnim rekordzie nie two
rzymy już żadnego powiązania. Możemy tak postąpić, gdyż system automatycz
nie buduje powiązania zwrotne, tzn. odesłanie z tomu 1., 2., 3. i 4. do tomu 5.,
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tworząc jednocześnie powiązania z tomu 5. do wszystkich pozostałych. Można 
to prześledzić na przedstawionym przykładzie z katalogu Biblioteki Politech
niki Białostockiej (rys. 10-14).
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Rys. 5. Powiązanie LKR typu PAR dla dzieła w różnych wersjach językowych: język polski 
Źródło: rekordy z Biblioteki Politechniki Białostockiej.
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Rys. 6. Powiązanie LKR typu PAR dla dzieła w różnych wersjach językowych: język rosyjski 
Źródło: rekordy z Biblioteki Politechniki Białostockiej.
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Rys. 7. Powiązanie LKR typu PAR dla dzieła w różnych wersjach językowych: język niemiecki
Źródło: rekordy z Biblioteki Politechniki Białostockiej.
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Rys. 8. Powiązanie LKR typu PAR dla dzieła z odmiennym numerem wydania: wyd. 2 dodr. 
Źródło: rekordy z Biblioteki Politechniki Białostockiej.
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Rys. 9. Powiązanie LKR typu PAR dla dzieła z odmiennym numerem wydania: wyd. 1 
Źródło: rekordy z Biblioteki Politechniki Białostockiej.
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Rys. 10. Powiązanie LKR typu PAR dla t. 1.
Źródło: rekordy z Biblioteki Politechniki Białostockiej.
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Rys. 11. Powiązanie LKR typu PAR dla t. 2.
Źródło: rekordy z Biblioteki Politechniki Białostockiej.
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Rys. 12. Powiązanie LKR typu PAR dla t. 3.
Źródło: rekordy z Biblioteki Politechniki Białostockiej.
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Rys. 13. Powiązanie LKR typu PAR dla t. 4.
Źródło: rekordy z Biblioteki Politechniki Białostockiej.
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Rys. 14. Powiązanie LKR typu PAR dla t. 5.
Źródło: rekordy z Biblioteki Politechniki Białostockiej.

Z pozycji katalogującego rekordy tomu 1. i tomu 5. wyglądają tak jak na 
rys. 15, tymczasem w katalogu dla czytelnika — za sprawą automatycznie bu
dowanych powiązań zwrotnych -  prezentują się jak na rys. 16.

W inny sposób wykorzystywane jest pole LKR PAR przez Bibliotekę Poli
techniki Wrocławskiej. W tym przypadku zaadaptowano to pole do budowa
nia powiązań między dokumentami, których rekordy bibliograficzne są zapi
sane w innych bazach. Linki są tworzone między rekordami z podbazy cyto- 
wań TUR05 (prace cytujące wyszukiwane z Web of Science) a rekordami prac 
cytowanych z modułu bibliograficznego bazy DONA-TUR02 (opisy bibliogra
ficzne prac naukowych pracowników)0.

Powiązania LKR ANA służą do tworzenia linków ITM oraz UP/DN, czy
li między dwoma rekordami bibliograficznymi oraz egzemplarzami, tworzone 
między rekordami różnych poziomów. Znakomicie widać to na podstawie ka
talogu Biblioteki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW). Przykła
dem jest tu dokument, który ukazał się z indywidualnym tytułem, choć jest 
kolejną częścią wydawnictwa ciągłego. Dla dokumentu z indywidualnym ty
tułem utworzono indywidualny rekord bibliograficzny i zbudowano powiąza
nie LKR ANA. Linkuje ono ten rekord w górę, do rekordu bibliograficznego 
z opisem wydawnictwa ciągłego. Poniższe przykłady (rys. 17-20) obrazują ten 
typ powiązania.

Powiązania LKR typu UP i DN służą odpowiednio do tworzenia powiązań 
w górę i w dół do innego rekordu bibliograficznego. Rekord może zawierać je 
den odsyłacz w górę (UP). Natomiast linków w dół (DN) może być kilka. Je
śli utworzymy link UP, to link DN jest budowany automatycznie, i odwrot
nie — utworzenie powiązania DN powoduje powstanie linku UP. Przykładem 
ilustrującym tego typu powiązanie jest przypadek czasopisma, które zmieni
ło nazwę (rys. 21-23).

° B. Urbańczyk, P. Bęben, Analiza cytowań prac naukowych w Politechnice Wrocławskiej: in
strukcja wprowadzania danych w systemie ALEPH, [w:] III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. 
Spotkanie grupy POLBIT 2011, red. H. Szarski, D. Dudziak, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, Wrocław 2011, http://www.wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/idl05/instrukcje%20dla%20pol- 
bito wcow/Instrukcja_cyto wania. pdf (13.11.2011).

http://www.wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/idl05/instrukcje%20dla%20pol-
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a The in du str ia l e le c t r o n ic s  h andbook , f l ] .  Fundam entals o f  in du str ia l e le c tro n ic s

Powiązane LKR a PAR
b 1 4 2 9 1 8
i BPBOl
n The in du str ia l e le c t r o n ic s  h an db ook . f5 1 . In te lig en t sy stem s
a The in d u str ia l e le c t r o n ic s  h an db ook . [ 11, Fundam entals o f  in du str ia l e le c t r o n ic s

Z r .  k a t  a i .
Ązyk
l y t i A  i  o z n . o o  

S e r i a /  w i & o t o m . 

H D \A r - t . u ) e o n .

Rys. 15. Powiązanie LKR typu PAR dla t. 1. i t. 5. -  widok dla katalogującego 
Źródło: rekordy z Biblioteki Politechniki Białostockiej.

T y tu ł

W y d a n ie

W y d a n o

O p is  f iz y c z n y  

S e r ia

J ę z y k  d ok u m en tu  

IS B N

H D  -  n .o so b o w a

S ło w a  k lu cz o w e  

N r s y s t .  

P o w ią z a n ie  z  

P o w ią z a n ie  z  

P o w ią z a n ie  z  

P o w ią z a n ie  z

• F u n d a m e n ta ls  o f in d u str ia l e le c t r o n ic s  /  ed. by Bogdan M. W ilam ow ski, J. David Irwin. 
2nd ed.
Boca Raton : CRC /Taylor &  Francis, 2011.
XXIII, [714] s.pag.varia  : il. ; 26  cm.
• The in d u str ia l e le c t r o n ic s  handbook 1 
• The e lectrical engineering handbook series 
eng
978-1-4398-0279-3 
• W ilam ow ski. Bogdan M a d e j. Ed.
• Irwin. J. David. Ed.
• 621.38 -  E lektronika. Fotoelektronika
» 004.31 -  P rocesory. U kłady przetwarzania danych
• 681.5 -  Technika sterowania autom atycznego. Autom atyka
• e lektronika przem ysłowa
000142910
The industria l e lectron ics handbook. [31. Control and m ed ia tio n ics
The industria l e lectron ics handbook. [51. Inteligent system s
The industria l e lectron ics handbook. {4 j, Industrial com m unication system s
The Industrial e lectron ics handbook. f21. Power e lectron ics and m otor drives

T y tu ł  

W yd an ie  

W yd an o  

O p is  f iz y c z n y  

S e r ia

J ę z y k  d oku m en tu  

IS B N

H D -  n.osobowa

S ło w a  k lu cz o w e  

N r s y s t .  

P o w ią z a n ie  z  

P o w ią z a n ie  z  

P o w ią z a n ie  z  

P o w ią z a n ie  z

Rys. 16. Powiązanie LKR typu PAR dla t. 1. i t. 5. -  widok dla czytelnika 
Źródło: rekordy z Biblioteki Politechniki Białostockiej.



040   a BSTOK002
041 0 a enq
245 00 a In te llig e n t system s /

c ed. by Boqdan M. W ilam ow sk i, 3 .  D avid  Irw in . 
1 _  5 The in d u stria l e le c tro n ic s  handbook ;

v  5
4 a The in d u stria l e le c tro n ic s  handbook 

Y  5

• Intelligent system s /  ed. by Bogdan M. W ilam ow ski. J . David Irwin.
2nd ed
B oca Raton : C RC /Taykx & Francis, 2011.
XXIII, {587] s.pag.varia : il. ; 26 cm.
» H ie  in d u str ia l e le c t r o n ic s  handbook 5 
» The electrical engineering handbook series 
eng
978-1-4398-0283-0 
• W ilam ow ski. Boqdan M adei. Ed.
• Irwin. J. David. Ed.
• 004.89 -  S ystem y użytkowe sztuczne j inteligencji. Inteligentne sys tem y z  baza w iedzy 
• 004.032-26 -  S ieć neuronowa (neural networks)
• 510.644.4 -  Logika rozm yta i zb iory rozmyte
• system y inteligentne • sieci neuronowe • system y rozm yte • optym alizacja  wietokryterialna 
000142918
The industrial e lectron ics handbook. t11. Fundamentals o f industrial e lectron ics 
The industrial e lectron ics handbook. f31. Control and mechatronic 
The industrial e lectron ics handbook. [41. Industria l communication system s 
The industrial e lectron ics handbook. f21. Power e lectron ics and motor d rives
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24500 (a Nowe patogeny roślin / jc [kom. red. Leszek B . Orlikowski et a i . ] ; Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w  Skierniewicach.

2 4 6 1 3  ja New  plant pathogens

260 |a W arszawa : jb Polska Akademia Nauk. W ydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, |c 2008.

3 0 0  ja 269 s . : |b I I . ; jc 24 cm .

4 4 0  O |a Z e szyty  Problemowe Postępów Nauk Rolniczych |x 0084-5477 (v z . 529

5 0 0  ja Ty t . wg okł.

5 0 0  |a Materiały konferencji, która odbyła się 15-16 kwietnia 2008 r. w  Skierniewicach.

504 ja Bibliogr. przy pracach.

546 ja Te k st także ang. ; streszcz. ang., poi. przy pracach ; spis treści oraz wprowadzenie także ang.

7001 ja Orlikowski, Leszek jd (1 9 4 4 -).

970 ja W A_162

S Y G  ja 3733 p

L K R  ja A N A  |b 000074091 jl S GW 01 jr 440 jy 2008 |v |l 529 jm Nowe patogeny roślin / |n Z e szyty  Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Rys. 17. Powiązanie LKR typu ANA -  etykiety MARC 
Źródło: rekordy z Biblioteki SGGW.

Tytuł
Wariant tytułu

»Nowe patooenv roślin I [kom. red. Leszek B. Orlikowski et a l. l : Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w  Skierniewicach.

»N e w  Dlant oathooens

Adres wydawniczy Warszawa : Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, 2008.

Opis 269 s . : i i . ; 24 cm.

Seria » Z e s iy ły  Pręt>lf>mi>vu(> Poętęppw N jgK R o lni«yęłi :ISSN:0084-5477 z. 529

Język poi eng eng poi

Uwagi Tyt. wg okł.

Materiały konferencji, która odbyła się 15-16 kwietnia 2008 r. w  Skierniewicach.

Uwagi bibliogr. Bibliogr. przy pracach.

HD-Autor »Orlikowski. Leszek f1944-1

Powiąż, w górę Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Rys. 18. Powiązanie LKR typu ANA -  rekord z aktywnym linkiem: powiązanie w górę 
Źródło: rekordy z Biblioteki SGGW.

Tytu ł •Z a a z M B s m n x m £ s m & llto U k B s M S Z X S a iE S i&  ̂ SadM lłŁl&UlŁ-KiOIDlłM  Nauk R o ln iczyc łt
Adres wydaw niczy W arszaw a . PW R IL, 1956-.

Opis 24 o n .

Częstotliw ość Niereg.

Numeracja Z . 1 (1956)-.

Ję z y k  poimul mul

Uwagi Częste zm iany wydawców.

Uwagi- inst.sp raw . O d Z . 9  (1957) / P o lska  Akadem ia Nauk. W ydział Nauk Ro ln iczych  i Leśnych.

Z . 16 (1960) / P o lska  Akadem ia Nauk. Komitet Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.

Z . 18 (1960), Z . 80 (1968) / P o lska  Akadem ia N auk Komitet Technologii i Chemii Żywności.

Z . 82 (1968) / P o lska  Akadem ia N auk Komitet Melioracji, Łąkarstwa, Torfoznawstwa.

Z . 85 (1968) / P o lska  Akadem ia Nauk Komitet Ekonomiki Rolnictwa.

Z . 89 (1969) / P o lska  Akadem ia N auk Komitet Nauk W eterynaryjnych.

O d  2004 / P o lska  Akadem ia N auk W ydział Nauk Roln iczych , Leśnych i W eterynaryjnych.

H.przedmiotowe » Rolnictwo -  czasopism a

Nazwa Instytucji »P o jsK a A K aO e ra la  Ną&fc K s m lte l N auK Rpinjęzyęh,

•PoteKa Akademia Nauk  w yfejął y  - Nauk Rolniczych i l aśoycŁ 
• P olote  Akademia NayK Komitet Mechanizacji i  Eła K M a d l Roinlęfryą,
•EpJsfcai Mademi.a.N.aMfc KomjMtL^ęMggii ' Chemii żywności,
» Polsfra AKademia Nauk  Komitęt m s iip m , T<yft>znaw5tyya.
•Eatelsa^adBDaiaiiaBiŁJfiH^
» P o lską  Akadem ia Nauk Komitet Nauk Weterynaryjnych,

Rys. 19. Powiązanie LKR typu ANA -  link w rekordzie nadrzędnym z aktywnym linkiem: rekordy 
podrzędne
Źródło: rekordy z Biblioteki SGGW.
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P o p rzed n i Z e s z y ty  P ro b lem o w e  N au ki P o lsk ie j - P o lsk a  A k ad e m ia  N au k

N a stę p n y  Z e s z y ty  P ro b lem o w e  P o s tę p ó w  N au k  R o ln ic zy ch . P hytopathotog ia P o lo n ica

W yn ik i d la  Z e s z y ty  P ro b lem o w e  P o s tę p ó w  N a u k  R o ln ic zy ch ; so rto w an ie  w g  autor/rok (ro sn ąco )
O p cje  so rto w an ia : »auto r/rok (m )u a u t o r / r o k  / » rok (d V au to r âutor/tytu łutytuł/rok (m )«tytuł/rok ( r ) * rok (d V tytu łarok ( 
O p cje  fo rm ato w an ia  : w 951 <* 9 5 2  <* 9 5 3  w W id o k  sk ró co n y-tab e ia

R e k o rd y  124 - 133  z  172 (m a k sym a ln a  ilo ść  w yśw ie tlo n ych  i so rto w an ych  re ko rd ó w  to 20 0 0 )

#
instytucja

124 r *  O rlikow ski.
L esze k  (1 9 44 -) 

126 r  O rlikow ski,
L esze k  (1 9 44 -).

126 n  O rlikow ski,
Leszek  (1944- 
}. Red.

127 i“  O rlikow ski,
L esze k  (1944- 
). Red.

128 f  O strow ski,
K rz y s z to f (1950- 
). Red.

Tytuł

Nowe patogeny roślin  / 

Nowe pa togeny roślin  /  

Nowe pa togeny roślin  /

Nowe pa togeny roślin  /

Rola m elio rac ji w  ksz ta łtow aniu  i ochron ie  z asobów  
w o d n y c h /

jS kocz do U 11~~~ 

i ¡BPoprz. s trona ] j Nast. i

Eg ze m p la rze

j  Skocz do teks tu

Rofc
IBaj

2008 B ib i. W Vdz. Bud. Z e s z y ty  Prootem owe P os tępów  Nauk 
i Inź Ś rodf 1/ 0 )  R o ln iczych  z  529

2008 M agazyn  Z e s z y ty  P roblem ow e P os tępów  N auk
c za sop ism f 1/ 01 R o ln iczych  z . 529

2010 M agazyn  Z e s z y ty  Problem owe P os tępów  N auk
cza sop lsm ( 1 / 01 R o ln iczych, 0084-5477 ; z . 554

2010  B ib i. W ydz. Bud. Z e s z y ty  Problem owe P os tępów  N auk 
i inź. ś ro d f 1/ 01 R o ln iczych, 0084-5477 ; z . 554

2008 B ib i. W ydz . Bud. Z e s z y ty  Problem owe P os tępów  N auk 
i Inź. Ś rodt 1/ 0) R o ln iczych  z .  532

Rys. 20. Powiązanie LKR typu ANA -  zestaw powiązanych rekordów podrzędnych: w tych rekor
dach utworzono pole LKR ANA 
Źródło: rekordy z Biblioteki SGGW.

W inny sposób wykorzystuje się pole LKR UP/DN w Bibliotece Politechniki 
Warszawskiej6. Prowadzi ona katalog czasopism elektronicznych odrębny od 
katalogu czasopism drukowanych. Pole LKR w tym przypadku jest stosowane 
do tworzenia powiązań między katalogiem czasopism elektronicznych z opisa
mi tych samych czasopism w wersji drukowanej. Do odpowiednich rekordów 
bazy czasopism elektronicznych dodaje się odsyłacze do czasopism drukowa
nych. To powoduje automatyczne utworzenie symetrycznych odsyłaczy z bazy 
czasopism drukowanych do elektronicznych.

Powiązanie LKR ITM tworzy powiązania między jednym rekordem biblio
graficznym i egzemplarzami innego rekordu bibliograficznego. Link ITM jest 
odsyłaczem z rekordu bibliograficznego do rekordu ADM. Linki tego typu mo
gą być używane do łączenia rekordów bibliograficznych publikacji niesamoist- 
nych wydawniczo (np. artykuł) z rekordem egzemplarza, w którym są zawar
te. Przykład powiązania typu ITM z katalogu Biblioteki Politechniki Warszaw
skiej prezentuje rys. 24.

6 G. Płoszajski, Wspomaganie tworzenia katalogu czasopism elektronicznych z powiązaniami 
do katalogu czasopism drukowanych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, 
[w:] Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność. Materiały konferencyjne, 
t. 1, red. H. Ganińska, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, s. 207-216.
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2 45 00  |a Z eszyty Naukowe Politechniki Białostockiej- |p Nauki Techniczne. |p Architektura.
2 48 14  [a Z eszyty Naukowe. |p Architektura
2 4 6 1 3  |a Z eszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, |p Architektura
2 46 10  |a Architektura
24610  |a Nauki Techniczne |p Architektura
2 6 0  |a B iałystok : |b Wydaw. Politechniki Białostockiej, |c 1985-2008.
3 00  je  23 cm.
3 10  |a Niereg.
362 0  [a Z .1 (1985)-z.21 (2008).
4 4 0  0  |a Z eszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne
5 00  ja W  serii gł. zeszy t oznaczony nr 46.
5 00  ja Z eszyty posiadają indywidualne tyt.
5 00  ja Od z .19 ty t.: Zeszyty Naukowe Politechniki B iałostostockiej. Architektura.
7 10 20  [a Politechnika Białostocka.
7 85 10  jt  Architecturae e t Artibus |g 2009-
856 4  |u httpy/pbe.blaman.pl/dlibra/docmetadata?id=1261&from=&dirids=1&ver_id=1404&lp=1&QI=!B0B353EAA87C3D4D4908BFD2EB47E250-67 |z Pokaż z.19
856 4  ¡u http^/pbc.blaman.pl/dliłxa/docmetadata?id=11509&from=&dlrids=1&verJd=13142&lp=1&QI=!64CE1D7FC20785C115AFDE13C10D522E-5 jz  Pokaż z.20
S Y G  ja U-36
S Y G  ja BWA-49
S Y G  |a BWB-107
B A S  ja 03
L K R  ja UP jb 125124 |l BPB01 [m Z eszyty Naukowe Politechniki Białostockiej |n Architecturae e t Artibus

Rys. 21. Powiązanie LKR typu UP -  etykiety MARC 
Źródło: rekordy z Biblioteki Politechniki Białostockiej.

Tytuł
C zęstotliw ość 
Inny tytuł

» Z eszy ty  Naukowe Politechniki B iałostockiej. Nauki Techniczne. Architektura.
N iereg.

» Z eszy ty  Naukowe. Architektura
» Z eszy ty  Naukowe Politechniki Białostockie!. Architektura 
» Architektura
» Nauki Techniczne Architektura
B ia ły s to k  : W yda w . Politechniki B iałostockiej, 1985-2008.

2 3  cm .

Z .1  (1985 )-z .21 (2 00 8).

» Z eszy ty  Naukowe Politechniki B iałostockiej. Nauki Techniczne
po i

W  s e rii g ł.  z e s z y t  o z n a c z o n y  n r  46 .

Z eszy ty  po s ia d a ją  ind yw id u a ln e  ty t .

O d  z .1 9  ty t. :  Z eszy ty  Naukowe Politechniki B ia ło s to s to c k ie j. Architektura. 
» P o lite c h n ik a  B ia ło s to c k a .

A rch ite c tu ra e  e t A rtib u s  2009- 

00 0037178
A rch ite c tu ra e  e t A rtib u s

Wydano 
Opis fizyczny 
Numeracja
Seria
Język  dokumentu 
Uwagi ogólne

HD -  n. instytucji 
Następny tytuł 
Nr syst. 
Następny tytuł

Rys. 22. Powiązanie LKR typu UP z aktywnym linkiem -  następny tytuł 
Źródło: rekordy z Biblioteki Politechniki Białostockiej.

Tytuł

C zęsto tliw ość 

Wydano 

O p is f iz y c zn y  

Numeracja 

Ję z y k  dokumentu 

Uwagi ogólne 

HD - n. instytucji 

Poprzedni tytuł 

Nr s y s t .

Poprzedni tytuł

» Architecturae et Artibus / Politechnika Białostocka. Wydział Architektury.

Kwart.

Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechnik i B ia łosto ck ie j, 2009-.

29 an.

Vol.1 no.1 (2009)- 

pol

Czasopismo jest kontynuacją Zeszytów Naukowych PB, seria Architektura wydawanych w fatac 

» Politechnika Białostocka. Wydział Architektury (Białystok, Polska).

Z e sz y ty  Naukowe Politechnik i B ia łostock ie j Architektura 1985-2008 

000125124

Zeszyty Naukowe Poiitechniki Białostockiej

Rys. 23. Powiązanie LKR typu DN utworzone automatycznie -  z aktywnym linkiem: poprzedni tytuł
Źródło: rekordy z Biblioteki Politechniki Białostockiej.
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2 4 5 0 0  ja Supplement. Mechanics PAN-American 1989. Selected Revised Proceedings o f  the January 1989 Rio de Janeiro Pan-American Congress.
2 60  |a New York, |c 1989.
4 4 0  0  |a Applied Mechanics Reviews jv  Vol. 42, nr 11, part 2
6 90  |a MECHANIKA STOSOW ANA
9 97  ja H10
F R M  ja z s
F R M  |a k f
B A S  |a CZASO
L K R  ¡a ITM |b 0060848 |! W TU50 |y 1989 jv  42

|a UP |b 0060848 |l WTU01 |n w  czasopiśm ie: Applied Mechanics Reviews |m zeszy t (1989): Supplement. Mechanics Pan-American 1989. Selected Revised 
Proceedings o f the January 1989 Rio de Janeiro PAN-American Congress

Rys. 24. Powiązanie LKR typu ITM -  etykiety MARC 
Źródło: rekordy z Biblioteki Politechniki Warszawskiej.

Podsumowanie

Prawidłowo utworzony rekord w katalogu on-line daje możliwość odszukania 
dokumentu według wielu kluczy wyszukiwawczych. Te elementy rekordu, któ
re powstają na bazie KHW, są jednocześnie aktywnymi linkami, które przekie- 
rowują użytkownika do rekordów związanych z określonym hasłem. Pole LKR 
umieszczone w rekordzie rozszerza te powiązania. Bibliotekarz przed utworze
niem linku LKR dokonuje analizy opisywanej jednostki bibliograficznej. Poszu
kuje wspólnego elementu, który może stać się podstawą utworzenia powiąza
nia. Dzięki różnym typom powiązań LKR katalogujący może łączyć i wiązać ze 
sobą rekordy o odmiennej treści, napisane przez różnych autorów, stanowiące 
inne wydania tego samego dzieła.

Przy odpowiednim skonfigurowaniu systemu wypełnianie pola LKR jest 
proste i nie pochłania dużo czasu, gdyż część podpól jest generowana i uzupeł
niana automatycznie.

Zastosowanie powiązań LKR jest korzystne z punktu widzenia czytelnika 
i bibliotekarza. Pogrupowane i zlinkowane rekordy obrazują związki między 
danymi zawartymi w powiązanych opisach bibliograficznych. To pozwala efek
tywnie przetwarzać dane, tzn. wyszukiwać i sortować. Linki LKR odzwiercie
dlają również hierarchię między poszczególnymi rekordami bibliograficznymi. 
Bibliotekarzowi pozwala to na szybkie prześledzenie relacji między określony
mi dokumentami. Pozwala również na badanie struktury księgozbioru.

Dzięki temu, że system buduje automatycznie powiązania zwrotne, znacz
nie usprawnia się praca bibliotekarza. Tworzy on tylko linki LKR w nowych 
rekordach, bez potrzeby modyfikowania i aktualizowania już istniejących opi
sów bibliograficznych.

Tymczasem czytelnik — właśnie za sprawą powiązań LKR — uzyskuje szyb
szy dostęp do poszukiwanych dokumentów. Nie musi cofać się i ponownie roz
poczynać poszukiwań. Z punktu widzenia użytkownika równie cenne jest po
wiązanie różnych wydań tego samego dzieła. Ten sam tytuł z innym numerem 
wydania jest podstawą do utworzenia różnych rekordów bibliograficznych. Pole
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LKR wiążące takie rekordy pokazuje czytelnikowi wszystkie posiadane przez 
bibliotekę egzemplarze danego wydania. Pozwala mu natychmiast zdecydować, 
do którego chce dotrzeć i jaki zasób przeglądać. Udogodnieniem dla czytelnika 
jest także uzyskiwanie informacji o dziełach zlokalizowanych w różnych ba
zach, co także zapewniają powiązania LKR.

Funkcję informacyjną i promocyjną mają powiązania kierujące czytelnika 
do poszczególnych części dzieła wielotomowego. W tym przypadku każdy tom 
może mieć odmienny tytuł i różnych autorów. Linki umieszczone w takich re
kordach mogą poszerzyć wiedzę czytelnika, mogą również zachęcić go do się
gnięcia po pozostałe zbiory, które początkowo nie były w sferze jego poszukiwań.

Powiązania LKR mogą być wykorzystane do umieszczenia skróconej infor
macji o zasobie. Dotyczy to np. zeszytów czasopism, które są w posiadaniu bi
blioteki, ale poszczególne egzemplarze nie zostały zarejestrowane w rekordzie 
zasobu. W tej sytuacji czytelnik otrzymuje informację o możliwości skorzysta
nia z tych zbiorów.

Linkowanie rekordów za pomocą pola LKR jest zadaniem wykraczającym 
ponad typowe zadania katalogującego. Wymaga od bibliotekarza poświęcenia 
dodatkowego czasu na przejrzenie i analizę zarejestrowanych już zbiorów, daje 
jednak wymierne korzyści dla czytelników. Skraca drogę dotarcia do informacji, 
poszerza jej zakres i jest swego rodzaju formą promocji posiadanych zbiorów.

Argumenty te dowodzą, że zastosowanie powiązań LKR wpływa na unowo
cześnienie katalogu on-line. Dzięki zastosowanym linkom LKR staje się on bar
dziej przyjazny i funkcjonalny, zarówno dla bibliotekarza, jak i dla czytelnika.
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Biblioteka nie istnieje bez swoich czytelników -  to prawda oczywista i nie
podważalna. Jednocześnie to właśnie użytkownicy i komunikacja z nimi sta
nowi jedno z największych wyzwań. Dotyczy to przede wszystkim osób zatrud
nionych w działach udostępniania i informacji, których kontakt z klientem jest 
najbardziej bezpośredni. Kwestie profesjonalnej obsługi pojawiają się systema
tycznie jako tematy szkoleń, warsztatów czy konferencji. Wszyscy bowiem zda
ją  sobie sprawę z tego, że usatysfakcjonowany czytelnik po pierwsze chce do ta
kiej biblioteki wrócić, co oczywiście wpływa na statystykę odwiedzin, a po dru
gie dobre zdanie o niej i jej pracownikach będzie przekazywał dalej i ściągnie
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nowych klientów, co wpłynie pozytywnie na wizerunek tej placówki w środo
wisku, w którym działa.

Obsługa stanowi jeden z najbardziej newralgicznych punktów każdej biblio
teki, szczególnie gdy mamy do czynienia z tzw. trudnym czytelnikiem, czyli ta
kim, który swoim zachowaniem, słownictwem czy przyjętą postawą roszczenio
wą wywołuje sytuację konfliktową. Jej podłożem mogą być np. niespełniający 
oczekiwań klienta księgozbiór, zbyt powolna, jego zdaniem, obsługa, niechęć do 
samodzielnego korzystania z katalogu, wysoki cennik usługi ksero, konieczność 
korzystania z szatni w okresie jesienno-zimowym itp. Wśród innych możliwych 
przyczyn należy też wymienić pewne uwarunkowania związane z osobowością 
zarówno użytkownika, jak i bibliotekarza, np. brak cierpliwości, nieporadność, 
niechęć do współpracy itp. Najważniejsze w przywoływanej sytuacji jest takie 
prowadzenie rozmowy, by nie dopuścić do eskalacji konfliktu i by doprowadzić 
do satysfakcjonującego obie strony kompromisu.

Małgorzata Kisilowska wymienia sześć typów „trudnego czytelnika” :
1) gaduła -  użytkownik, który przychodzi wygadać się z bieżących spraw, 

problemów, opowiada o chorobach, życiu rodzinnym itp. i w ogóle nie zwraca 
uwagi na to, że bibliotekarz pracuje;

2) maruda — użytkownik, któremu nic się nie podoba: ani księgozbiór, ani go
dziny otwarcia, ani lokalizacja, ani katalog komputerowy („Czemu to nie działa 
jak Google?”), ani obsługa. Bardzo często osoba taka przy każdej wizycie w bi
bliotece ma gotową listę „niedociągnięć” i zawsze jakieś „ale”;

3) uwodziciel -  ten typ użytkownika próbuje nawiązać bardziej prywatny 
kontakt z bibliotekarzem, licząc na specjalne potraktowanie np. w kwestii na
liczenia kary, prolongaty itp. Ponieważ w zawodzie tym pracują głównie pa
nie, „uwodziciel” często wykorzystuje komplementy związane z wyglądem, stro
jem czy fryzurą;

4) agresywny -  osoba, która swoje negatywne emocje związane np. ze stu
diami, sytuacją w pracy, domu wyładowuje na bibliotekarzu. Czytelnika ta
kiego nie należy uspokajać na siłę, tylko skierować tok rozmowy na fakty i jak 
najszybciej załatwić sprawę, z którą przyszedł;

5) nieśmiały -  nie umie dokładnie powiedzieć, po co przyszedł, czego szu
ka, trudno przychodzi mu formułowanie poprawnych zdań, mówi niewyraźnie;

6) niezdecydowany -  jeden z najmniej chyba łubianych typów użytkowni
ków, to osoba, która nie potrafi sprecyzować swoich potrzeb i najczęściej szu
ka „jakichś książek o...”1.

Podstawą większości nieporozumień na linii bibliotekarz-czytelnik jest nie
właściwa komunikacja werbalna. Istnieją pewne reguły, które pozwalają na na
wiązanie i pogłębienie kontaktu między rozmówcami, co daje szansę na unik
nięcie sporu; należą do nich:

1 M. Kisilowska, Już nie wiem, jak  mam do ciebie mówić..., czyli komunikacja w bibliotece, 
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej. 
Warszawa 2001, s. 41-42.
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uprzejmość — wypowiedzi powinny być możliwe do zaakceptowania dla 
obu stron i nie mogą wywoływać nieprzyjemnych stanów uczuciowych,

-  aprobata rozmówcy -  uczestnicy rozmowy powinni być nastawieni do sie
bie życzliwie, wyrażać akceptację wypowiedzeń i zadowolenie z rozmowy,

-  skromność -  nie należy wskazywać swoich sukcesów oraz silnych stron 
w taki sposób, by mogło to wywołać poczucie niższości rozmówcy,

-  zgodność -  jest wyrażeniem aprobaty dla stanowiska odbiorcy, zgodzeniem 
się z jego opiniami zawsze wtedy, kiedy jest to możliwe,

-  współdziałanie -  w ten sposób wskazujemy wolę kontynuacji rozmowy oraz 
znajdujemy najlepsze sposoby organizacji własnego w nią wkładu,

-  ironia — ta reguła wymaga, by ewentualne żarty były realizowane w spo
sób czytelny, umożliwiający właściwą interpretację,

-  atrakcyjność treści — rozmówcy muszą wyrażać zainteresowanie temata
mi rozmowy i zawsze, jeśli to możliwe, oferować takie, które będą ciekawe nie 
tylko dla nich, ale przede wszystkim dla rozmówcy,

-  reguła Polyanny — według niej nie powinno podejmować się tematów, któ
re byłyby przykre dla odbiorcy lub których treść może wywoływać nieprzyjem
ne skojarzenia”2.

Innym sposobem pracy z czytelnikiem jest zastosowanie techniki asertyw
nego komunikowania się, czyli „pełnego, jasnego i bezpośredniego wyrażania 
swoich myśli, uczuć i pragnień w sposób respektujący myśli, uczucia i pragnie
nia innych ludzi. Być asertywnym to znaczy być autentycznym, szczerym wo
bec siebie i innych, stanowczym, lecz pozbawionym napastliwości w utrzymaniu 
własnego zdania”3. Postawa asertywna jest swoistym złotym środkiem między 
uległością a agresją. Gdy bibliotekarz jest zbyt uległy, nie potrafi sprzeciwić 
się mniej lub bardziej wyszukanym prośbom czytelników i np. nie nalicza im 
kary, wyszukuje za nich potrzebne im materiały, prolonguje książki, których 
nie powinien, sam zaś ma poczucie psychicznego dyskomfortu i działania tak 
naprawdę na szkodę czytelnika. W przypadku zachowania agresywnego jest 
odwrotnie — pracownik chce postawić na swoim za wszelką cenę, nie starając 
się nawet poznać opinii użytkownika i jego tłumaczeń związanych z zaistnia
łą sytuacją, np. przetrzymanie książek, a w efekcie naliczenie kary wynikło 
z przebywania w szpitalu lub innego wypadku losowego. Zachowanie asertyw
ne pozwala natomiast na budowanie równości w kontaktach z innymi, umoż
liwia działanie w jak najlepiej pojętych interesach bibliotekarza i czytelnika, 
obronę własnego stanowiska bez nadmiernego lęku. Umożliwia takie wyraża
nie zdania i korzystanie z przysługujących przywilejów, by nie naruszać god
ności i praw innych ludzi. Tony Warner (za Lyn Porritt) podaje osiem działań, 
które tworzą podstawę komunikowania asertywnego: 1) udzielanie informa

2 A. Kleiber, Trudny czytelnik naszym wyzwaniem, „Bibliotekarz” 2011, nr 4, s. 8.
3 J. Jarco, B. Lewandowska, J. Stasiuk, Socjologia i komunikacja społeczna: wykłady. Wyższa 

Szkoła Zarządzania „Edukacja” , Wrocław 2000, s. 251.
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cji, 2) stwierdzenie faktów, 3) udzielenie pochwały, 4) udzielenie konstruktyw
nej krytyki, 5) przyjmowanie pochwały, 6) przyjmowanie krytyki, 7) określa
nie własnych uczuć, 8) stawianie czoła innym4.

Najprostszym zachowaniem asertywnym jest powiedzenie „nie” w sytuacji, 
kiedy uznamy, że żądania wobec nas są nieuzasadnione, a my nie mamy żad
nego powodu, by je spełnić. Klasycznym przykładem jest tu odmowa wyszuka
nia książek za czytelnika z jednoczesną propozycją nauki i pomocy w obsłudze 
katalogu komputerowego. Niestety, często takie zachowanie traktowane jest 
jako lenistwo pracownika biblioteki i niechęć do pomocy rozumianej jako „zro
bienie tego za mnie” . Bibliotekarz ma więc nieraz opinię nieuprzejmego, gbu- 
rowatego i takiego, z którym nic się nie da załatwić. Bycie asertywnym nie jest 
łatwe, ale możliwe do wyćwiczenia, a cierpliwość i życzliwość wymusi w końcu 
na użytkownikach określone zachowania. Podsumowując, można powiedzieć, 
iż asertywne zachowanie cechuje się respektowaniem praw innych, jest uczci
we, bezpośrednie i stanowcze, a co najważniejsze -  pozwala obu stronom osią
gnąć korzyści.

Jednym z celów podnoszenia poziomu kontaktów w relacjach bibliotekarz- 
czytelnik jest wzrost jakości świadczonych usług przez instytucję, a tym samym 
polepszenie jej wizerunku w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Potrzeba 
zarządzania jakością jest w środowisku bibliotekarzy sprawą oczywistą i do
tyczy nie tylko dużych naukowych bibliotek, lecz także tych mniejszych, np. 
publicznych. Kwestią bardziej problematyczną wydaje się fakt uporządkowa
nia wiedzy na ten temat i dostosowania nowoczesnych trendów rozwijających 
się w świecie do potrzeb i wymagań bibliotek. Elżbieta Barbara Zybert przyta
cza definicje jakości, które stanowić będą podstawę dalszych rozważań. Jest to 
„zdolność biblioteki do wypełniania celu, do zaspokajania stwierdzonych i przy
puszczalnych potrzeb, a więc umożliwienie, dostarczenie lub wykonanie tego, 
do czego usługa lub produkt są przeznaczone”5. Ponadto -  w zależności od te
go, czy mówi o nim usługodawca, czy usługobiorca -  termin ten często jest róż
nie rozumiany: „Z punktu widzenia świadczącego usługę jakość określa się jako 
zgodność z ustalonymi wymaganiami, realizowanie założonych celów, umiejęt
ność przewidywania potrzeb użytkownika i elastyczność w dostosowywaniu się 
do zmian. Z punktu widzenia użytkownika jakość usług definiuje się jako sto
pień rozbieżności między oczekiwaniami a oceną realizacji usługi”6. Tematyka 
ta jest tak złożona, że sami bibliotekarze mają problem z określeniem dokład
nie, co rozumieją poprzez jakość usług: czy mowa tu o dostępności biblioteki, 
czyli np. o dogodnych godzinach otwarcia, przystosowaniu do potrzeb osób nie
pełnosprawnych, czy też o szerokim zakresie gromadzonych zbiorów, czy o sa

4 T. Warner, Umiejętności w komunikowaniu się, przeł. N. Skałecka, Wyd. Astrum, Wrocław 
1999, s. 128-129.

° E.B. Zybert, Jakość w działalności bibliotek. Oceny -  pom iary -  narzędzia, Centrum Edukacji 
Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej, Warszawa 2007, s. 21.

6 Ibidem.
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mej obsłudze czytelnika, która powinna być szybka, sprawna, uprzejma z po
szanowaniem praw zarówno klienta, jak i pracownika. Za Zybert można przy
jąć, iż na jakość składają się:

-  zgodność z wyznaczonymi standardami (specyfikacją) -  polega na sformu
łowaniu szczegółowych norm, standardów, procedur, a następnie na dokładnym 
ich przestrzeganiu, wykrywaniu ewentualnych błędów i pomyłek. Jest to tzw. 
proceduralna koncepcja jakości, która mówi, że na podstawie pomiarów z za
stosowaniem różnorakich wskaźników można udokumentować, że dana usłu
ga odbywa się zgodnie z ustalonymi wcześniej wymaganiami;

-  całokształt cech i charakterystyk produktu lub usługi mających zdolność 
do zaspokajania wyrażonych lub ukrytych potrzeb, oczekiwań i wymagań klien
tów -  to rynkowe podejście do jakości rozpatrywane jest w kategorii użytecz
ności usługi/biblioteki dla czytelnika. Obecnie zadowolenie użytkownika jest 
punktem wyjścia wszelkich podejmowanych przez bibliotekarzy działań i jed
nocześnie miernikiem jakości. W myśl najnowszych koncepcji koncentrujemy 
się nie na produkcie, ale na kliencie. Takie postępowanie jest włączane w pla
ny działania poszczególnych bibliotek, a szczególnie w ich kulturę organizacji7.

W literaturze przedmiotu można spotkać się z dwoma bardzo charaktery
stycznymi określeniami na wysokąjakość usług. Mogłyby one stać się mottem 
każdego bibliotekarza, mającego kontakt z mniej lub bardziej wymagającymi 
klientami. Pierwszy to SMILE (‘uśmiech’) -  uwidacznia miły, entuzjastyczny 
stosunek do czytelnika i wysokie zainteresowanie jego potrzebami. Termin po
chodzi od pierwszych liter kilku angielskich słów:

-  Smart — żwawy, dowcipny, zręczny, bystry,
-  Manners — zwyczaje, sposób bycia,
-  Interest — zainteresowanie,
-  Listen — słuchanie,
-  Enthusiasm -  entuzjazm8.
Drugi termin SMART (‘mądry’) „stanowi kryterium oceny efektywności ce

lów operacyjnych i planów działania dla poszczególnych pracowników, które 
muszą być uszczegółowione, wymierne, uzgodnione i terminowe”9. Tworzą go 
angielskie słowa:

-  Specific -  szczegółowe,
-  Measurable -  wymierne,
-  Agreed -  uzgodnione,
-  Realistic -  realistyczne,
-  Time-relation -  terminowe.
Bibliotekarz, który chce być najbardziej kompetentny i „przydatny” czytel

nikowi, stanowi mieszankę tych dwóch akronimów. Dopiero bowiem połączenie

7 Ibidem, s. 22-24.
8 Ibidem, s. 24-26.
9 Ibidem, s. 25.
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entuzjazmu i uprzejmości z fachową wiedzą, profesjonalizmem i przestrzega
niem pewnych reguł gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług.

Omawiając kwestię jakości, nie sposób nie wspomnieć o kompleksowym za
rządzaniu jakością (Total Quality Management -  TQM). Tezy tej dziedziny na
uki stworzyli Edward Deming oraz Joseph Juran i Philip Crosby. Polska nor
ma PN-ISO 8402:1996 „Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Termino
logia” podaje, iż TQM to „sposób zarządzania organizacją, skoncentrowany na 
jakości, oparty na udziale wszystkich członków organizacji i nakierowany na 
osiągnięcie długotrwałego sukcesu dzięki zadowoleniu klienta oraz korzyści dla 
wszystkich członków organizacji i dla społeczeństwa”10. Aby idea TQM mogła 
prawidłowo funkcjonować, biblioteki powinny trzymać się podstawowych za
sad, tj.: zorientowanie na klienta rzeczywistego, potencjalnego, wewnętrznego, 
orientacja na procesy oraz zaangażowanie wszystkich pracowników w działa
nia, mające zaspokoić aktualne i przyszłe potrzeby klientów. Według Jadwigi 
Sadowskiej praktyczny sposób wykorzystania zasad TQM w bibliotece wyglą
da następująco11:

1. Stwórz i rozpowszechnij wśród pracowników dokument zawierający cele 
i zadania biblioteki. Kierownictwo powinno ustawicznie okazywać swoje zaan
gażowanie w realizację tych celów.

2. Wszyscy muszą zapoznać się z nową filozofią organizacji.
3. Ciągle i zawsze udoskonalaj system usług.
4. Podejmuj działania w celu osiągnięcia transformacji.
5. Nauczaj i zapewniaj przewodnictwo.
6. Wyeliminuj strach. Stwórz atmosferę zaufania i zaangażowania.
7. Optymalizuj starania całego zespołu w celu osiągnięcia przyjętych założeń.
8. Zlikwiduj bariery, które ograniczają dumę z wykonywanej pracy.
9. Zapewnij szkolenie.
10. Zachęcaj do kształcenia się.
11. Doceniaj wagę kontroli w celu poprawy usług i redukcji kosztów.
12. Nie kupuj usług tylko na podstawie oferowanej ceny.
13. Upominaj podwładnych z umiarem.
14. Zastąp wymagania wyrażane w liczbach zrozumieniem możliwości pro

dukcyjnych i sposobu ich zwiększania.
Na potrzeby tego artykułu szczególnie istotny jest punkt 3. Zawsze trzeba 

pamiętać, że usługi biblioteczne mają dwie strony: klienta i pracownika. Aby 
wiedzieć, jak sprostać potrzebom użytkowników, trzeba je przede wszystkim 
znać. Badanie owych potrzeb to dla biblioteki swego rodzaju kontrola jako
ści. Zdobyte np. w badaniach ankietowych opinie czytelników dostarczyć mo
gą bardzo ciekawych informacji dotyczących różnych dziedzin funkcjonowania 
biblioteki, np. przydatności zbiorów, lokalizacji, ogólnego wrażenia, atmosfery

10 PN-ISO 8402:1996. Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia.
11 J. Sadowska, Na marginesie zarządzania -  kompleksowe zarządzanie przez jakość, czyli TQM  

w skrócie, „Bibliotekarz” 2011, nr 9, s. 14.
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w niej panującej oraz komunikacji z personelem, umiejętności właściwej obsłu
gi, która nie polega tylko na „podawaniu” książek, a bardziej na nauczeniu sa
modzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł dostępnych w bibliotece.

Za wizerunek biblioteki w głównej mierze odpowiedzialni są jej pracowni
cy. To ich postawa wobec klienta rzutuje na obraz całej instytucji. Bez wła
ściwie przeszkolonego w zakresie kontaktów z czytelnikiem personelu trudno 
o fachową, kompetentną i przygotowaną do radzenia sobie w sytuacjach kon
fliktowych kadrę. Kontakty z klientem zaliczane są do tzw. czynników niewi- 
zualnych, które ogólnie określają kulturę firmy (ang. corporate culture). W a
runkuje je pewien kodeks wartości, norm, postaw i wzorców zachowań, które 
istnieją w każdej organizacji. Elementy te odnoszą się nie tylko do wewnętrz
nych struktur, lecz także do otoczenia zewnętrznego np. rozmowy telefonicz
ne z klientem, sposób odpowiadania na maile, listy, rozmowy z czytelnikami12.

Niewizualne czynniki tworzące wizerunek biblioteki to:
-  kontakty osobiste -  przy wypożyczeniu książek, w czytelni, w czasie roz

mów telefonicznych;
-  zachowanie i maniery personelu biblioteki -  forma dialogu z czytelnikiem 

zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych;
-  zasłyszane opinie o działalności biblioteki -  informacje o zbiorach, ich ak

tualności, sposobie opracowania, o jakości obsługi, dogodnych lub nie godzi
nach otwarcia itp.;

-  sukcesy i niepowodzenia -  zaproszenia do wygłoszenia referatu na kon
ferencjach organizowanych przez inne biblioteki, propozycje przeprowadzenia 
szkoleń dla innych bibliotek, udzielenia wywiadów dla prasy, telewizji, radia 
czy ogólnouczelnianej gazety, organizacja własnych warsztatów i konferencji15.

Budowanie dobrego wizerunku każdej organizacji jest procesem niezwy
kle żmudnym i bardzo szybko może on zostać zachwiany przez obniżenie po
ziomu jakości obsługi czy konflikt na linii czytelnik-bibliotekarz. Zlekceważe
nie przez bibliotekę możliwości świadomego wpływania na swój odbiór może 
mieć negatywny wpływ nie tylko na odczucia pracowników, lecz także na oto
czenie zewnętrzne, dobry wizerunek pełni bowiem w każdej organizacji bar
dzo ważne funkcje:

-  służy zjednywaniu klientów,
-  ułatwia wzajemne porozumienie zarówno między pracownikami wewnątrz 

instytucji, jak i między biblioteką a jej czytelnikami,
-  usuwa anonimowość między biblioteką a jej klientami, współpracowni

kami,
-  sprzyja wytworzeniu się korzystnego nastawienia do firmy, jej poczynań, 

a także wpływa na uczucie akceptacji podejmowanych przez nią decyzji i dzia
łań14.

12 E.M. Cenker. Public relations, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2007, s. 60-62.
13 Ibidem, s. 60.
14 Ibidem, s. 42.
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Kształtowanie pozytywnego wizerunku nie może odbywać się bez procesów 
doskonalenia jakości usług bibliotecznych. Te dwie kwestie są od siebie zależ
ne, a „dbałość o budowanie wizerunku biblioteki, jej wysokiej jakości jako or
ganizacji i najwyższego poziomu świadczonych przez nią usług, a co się z tym 
wiąże rozpoznawanie na rynku jej nazwy i powszechne utożsamianie jej z wy
soką, gwarantowaną marką, jest wręcz konieczne”15. Jakość obsługi powiąza
na jest ściśle z postrzeganiem jej przez czytelników, jest więc wysoce subiek
tywna. Uogólniając, można powiedzieć, że ma ona wysoką jakość, gdy sprosta 
oczekiwaniom klientów lub nawet je przewyższy. Należy przy tym pamiętać, że 
sposób postrzegania otrzymanej usługi nie jest wartością stałą i zależy od wie
lu zmiennych, m.in. od nastroju, humoru, ogólnego samopoczucia. Klient wy
daje opinię, która zależy od stopnia odczuwalnego zaspokojenia potrzeb, a tak
że od wrażenia odniesionego w kontakcie z bibliotekarzem16. I właśnie na tej 
podstawie buduje on wizerunek, gdyż potem ocena działań biblioteki jest roz
powszechniana w środowisku zewnętrznym, a jej usługi są polecane.

Zawód bibliotekarza jest profesją typowo społeczną i absolutnie konieczna 
jest tu umiejętność prawidłowego komunikowania się z czytelnikiem. Właściwą 
jakość świadczonych usług mogą zapewnić tylko takie osoby, które po pierw
sze zdają sobie sprawę z tego faktu, po drugie identyfikują się z potrzebami 
klienta i są kreatywne w tym, co robią. Osoby takie muszą umieć jasno i pre
cyzyjnie się wyrażać i w taki sposób tłumaczyć np. sposób korzystania z kata
logu on-line, by nie naruszać czyjejś godności, nie ośmieszać braku kompeten
cji czytelniczej. Istotąrzeczy jest umiejętne przekonanie czytelnika do koniecz
ności pracy samodzielnej przy świadczeniu jedynie niezbędnej pomocy ze stro
ny pracownika biblioteki. W tym miejscu tworzenie wizerunku, jakość obsługi 
oraz asertywność spotykają się. Współczesny bibliotekarz powinien także znać 
podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz orientować się w podsta
wach psychologii związanych z obsługą klienta. Umiejętność właściwej pracy 
z czytelnikiem jest bardzo trudna i wymaga wielu lat praktyki, dzięki której 
personel biblioteczny umie właściwie ocenić sytuację i klienta, z jakim ma do 
czynienia. Potrafi uważnie słuchać i rozumieć jego potrzeby, a jednocześnie jest 
uwrażliwiony na próby manipulacji i wie, jak zareagować na niewłaściwe za
chowanie, słownictwo itp. Oczywiście, nie da się uniknąć wszelkich trudnych 
sytuacji, ale wszystkim praktykom zawodu wiadomy jest fakt, że profesjonal
na obsługa w znaczny sposób nie tylko podnosi samą jakość usługi, lecz także 
poprawia nasz wizerunek w oczach zarówno czytelnika, jak i współpracowni
ków oraz przełożonych.

lo A. Sobiech, Jakość usług w kształtowaniu wizerunku współczesnej biblioteki, [w:] Kształtowanie 
wizerunku biblioteki, red. M. Czyżewska, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 
Białystok 2007, s. 152.

16 A. Wolnowska, A. Komorowska, Z. Wardal, Kreowanie wizerunku bibliotekarza poprzez jakość 
usług świadczonych w bibliotece [baza danych on-line, aktualizacja 26.09.2010], http://bg.uwb.edu. 
pl/konferencja2009/?pid=materialy (12.10.2011).

http://bg.uwb.edu
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Jedną z polecanych przez fachowców technik kreowania stosunków między
ludzkich jest myślenie typu „wygrana-wygrana” . Jednocześnie jest ona jedną 
z trudniejszych i wymaga od obu stron odwagi i rozwagi, by stworzyć te dwu
stronne korzyści, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z ludźmi roszczeniowymi 
kierującymi się zasadą: „Zrobimy tak, jak ja chcę, a ty musisz ustąpić”. Aby po
stawić na swoim, osoby takie są w stanie użyć wszelkich możliwych argumen
tów, w tym siły, koneksji, zastraszenia itp. Myślenie „wygrana-wygrana” to 
jeden z sześciu paradygmatów opisujących stosunki międzyludzkie, pozostałe 
to: „wygrana-przegrana”; „przegrana-wygrana” ; „przegrana-przegrana”; „wy
grana”; „wygrana-wygrana lub nie robimy interesów”17.

Stosując technikę „wygrana-wygrana” , chcemy uzyskać obopólne korzyści 
dla każdej ze stron. Bibliotekarz chce przekazać studentowi wiedzę o tym, jak 
samodzielnie poruszać się po katalogu, wyszukiwać potrzebne informacje, do
konywać ich selekcji, a student chce otrzymać materiały zgodne z jego zapo
trzebowaniem. „Wygrana-wygrana” oznacza wypracowanie rozwiązań korzyst
nych dla wszystkich zainteresowanych. Powinni oni czuć się zadowoleni z wy
pracowanego kompromisu, z podjętych decyzji. Myślenie „wygrana-wygrana” 
oparte jest na „paradygmacie, że dóbr wystarczy dla wszystkich, czyli sukces 
jednej osoby nie jest osiągany kosztem drugiej i nie musi pozbawiać jej zado
wolenia. [...] to wiara w trzecie wyjście. Nie chodzi o to, czy będziemy robić to 
na twój, czy na swój sposób; chodzi o to, by robić to lepiej” 18. Omawiana zasada 
jest podstawą sukcesu we wszelkiego typu interakcjach z innymi ludźmi. Jej 
ogólne wytyczne wydają się wręcz idealne do zastosowania w bibliotece, która 
chce polepszyć jakość obsługi i poprawić swój wizerunek. A nic o tych dwóch 
rzeczach lepiej nie świadczy niż zadowolony czytelnik. Świadomość pewnych 
zasad, którymi się kierujemy, szanowanie ich i zawarty na początku współ
pracy bibliotekarz-czytelnik układ stwarzają standardy, według których oso
by te mogą stać się partnerami. W tym systemie komunikacji i użytkownik, 
i personel biblioteki muszą pozbyć się chęci manipulacji i wszelkich uprze
dzeń względem drugiej strony. Bibliotekarze powinni posiąść umiejętność od
działywania na innych, zdobywania poparcia dla swoich pomysłów i koncepcji 
w ten sposób, by obie strony były zadowolone i miały poczucie osiągnięcia za
mierzonych celów. Pamiętać należy, że próbując przekonać innych do naszych 
racji, już na starcie nie wolno popełniać błędu, traktując naszego rozmówcę 
jak wroga, który będzie nam i naszym pomysłom niechętny. Próbując nakło
nić ludzi do naszych rozwiązań, należy po prostu zaakceptować fakt, iż więk
szości z nas zmiany sprawiają pewną trudność, że niechętnie podejmujemy 
dodatkowe działania, jeśli nie dostrzegamy możliwości zysku. Świadomość ta 
pozwoli nam po pierwsze reagować dużo spokojniej, gdy nasze pomysły spot-

17 S.R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, przeł. I. Majewska-Opiełka, Dom Wydawniczy 
REBIS, Poznań 2007, s. 212.

18 Ibidem, s. 213.



296 Beata Palma

kająsię z krytyką i negatywnymi komentarzami, po drugie zaś zmotywuje do 
dokładnego przedstawienia korzyści wynikających z naszych propozycji. Nie
wątpliwie użytkownik, który mimo wcześniejszej niechęci do korzystania z ka
talogu on-line odkryje możliwości trafnego wyszukiwania, satysfakcję z samo
dzielnej pracy, oszczędność czasu, będzie na pewno zadowolony z jakości ob
sługi i chętnie będzie korzystał ze zbiorów biblioteki. Aby umiejętnie przeko
nywać, trzeba znać kilka kroków, których zastosowanie zwiększa skuteczność 
pozyskiwania innych dla naszych pomysłów. Etapy działania są następujące:

1. Dokładne przygotowanie i zaplanowanie sposobu działania.
2. Określenie tego, co łączy bibliotekarza i czytelnika.
3. Jasne przedstawienie swoich koncepcji z naciskiem na korzyści z nich 

wynikające.
4. Zasięgnięcie opinii rozmówcy i wyjaśnienie wątpliwości.
5. Określenie własnych potrzeb i kroków, które zostaną podjęte w celu re

alizacji propozycji.
6. Podsumowanie ustaleń i określenie postępowania19.
Postępowania „wygrana-wygrana” nie można sobie po prostu narzucić,

zwłaszcza że większość z nas myśli kategoriami „wygrana-przegrana” lub „prze- 
grana-wygrana”, czyli albo musimy mieć rację za wszelką cenę, albo odpusz
czamy dla „świętego spokoju” . Po pierwsze należy zobaczyć problem z punktu 
widzenia drugiej osoby, np. czytelnik nie chce posługiwać się katalogiem, bo nie 
umie z niego korzystać i wstydzi się do tego przyznać. Po drugie trzeba okre
ślić, w czym tkwi problem; po trzecie -  przedstawić plusy, jakie dałoby użyt
kownikowi skorzystanie z naszej pomocy; po czwarte -  podać inne możliwości 
ułatwiające dojście do zamierzonych rezultatów, np. szkolenie on-line przepro
wadzone w domu, dodatkowe instrukcje obsługi wyszukiwania.

Świadomość tego, jak działamy w pracy, dlaczego do pewnych sytuacji docho
dzi, a nasze reakcje są takie a nie inne, jest kluczem do trzeźwego i racjonalne
go zarządzania oraz podstawą do wprowadzania zmian. Umiejętność właściwe
go postępowania z czytelnikiem w sytuacjach kryzysowych jest niezwykle cen
na dla każdego pracownika i stanowi punkt wyjścia do wysoko ocenianej jako
ści obsługi, a w efekcie do budowania pozytywnego wizerunku całej instytucji.

Kwestia tworzenia zmiany wizerunku zawsze była obecna w sferze zainte
resowań pracowników biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas (WSH) w Sosnow
cu. Pierwszy raz temat został podjęty w 2005 r. na konferencji poświęconej wy
glądowi bibliotekarza, której temat brzmiał „Nowy wizerunek współczesnego 
bibliotekarza” . Program obejmował warsztaty z komunikacji interpersonalnej, 
a także spotkanie ze stylistą z sosnowieckiej Szkoły Projektowania i Stylizacji 
Ubioru oraz pokaz makijażu zorganizowany przez firmę AVON. W 2006 r. sku

19 K. Kloskowska-Kustosz, I  wilk syty, i owca cała. Działania w kategoriach wygrana-wygrana 
(cz. 1) [baza danych on-line, aktualizacja 4.10.1999], http://www.achieveglobal.pl/zasoby-wiedzy/ 
prasa/przywodztwo/wygrana-wygrana-czl.htm l (12.10.2011).

http://www.achieveglobal.pl/zasoby-wiedzy/
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piono się na tworzeniu wizerunku za pomocą narzędzi używanych w public re
lations. Warsztaty prowadzone były przez specjalistów praktyków pracujących 
w dwóch dużych agencjach PR na Śląsku: QS Design z Zabrza i Prime Com
munication z Katowic. Skupiono się wtedy na wartości i znaczeniu informacji 
przekazywanej w procesie komunikowania wewnątrz organizacji — traktowa
nej jako instrument w motywowaniu pracowników -  oraz w kontakcie z klien
tem zewnętrznym. Tajniki autoprezentacji, pracy przed kamerą i budowania 
relacji z mediami można było poznać na warsztatach „Zaistnieć w mediach — 
szansa dla bibliotek” zorganizowanych w 2008 r. Prowadzone przez wykładow
ców WSH -  na co dzień pracujących w gazecie czy portalu internetowym -  po
zwoliły uczestnikom spojrzeć na swoją pracę oczami dziennikarza, nauczyć się 
wybierać interesujące wątki ze swojej działalności i odpowiednio przekazywać 
je mediom. W 2009 r. skupiliśmy się na tematach związanych z asertywnością, 
radzeniem sobie ze stresem, negocjacjami, mediacjami, mową ciała. Warsztaty 
były prowadzone przez specjalistów — trenerów i psychologów. Uczestnicy mo
gli uczestniczyć w szkoleniach dotyczących np.: „NLP w pracy bibliotekarza”, 
„Rozumiemy się bez słów... Warsztat komunikacji niewerbalnej z elementami 
sytuacji konfliktowych” czy „Pułapki w postrzeganiu a dobra rozmowa”. Bar
dzo duża liczba chętnych była potwierdzeniem dobrego wyboru tematyki oraz 
chęci i potrzeby dokształcania się w tym zakresie. Podniesienie jakości obsługi, 
a tym samym wizerunku bibliotekarza w oczach użytkowników przyświecało 
także warsztatom zorganizowanym w latach 2010 i 2011. Podczas pierwszego 
spotkania skupiono się na zagadnieniu Internetu jako jednego z podstawowych 
narzędzi kształtowania wizerunku wielu instytucji. Jego nieograniczony zasięg 
pozwala bowiem na szybkie rozpowszechnianie informacji, stale ich aktuali
zowanie i dotarcie do każdego odbiorcy. Celem ćwiczeń praktycznych było za
poznanie uczestników z metodami budowania internetowej tożsamości biblio
tek oraz — a może przede wszystkim -  praktyczna nauka korzystania z boga
tej gamy narzędzi do tego służących. W 2011 r. biblioteka WSH przygotowała 
warsztaty na temat: „Bibliotekarz obywatelem świata” . Poświęcone były zna
jomości języka obcego jako niezbędnej umiejętności pracowników każdej pla
cówki edukacyjnej dążącej do systematycznego rozwoju. Do współpracy zapro
szono lektorów języków angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego, 
którzy specjalnie na tę okazję przygotowali scenki rodzajowe, słownictwo itp., 
które mogą się przydać w pracy każdego bibliotekarza.

k~kk

Jakość obsługi jest jednym z najważniejszych wyznaczników dobrych kon
taktów z czytelnikiem i poza fachowym księgozbiorem podstawą do kreowania 
pozytywnego wizerunku całej biblioteki w środowisku wewnętrznym oraz na 
zewnętrz. Warunkiem osiągnięcia i zachowania tej jakości jest m.in. asertyw
na postawa bibliotekarza wobec użytkownika.
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asertywność------------- ► jakość obsługi-------------► wizerunek biblioteki

Należy podkreślić, że kształtowanie pozytywnego wizerunku wymaga, by 
wszelkie działania w tym zakresie były akceptowane i wdrażane przez całą ka
drę biblioteczną. Na obraz biblioteki składa się bowiem suma wrażeń oddzia
łujących na użytkownika. Praktyka wskazuje, że każde negatywnie odebrane 
spotkanie z bibliotekarzem lub nieprzychylna informacja o uczelni lub biblio
tece mogą wywołać sytuację kryzysową oraz zagrozić wypracowywanemu la
tami pozytywnemu wizerunkowi. Dlatego warto kształtować wśród personelu 
bibliotecznego umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, szkolić 
się w zakresie różnych technik pracy z klientem, gdyż czas i środki na to po
święcone na pewno nie zostaną zmarnowane.
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3 if) (fi o k t  i i b  n  o ii paooTbi c n ep coH a jioM  ąn p eK T op  h  aflMUHHCTparpiii 6 h 6 -  

JIHOTeK ąOJIJKHbl HMeTb CHCTeMy OÓ'beKTHBHOM OH,eHKH Tex HJIH HHBIX KaneCTB 

aejiO B eK a. H a ip e  B cero 3Ta CHCTeMa B K jnonaeT b  c e6a  H a6op  a o b o j i b h o  H3BecT- 

HbIX MeTOflHK — TeCTOB, OnpOCHHKOB, aHKeT.

MeToąHKa ncnxojioriraecKoro Tecm poBam m  no3BOJiaeT onpeąejiHTb 6a30- 
Byio CTpyKTypy j i h h h o c t h ,  a Tarace HHAHBHąyajibHbie h  ji uh h  o c t h  bi e KaaecT- 
Ba, KOTopbie BJiHHiOT Ha pa3BHTHe xapaKTepa nejiOBeKa, ero m o t h b b i ,  ycTaHOB- 
KH h iioBeąemifl.

B H a yH H o ñ  6 h 6 j i h o t 6 k h  G b i j io  npoBeąeHO TecTHpoBaHiie n o  onpeąejieHHio 
Tuna aKpeHTyan,HH xapaKTepa, c t h j i h  noBeąeHHH b  k o h c J m h k t h o h  CHTyan,HH, 
npocJjopneHTapH H.
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X a p a K T e p  MoaceT np oaB JiaT b ca b S o jib iu e n  hjih M eH bineH  CTeneHH. 3to  n a- 

caeTCH TaKHce h ae p T  x a p a K T ep a , K aacflaa h3 KOTopbix HMeeT p a 3JinHHbiñ kojih- 
aecTBeHHbiH CTeneHb n p o a B J ie m ia . H p e 3M epH oe n p o a B J ie m ie  oxzjejibH bix aepT  

x a p a K T e p a  h hx coaeTaH H H , K p a im n e  B apnaH Tbi HopM bi b n cH xojiorH H  H a3bi- 
BaioT aKu;eHTyaLi;HHMH xa p aK T ep a .

y  iiiOAeir, aKUOH'ryanHH KOTopbix otkjiohhiotch ot cp e^ H en  HopMbi, hhot- 
n a  MoryT B03HHKaTb HeKOTopbie npoGjieM bi h  TpynHOCTH, a n p n  onpenejieH H bix 
oöcToaTejibCTBax - oflHOTHnHbie KOHc|iJiHKTbi u  HepBHbie cpbiBbi. Æ jih n p e /io - 
TBpameHHa HenpaBHJibHbix nocTynKOB, n e p e r p y 30K h  ocjioacHeHHH Ha p a 6o- 
Te, b y n e ô e  h  b 6brry KaacnoMy aejioB eK y nonoaceHO 3HaTb c jia öb ie  MecTa CBoe- 
ro  xapaK Tepa.

H eM enKH H  yaeH biH  K . J le o H ra p n  B b ijie jm ji 12 TunoB aK neH T yarpiH  x a p aK T e 

p a . E ro  KJiacciicjDHKanHH ocHOBaHa Ha onem-ce cthjih oGuiphhh aejioB eK a  c OKpy- 

»caroniHMH. T n n b i aK iieH TyaiiH H  x a p a K T e p a  no/ipaa/iejifiioTC H  K . J leoH rap n oM  

H a flBe r p y n n b i n o  n p H H rp in y  aKH,eHTyan;HH n ep T  hjih x a p a K T ep a , hjih Teivme- 

paM eH T a. K  aK p eH T ya ip iH  a e p T  x a p a K T e p a  K . J le o H r a p n  othocht neMOHCTpa- 

THBHblH, nenaHTHHHblH, 3aCTpeBaK>mHH H BO.iOyjIHMblii THnbl.

K  aKH,eHTyau îH nepT TeMnepaMeHTa othochtch rnnepTHMHbiH, hhcthmhbih,
TpeBOJKHblH, HHKJIOHAHblH, 3K3ajIbTHpOBaHHbIH, 3KCTpaBepTHpOBaHHbIH H HH- 
TpoBepTHpoBaHbiii Tlinbl.

y K a 3 a H H b ie  T H n b i a K U ,e H T y a u H H  n p o a B J ia io T C H  H e  B c e r j i a .  ü o c K O J ib K y  C T p y K - 

T y p a  x a p a K T e p a  H B J ia e T c a  jih h a  m h h h o h  h H 3 M e H a e T c a  b  T c a c u n e  hch3hh n e j i o -  

B e K a , a K u ,e H T y a n ;H H  x a p a K T e p a  M o r y T  6 b iT b  y M e H b m e H b i  b n p o u , e c c e  B o c m i T a -  

HHH, CaM O B O C IIH TaU H H  HJIH nC H X O K O ppeK U ,H H . H e jIO B O K y  C J ie n y e T  3 H a T b  CBOH x a -  

p a K T e p o j i o r H n e c K H e  o c o ö e H H o c T H  h c o B e p m e H C T B O B a T b  hx n p n  hcooxo/ihmocth.
B KOHcjniHKTOJiorHHecKOH JiHTepaType ninpoKO Hcnojib3yeTca «KOHpeniiHH 

ToMaca KnjuiMeHa», b kotopoh npencTaBJieHO naTb ochobhbix CTpaTernñ ne- 
jioBenecKoro noBejieiiHH b kohcJwihkthoh cHTyan;HH, a  HMerao: H30eraHHe, co- 
nepHHnecTBO, npHcnocoßjieHHe, KOMnpoMHCc, coTpynHiraecTBo. JXfifi ochobhoto 
KOHTHHreHTa ycneniHO ajiaiiTHpyeMbix jnonen 6ojiee aneKBaTHbiM iipejiC'raBJia- 
eTca paccMOTpeHHe CTpaTernñ Kan cnei^HtJiHHecKHx TiinoB noBeneHHa. Tanoe 
npejiCTaBJieHHe no3BOJiaeT ynHTbiBaTb jierKOCTb H3MeHeHHa noBeneHHa b 3aBH- 
CHMOCTH ot CHTyau,HH, co3naeT ocHOBy hjih TpeHHpoBKH HaBbiKOB aneKBaTHoro 
IIOBCHCHHa B KOHcJlJIHKTC H B IJCJIOM JWeT OCHOBaHHe OOJiee OnTHMHCTHHHO OU,e-
HHBaTb nepcneKTHBbi p e r y  jin p  ob a hhh h pa3pemeHHa kohcJhihktob.

I l p o 6 j i e M a  n p o c | ) e c c H O H a a b H o r o  c a M O o n p e n e j i e H H a  B C T a e T  c e r o n H H  n e p e n  

M H o rH M H  a iO H Ł M H . Bee OH H  H O J ia cH b i o c o 3 H a B a T b  B a a cH O C T b  n p o ß a e M b i  C B o e -  

B p e M e H H o r o  B b ia B J ie H H a  a a /ia T K O B  h  p a 3 B H T H io  c n o c o Ö H O C T e n , n p o o j r e i v i b i  bbi- 
6 o p a  5K H 3H eH H O rO  n y T H  B COOTBeTCTBH H  C B 03M 03K H 0C T H M H  JIHHHOCTH. IlcH X O JIO T

E . A . Kjihmob BbinejiHJi naTb ochobhbix TiinoB npotJieccHH no npiiHujiny otho- 
nieHHa aejiOBena k pa3JiHHHbiM o6T>eKTaM oKpyacaromero MHpa.

Ha ceronHHiiiHHH nenb raaBHOH 3aHaaeH noBbimeHHa KBaJiHfJiHKaiiHH 6h6- 
anoTeKapa HBJiaeTca coKparpeHHa pa3pbiBa Meacny TpeöoBaHHaMH KOHKpeT-
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H O H  A O JI5 K H O C TH  H  p e a J Ib H b lM H  B 0 3 M 0 5 K H 0 C TH M H  p a G o T H H K a  G H Ó jlH O T e K H . f l j I H  

o Ó H a p y a c e H H H  T e x  K a n e c T B ,  K O T o p b ie  H e o 6 x o ą ,H M O  p a 3 B H B a T b  u e jio B e ic y , H a n 6 o -  

j ie e  n o ą x o ,n ;H T  n p e ą j i a r a e M b m  M e T o ą  —  n c H x o j io r H u e c K H H  T e c T .  y  K a a c ą o r o  t h -  

na j i h h h o c t h  Ó H O jm o T e K a p a  e c T b  o n p e ą e jie H H b ie  c k j i o h h o c t h  ą j i H  3 a H H r a a  T e M  

h j i h  h h m m  ą e jio M , t o  e c T b  « e c j r a  M b i 3 H a e M  r a n  G n Ó j m o T e K a p a » ,  m m  CM oaceM  y 3 -

H a T b  T e  C T O pO H bl JIHHHOCTH, K O T O p b ie  H yjK H O  p a 3 B H B a T b  B 3aB H C H M O C TH  OT nO-
BeąeHHecKoro rana 6n6jiHOTeKapa.

/JaHHaa MeToąnKa MoaceT G b i t b  ncnojib30BaHa npn b h y t p h G h G j iHOTeah b i x  

T p y ą o B b i x  nepeMeru,eHHHX, Koryta ecra BaKaHcna n HecKOJibKO npeTeHąeHTOB 
Ha 3Ty ąojiacHOCTb. B pe3yjibTaTe TecrapoBaHHH pyk o  b  oącTBo  GnGjmoTeKH no- 
jiynnT HHc}DopMan,Hio o t o m ,  k t o  H3 6n6jiHOTeKapen no CBoeMy r a n y  6ojiee c k j i o -  

HeH ąjia aaHHTHH ąaHHoir ąoJUKHocra.
ripn npneMe Ha paSoTy TaKace moskho ncnojib30BaTb MeToąnKy ncHxojiorn- 

necKoro TecrapoBaHHH.
B 3aKJnoneHiie cjieąyeT oTMeTHTb, hto He cymecTByeT ropnąnHecKOH 6a3bi, 

oGnabiBaroineń ccTpyąHHKOB npnHHMaTb yaacra b ncHxoą,narHocTHHecKiix 06- 
cjieąoBaHHHx. Bojiee toto, oraa3 b npneMe Ha paGoTy no pe3yjibTaTaM Tecra
poBaHHH ropnannecKH HenpaBOMoaeH h MoaceT noBJieab 3a coGoh oSacajioBaHHe 
b cyąe6HOM nopaąKe. /],pyroe ąejio, hto rpaMOTHoe oGocHOBanne Hcnojib30BaHHH 
ncHxojioriraecKoro TecrapoBaHHH B03M0acH0 KaK npn npneMe hobbix coTpyąmi- 
kob, TaK h npn paGoTe c nepcoHaJiOM BHyTpn KOMnaHHH. HanpnMep, Tecrapo- 
Banae MoaceT Gbira nacTbio npou,eąypbi ATTecTan,HH, nopaąoK h coąepjKaHHe 
KOTOpOH OnpeąeJIHIOTCH BHyTpeHHHMH IIoJIOaCeHHHMH, npHHHTbIMH b GhGjiho- 
TeKH. B otom cjiynae Hcnojib30BaHHe nch xo,tharhocthneckhx MeToąHK BnojiHe 
npaBOMepHO h 3aKOHHO.

Jelena A. KADINA
Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa 
Kijów

Strategia badań nad rozwojem 
poziomu zawodowego personelu biblioteki 

szkoły wyższej (tezy)

Aby sprawnie zarządzać personelem biblioteki i czytelnikami, należy korzy
stać ze współczesnych osiągnięć psychologii i pedagogiki. Podstawy tych nauk 
pozwalają przeprowadzić badania nad pracownikami biblioteki.
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W psychologii praktycznej nie ma kwestii bardziej aktualnej niż diagno
styka i typologia indywidualnych różnic między ludźmi. Niezwykle interesu
jące jest to zagadnienie również w kontekście zarządzania kadrami biblioteki 
szkoły wyższej. Jakość pracy określają nie tylko finansowe możliwości biblio
tek i ich baza materialna i techniczna, lecz także, i to przede wszystkim, pra
cujący w bibliotece ludzie.

W celu efektywnej współpracy ze swym personelem dyrekcja i administra
cja biblioteki powinny dysponować systemem obiektywnej oceny cech ludzkich, 
w tym także zespołem odpowiednich technik: testów, ankiet. Metoda testowa
nia psychologicznego pozwala określić podstawową strukturę osobowości, a tak
że indywidualne cechy wpływające na motywy postępowania, postawy i zacho
wania ludzi. W Bibliotece Naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Kijowie 
przeprowadzono testy sprawdzające tzw. akcentuację charakteru, zachowanie 
się w sytuacjach konfliktowych, orientację zawodową.

Charakter człowieka może się przejawiać w większym lub mniejszym stop
niu; nadmierna manifestacja poszczególnych cech charakteru i ich wiązek na
zywana jest właśnie akcentuacją charakteru. U ludzi, których akcentuacja od
chyla się od średniej normy, mogą powstawać problemy, a nawet konflikty i za
łamania nerwowe. Aby zapobiec przeciążeniom, nietypowym reakcjom, proble
mom w nauce i w pracy, każdy człowiek powinien znać słabe strony swojego 
charakteru i zmieniać je w razie potrzeby.

Niemiecki uczony K. Leonhardt wyodrębnił 12 typów akcentuacji charak
teru na podstawie oceny sposobu komunikacji człowieka z otoczeniem. Dzie
lą się one na grupę akcentuacji cech charakteru (np. typ demonstratywny, pe
dantyczny, pobudliwy) oraz grupę akcentuacji cech temperamentu (np. typ eg
zaltowany, ekstrawertyczny, introwertyczny). Ponieważ struktura charakteru 
jest dynamiczna i zmienia się w ciągu życia człowieka, akcentuacje charakteru 
mogą być osłabione w procesie wychowania czy psychokorekcji.

W literaturze konfliktologicznej szeroko wykorzystywana jest koncepcja Tho
masa Killmana, w której występuje pięć podstawowych strategii ludzkiego za
chowania się w sytuacjach konfliktowych: ucieczka, rywalizacja, dostosowanie 
się, kompromis, współpraca. Strategie te korzystniej jest postrzegać jako spe
cyficzne typy zachowań, co pozwala uwzględniać łatwość zmiany zachowania 
w zależności od sytuacji, tworzy podstawę do wypracowania nawyków adekwat
nego zachowania się podczas konfliktu, umożliwiając bardziej optymistyczne 
oceny perspektywy regulowania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Problem samookreślenia zawodowego dotyczy dzisiaj wielu ludzi. Wszyscy 
oni powinni uświadamiać sobie, jak ważne jest we właściwym czasie dostrzeże
nie zalążków zdolności i ich rozwijanie, kwestia wyboru drogi życiowej w zgo
dzie z możliwościami jednostki. Psycholog Je. A. Klimów wyodrębnił 5 pod
stawowych typów zawodów według kryterium stosunku człowieka do różnych 
obiektów otaczającej go rzeczywistości.
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Dzisiaj głównym zadaniem podwyższania kwalifikacji bibliotekarza jest 
zmniejszenie rozziewu między wymaganiami związanymi z określonym sta
nowiskiem a realnymi możliwościami pracownika. Aby określić te cechy, któ
re powinien rozwijać w sobie dany pracownik, należy stosować zaproponowa
ną metodę -  test psychologiczny. Każdy typ osobowości bibliotekarza ma okre
ślone skłonności do zajmowania się tą a nie inną sprawą, tak więc jeśli znamy 
typ bibliotekarza, możemy określić te strony jego osobowości, które trzeba roz
wijać w zależności od tego typu.

Metoda ta może być wykorzystana zwłaszcza przy przesunięciach personal
nych wewnątrz biblioteki, kiedy mamy wakat i kilku kandydatów na dane sta
nowisko. W efekcie przeprowadzenia testu kierownictwo biblioteki otrzyma in
formację, który z bibliotekarzy najbardziej pasuje na dane stanowisko. Metodę 
tę można stosować także przy przyjmowaniu do pracy.

Nie ma podstaw prawnych, zgodnie z którymi pracownicy zobowiązani by
liby do uczestnictwa w badaniach psychologicznych. Co więcej, odmowa przy
jęcia do pracy na podstawie badań psychologicznych może zostać prawnie za
skarżona. Ale można umiejętnie przedstawić testy psychologiczne jako część 
procedury atestacji, których treść określają przyjęte w danej bibliotece regu
laminy wewnętrzne. W takim wypadku wykorzystanie metod psychodiagno- 
stycznych jest w pełni uzasadnione i zgodne z prawem.

Przełożył Wojciech Chlebda
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Społeczna atrakcyjność osób 
pracujących w zawodzie bibliotekarza

Social attractiveness of the people 
working in the profession of librarian

A bstra ct: The article is based on studies conducted among students of the Pedagogical Universi
ty in Cracow. The aim of the survey was to get acquainted with the general opinion on the image 
o f people working in the profession of librarian. The issues related to the common image of the li
brarian were discused. On the basic o f responses, the authors will try to present the views rela
ted to the common stereotypes.

K eyw ord s: surveys, the stereotype of a librarian, the image of a librarian, the profession of a li
brarian

Wprowadzenie

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Na
rodowej w Krakowie systematycznie pracuje nad poprawą własnego wizerunku. 
Prace te przebiegają wieloetapowo i zalicza się do nich m.in. organizację różne
go rodzaju imprez, które mają na celu przedstawienie biblioteki nie tylko jako 
miejsca, w którym wypożycza się książki, lecz także jako instytucji, która bę
dzie się kojarzyć atrakcyjnie. Wzorując się na koncepcji tzw. trzeciego miejsca 
według Raya Oldenburga, można powiedzieć, że biblioteka jest neutralną prze
strzenią, w której można spędzać wolny czas. Biblioteka jako „trzecie miejsce” 
może być obszarem, w którym pulsuje życie danego środowiska, które wzmac
nia poczucie przynależności do otoczenia1.

Ustawicznie pracujemy nad udoskonaleniem jakości usług i obsługi czytel
ników w szczególności poprzez otwartość na użytkowników oraz zrozumienie 
ich potrzeb informacyjnych. Naszym celem jest jak najlepsze poznanie prefe
rencji czytelniczych i informacyjnych użytkowników oraz świadczenie ich na

1 „Trzecie miejsce” według Raya Oldenburga, blog.biblioteka20.pl/?p=149 (31.10.2011).
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jak najwyższym poziomie. Staramy się dostosować zbiory i usługi do aktual
nych potrzeb czytelników.

Wizerunek biblioteki tworzą także w dużej mierze sami bibliotekarze. Pierw
szy kontakt człowieka z drugą osobą może wywołać korzystne lub negatywne 
wrażenie. Andrzej Wacław Bortnowski podaje, że pierwsze 15 sekund decydu
je o naszym wrażeniu, a wpływają na nie trzy czynniki, do których należą: wy
gląd zewnętrzny w 55%, głos, jego brzmienie i barwa w 38% oraz treść przeka
zu werbalnego w 7%2. W związku z tym wskazane jest przywiązywanie uwagi 
do swojego wizerunku i wyrażanie go poprzez odpowiedni strój i właściwy spo
sób przekazywania głosem treści swoich myśli. Jednocześnie można uznać, że 
najważniejsze są kompetencje, i przytoczyć argumenty przemawiające za fa
chowością oraz profesjonalizmem, wskazujące, że najistotniejsza jest skutecz
ność w działaniach biblioteczno-informacyjnych a nie wizerunek zewnętrzny 
bibliotekarza.

Stereotyp bibliotekarza
W literaturze przedmiotu, jak również w środowisku bibliotekarskim, bar

dzo często przewija się temat stereotypu bibliotekarki, wywołując wiele burz
liwych dyskusji. Stereotyp to względnie stała i nadmiernie uproszczona gene- 
ralizacja na temat grupy czy klasy ludzi, skupiająca się zazwyczaj na negatyw
nych, niekorzystnych cechach, chociaż niektóre autorytety zakładają możliwość 
istnienia stereotypów pozytywnych3. W rozumieniu nauk społecznych stereoty
py to: uproszczone przekonania (wyobrażenia i oczekiwania), o wyraźnych ko
notacjach emocjonalnych i oceniających, podzielane przez członków grupy lub 
społeczności, wyrażane w sposób werbalny, obrazowy lub symboliczny, opar
te raczej na różnych formach przekazu społecznego niż na bezpośrednim do
świadczeniu jej członków, dotyczące dostatecznie ważnej dla tej społeczności 
„klasy obiektów”, ujmowanej w sposób globalny, a cechującej się dużą sztyw
nością i odpornością na zmiany4.

W powszechnej opinii praca bibliotekarza kojarzy się tylko z wypożycza
niem książek, a więc zajęciem nudnym, nieciekawym i mało atrakcyjnym. Ja
ko profesja wpisywana jest do grupy zawodów łatwych, bezstresowych i nie- 
wymagający większych umiejętności. Pokutujący od lat stereotyp bibliotekarki 
jest nieprawdziwy i krzywdzący. W artykule Jak wygląda bibliotekarka? Ane
ta Firlej-Buzon przedstawiła wyniki badań ankietowych, które przeprowadziła 
wśród 50 bibliotekarzy dokształcających się w Instytucie Bibliotekoznawstwa 
Uniwersytetu Wrocławskiego i zatrudnionych w różnego typu bibliotekach na

2 A.W. Bortnowski, Współczesny savoir-vivre kluczem do sukcesu: praktyczne rady dyplomaty, 
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 10.

3 A.M. Colman, Słownik psychologii, przeł. A. Cichowicz et al., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2009, s. 705.

4 Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Fundacja Innowacja. Warszawa 1998, s. 860.
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terenie Śląska oraz wśród 40 studentów I roku kierunku informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wizerunek zewnętrzny bibliotekarki w tych badaniach został oceniony wy
jątkowo drastycznie przez studentów. Autorka na podstawie badań podaje, że 
bibliotekarka to kobieta w średnim wieku, wysoka i szczupła, ubrana w nie
określonego koloru sweter oraz szaroburą spódnicę. Bibliotekarka ma najczę
ściej zmęczoną, bladą twarz oraz smutne spojrzenie, nie stosuje makijażu i nie 
lubi biżuterii. Jedyny rzucający się w oczy element jej twarzy stanowią oku
lary z grubymi szkłami w niemodnej, dużej oprawce przysłaniające jej rysy. 
Fryzura bibliotekarki jest staranna, ale włosy są zdecydowanie siwe. Jeżeli 
bibliotekarka nosi włosy dłuższe, wówczas przeważnie upina je w przysłowio
wy kok. Ulubione obuwie bibliotekarek stanowią niezbyt modne buty koniecz
nie na płaskim obcasie. Zdaniem przebadanej grupy studentów postać biblio
tekarki jest trudna do określenia, wręcz niewidoczna, transparentna i zlewa
jąca się z tłem. Bibliotekarka jest zdaniem badanych osobą nierzucającą się 
w oczy, nieciekawą, nudną i smutną. Natomiast bibliotekarze zawodowi swój 
wygląd określili jako: schludny, przeciętny, na luzie, nierzucający się w oczy, 
stosowny do wykonywanej profesji oraz bez wyrazu. Słowa: elegancki, gustow
ny, ciekawy, szykowny, atrakcyjny, nie kojarzyły się pracownikom biblioteki 
z ich własnym wyglądem5. Opisany sondaż określił także charakter osób pra
cujących w bibliotekach. Zdaniem badanych studentów kobiety pracujące w bi
bliotekach są niezbyt śmiałe, raczej zamknięte w sobie, nie lubią podróżować 
i nie są skłonne do ryzyka. Inne wymieniane przez badanych cechy charakte
ru bibliotekarek to: kryształowa uczciwość, niezwykła pracowitość oraz umi
łowanie ładu i porządku. Odnośnie do talentów interpersonalnych ankietowa
ni studenci stwierdzili, iż w bibliotekach pracują osoby niezbyt rozmowne, ale 
komunikatywne i chętne do pomocy6.

Tematykę stereotypu i wizerunku bibliotekarza porusza wiele artykułów. 
Jednak autorki niniejszego tekstu zdecydowały się przedstawić wyniki badań 
Firlej-Buzon, gdyż publikacja okazała się kontrowersyjna i przyczyniła się do 
wielu dyskusji na temat zawodu bibliotekarza. Jerzy Świdziński podczas kon
ferencji „Pedagogika biblioteczna w aktualnych uwarunkowaniach” w swoim 
wystąpieniu zatytułowanym Spór o wizerunek bibliotekarza podjął polemikę 
z wyżej wspomnianym artykułem. Autor uważa, że rzeczywistość jest całkowi
cie inna, a fachowa obsługa biblioteczna nie zależy ani od minispódniczek bi
bliotekarek, ani też od karnawałowo utapirowanych fryzur. Całkowicie mylące 
jest przekonanie, że istnieje jakaś zależność między modelową atrakcyjnością 
kobiet bibliotekarek a fachowością zawodową7.

0 A. Firlej-Buzon, Jak wygląda bibliotekarka, „Poradnik Bibliotekarza” 2003, nr 9, s. 4.
6 Ibidem, s. 5.
7 J. Świdziński, Spór o wizerunek bibliotekarza, [w:] Pedagogika biblioteczna w społeczeń

stwie informacyjnym, red. M. Majewska, M. Walczak, Wyd. Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, 
Informacyjnej i Dokumentacyjnej, Warszawa 2006, s. 69.
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Badania
Autorki, aby poznać opinię użytkowników dotyczącą postrzegania biblio

tekarzy, przeprowadziły w roku akademickim 2010/2011 badania ankietowe 
wśród 306 studentów kierunków humanistycznych Uniwersytetu Pedagogiczne
go w Krakowie. Celem ankiety była analiza społecznej atrakcyjności osób pra
cujących w zawodzie bibliotekarza. Kwestionariusz składał się z 12 pytań za
mkniętych. Pierwsza część dotyczyła charakterystyki badanej grupy (płeć oraz 
rok studiów). W następnej części pytania skupiały się wokół skojarzeń zwią
zanych z biblioteką oraz bezpośrednio z pracą bibliotekarza. Następnie zapy
tano o asocjacje z typową bibliotekarką, jak również o podanie pozytywnych 
i negatywnych określeń charakteryzujących osoby pracujące w bibliotekach. 
Kolejne dwa pytania dotyczyły wizerunku biblioteki: wpływu postawy i zacho
wania bibliotekarzy oraz wyglądu zewnętrznego osób pracujących w bibliote
ce na jej wizerunek? Zapytano także, czy respondenci chcieliby pracować w bi
bliotece. Poproszono również o określenie atrakcyjności zawodu bibliotekarza 
w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało najniższą wartość, a 5 najwyższą. Ostatnie 
pytanie dotyczyło działalności promocyjnej biblioteki -  czy imprezy, szkolenia, 
spotkania autorskie, wystawy, konkursy mają wpływ na wizerunek biblioteki.

Wyniki badań

Pytanie 1. Płeć
W badaniu wzięło udział 306 studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie, w tym 254 kobiety (83%) oraz 52 mężczyzn (17%).

Pytanie 2. Rok studiów
Największą grupę respondentów stanowiło 109 (35,6%) studentów I roku. 

Następnie były osoby studiujące na III roku -  97 studentów (31,7%) oraz na II 
roku -  65 osób (21,2%). Mniej liczną grupę stanowili przedstawiciele lat star
szych -  IV i V. Były to grupy porównywalne, gdyż rok IV reprezentowało 17 
osób (5,6%), a V -  18 studentów (5,9%).

Pytanie 3. Z czym kojarzy się Pani/Panu biblioteka? (proszę podkreślić jed 
ną odpowiedź)

W pytaniu tym poproszono badanych, aby z zaproponowanych odpowiedzi 
wybrali jedno skojarzenie dotyczące biblioteki. Największej liczbie osób, bo 190 
(62,1%), biblioteka kojarzy się z wypożyczalnią książek. Według 65 studentów 
(21,2%) biblioteka jest skarbnicą wiedzy. Propozycję miejsca pracy naukowej 
wybrało 25 osób (8,1%), a instytucję kultury -  18 studentów (5,9%). Tylko 4 oso
bom (1,3%) biblioteka kojarzy się z miejscem odpoczynku. Natomiast po dwie
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osoby (0,7%) wybrały odpowiedzi, że biblioteka jest miejscem spotkań towarzy
skich łub nawiązywania nowych znajomości (rys. 1).
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. 1. Odpowiedzi na pytanie, z czym kojarzy się biblioteka 
ilo: opracowanie własne.

Pytanie 4. Praca w bibliotece według Pani/Pana jest? (proszą podkreślić po 
jednej wybranej odpowiedzi z każdej kolumny I  i II)

Przez 164 respondentów (53,6%) praca w bibliotece została uznana za bez
stresową, natomiast jedynie według 6 osób (2%) jest ona stresująca. Grupa 79 
osób (25,8%) określiła ten typ pracy jako nieuciążliwy, a 9 badanych (2,9%) by
ło przeciwnego zdania. Jeżeli chodzi o atrakcyjność pracy w bibliotece uzyska
no zbieżne wyniki. Według 60 studentów (19,6%) jest to praca atrakcyjna, a 64 
(21%) — nieatrakcyjna. Natomiast znacznej większości ankietowanych, bo aż 
227 osobom (74,1%), praca w bibliotece kojarzy się z niskim wynagrodzeniem. 
Tylko 3 osoby (1%) wybrały odpowiedź, że jest to praca dobrze płatna (rys. 2 i 3).

Pytanie 5. Z czym kojarzy się Pani/Panu typowa bibliotekarka/bibliotekarz? 
(proszą podkreślić jedną odpowiedź)

Większości badanych typowa bibliotekarka kojarzy się z „molem książko
wym”. Taką odpowiedź wybrało 76 badanych (24,8%). Według drugiej co do 
wielkości grupy ankietowanych — 68 osób (22,3%) -  bibliotekarz to sowa „mą
dra główka” . Bibliotekarkę jako „szarą myszkę” postrzega 48 osób (15,7%). Od
powiedź „pracowita mrówka” została wybrana przez 38 respondentów (12,4%). 
Porównywalny wynik osiągnęła okularnica/okularnik -  35 osób (11,4%), oraz 
urzędnik/urzędniczka -  34 osoby (11,1%). Niewielkiej liczbie osób, bo 7 respon
dentom (2,3%), bibliotekarka kojarzy się z tytanem pracy (rys. 4).
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Rys. 2. Określenia charakteryzujące pracę w bibliotece (I) 
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 3. Określenia charakteryzujące pracę w bibliotece (II) 
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 4. Odpowiedzi na pytanie, z czym kojarzy się bibliotekarz/bibliotekarka 
Źródło: opracowanie własne.

Pytanie 6. Które z niżej podanych negatywnych określeń według Pani /Pana 
charakteryzują osoby pracujące w bibliotekach? (proszę zaznaczyć w skali od 1 
do 5, gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą wartość)

W tym pytaniu poproszono badanych, aby zhierarchizowali podane nega
tywne określenia. Analizując to pytanie, autorki skupiły się głównie na odpo
wiedziach z zaznaczoną wartością 1 i 2 (w tabelach zostały pogrubione), gdyż 
określają one najmniej negatywne postrzeganie zawodu.

Niedołęgi życiowe

Ocena 1 2 3 4 5

Liczba osób 189 59 41 14 3

Udział procentowy 61,8% 19,3% 13,4% 4,6% 0,9%

Zawód bibliotekarza nie kojarzy się z niedołęgami życiowymi aż 248 oso
bom (81,1%).

Schroniły się przed rozbieganym światem

Ocena 1 2 3 4 5

Liczba osób 103 91 94 6 12

Udział procentowy 33,7% 29,7% 30,7% 2% 3,9%

Według 194 badanych (64,4%) bibliotekarze nie schronili się w bibliotece 
przed rozbieganym światem.
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Należy im współczuć

Ocena 1 2 3 4 5

Liczba osób 222 33 20 23 8

Udział procentowy 72,5% 10,8% 6,5% 7,5% 2,6%

Większość badanych, bo 255 osób (83,3%), nie uważa, że bibliotekarzom na
leży współczuć.

Zawód „dla kobiety”

Ocena 1 2 3 4 5

Liczba osób 83 43 68 65 47

Udział procentowy 27,1% 14% 22,2% 21,2% 15,4%

Prawie połowa respondentów -  126 (41,1%) -  twierdzi, że nie jest to typo
wy zawód dla kobiety.

Mało ambitne

Ocena 1 2 3 4 5

Liczba osób 151 57 50 38 10

Udział procentowy 49,3% 18,6% 16,3% 12,4% 3,3%

Okazało się, że 208 osób (67,9%) nie uznało zawodu bibliotekarza za profe
sję mało ambitną.

„Są nikim”

Ocena 1 2 3 4 5

Liczba osób 271 22 7 2 4

Udział procentowy 88,6% 7,2% 2,3% 0,7% 1,3%

Aż 293 respondentów (95,8%) nie uważa, że bibliotekarze „są nikim” .

Nie mają siły przebicia

Ocena 1 2 3 4 5

Liczba osób 129 86 49 32 10

Udział procentowy 42,2% 28,1% 16% 10,5% 3,3%

Znaczna część ankietowanych -  215 osób (70,3%) -  nie sądzi, że biblioteka
rze nie mają siły przebicia.



Społeczna atrakcyjność osób pracujących w zawodzie bibliotekarza 313

Ten zawód nie wymaga wiedzy

Ocena 1 2 3 4 5

Liczba osób 208 39 30 13 16

Udział procentowy 68% 12,7% 9,8% 4,2% 5,2%

Większość, bo 247 ankietowanych (80,7%), nie potwierdziło tezy, że zawód 
bibliotekarza nie wymaga wiedzy.

Niezadowolone z siebie

Ocena 1 2 3 4 5

Liczba osób 156 68 53 22 7

Udział procentowy 51% 22,2% 17,3% 7,2% 2,3%

Respondenci -  224 studentów (73,2%) -  nie uważają także, że osoby pracu
jące w bibliotece są niezadowolone z siebie.

Pytanie 7. Które z podanych poniżej pozytywnych określeń według Pani/ Pa
na charakteryzują osoby pracujące w bibliotekach? (proszę zaznaczyć w skali od 
1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą wartość)

W kolejnym pytaniu poproszono badanych, aby uszeregowali podane pozy
tywne określenia charakteryzujące bibliotekarzy. Rozpatrując to pytanie, au
torki tym razem skupiły się na odpowiedziach z wartością 4 i 5 (w tabelach zo
stały pogrubione), gdyż wskazują one na pozytywne skojarzenia związane z za
wodem bibliotekarzy.

Wysokie wykształcenie

Ocena 1 2 3 4 5

Liczba osób 11 36 108 101 50

Udział procentowy 3,6% 11,8% 35,3% 33% 16,3%

Wysokie wykształcenie zostało wybrane przez 151 osób (49,3%).

Sympatyczny wygląd

Ocena 1 2 3 4 5

Liczba osób 27 65 113 79 22

Udział procentowy 8,8% 21,2% 37% 25,8% 7,2%

Według 101 badanych (33%) bibliotekarze mają sympatyczny wygląd.



314 Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska

Nowoczesność

Ocena 1 2 3 4 5

Liczba osób 56 85 105 43 17

Udział procentowy 18,3% 27,8% 34,3% 14% 5,6%

Niewielkiej grupie respondentów, bo 60 osobom (19,6%), zawód biblioteka
rza kojarzy się z nowoczesnością.

Uprzejmość

Ocena 1 2 3 4 5

Liczba osób 10 34 94 106 62

Udział procentowy 3,3% 11,1% 30,7% 34,6% 20,3%

Bibliotekarze postrzegani sąjako osoby uprzejme przez 168 ankietowanych 
(54,9%).

„Dobrze” ubrany

Ocena 1 2 3 4 5

Liczba osób 44 76 116 52 18

Udział procentowy 14,4% 24,8% 38% 17% 5,9%

Jedynie 70 osób (22,9%) stwierdziło, że bibliotekarze są dobrze ubrani.

Seksowność

Ocena 1 2 3 4 5

Liczba osób 110 84 92 l i 9

Udział procentowy 36% 27,5% 30,1% 3,6% 2,9%

Seksowność nie kojarzy się z zawodem bibliotekarza. Zaledwie 20 badanych 
(6,5%) wybrało odpowiedzi z najwyższymi notami.

Zawód z wyboru

Ocena 1 2 3 4 5

Liczba osób 18 51 110 86 41

Udział procentowy 5,9% 16,7% 36% 28,1% 13,4%

Według 127 respondentów (41,5%) osoby pracujące w zawodzie biblioteka
rza trafiły do biblioteki z wyboru.
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Fachowość

Ocena 1 2 3 4 5

Liczba osób 4 14 81 121 86

Udział procentowy 1,3% 4,6% 26,5% 39,5% 28,1%

Lepiej sytuacja wygląda w kwestii fachowości zawodu bibliotekarza, gdyż 
207 respondentów (67,6%) uznało bibliotekarzy za osoby kompetentne.

Fizyczna atrakcyjność

Ocena 1 2 3 4 5

Liczba osób 66 89 107 34 10

Udział procentowy 21,6% 29,1% 35% 11,1% 3,3%

Niewielkiej liczbie ankietowanych, bo 44 osobom (14,4%), zawód ten koja
rzy się z fizyczną atrakcyjnością.

Pytanie 8. Czy według Pani/Pana postawa/zachowanie bibliotekarzy ma 
wpływ na wizerunek biblioteki? (proszą zaznaczyć w skali od 1 do 5, gdzie 1 
oznacza najniższą, a 5 najwyższą wartość)

Po zsumowaniu odpowiedzi z wynikiem 4 i 5 można stwierdzić, że postawa 
i zachowanie bibliotekarzy mają bardzo duży wpływ na wizerunek biblioteki. 
Odpowiedzi z najwyższymi wartościami 4 i 5 zaznaczyło 272 osób (88,9%). Tyl
ko 25 respondentów (8,2%) wybrało odpowiedź z oceną 3. Natomiast odpowiedź 
z wartością 2 podkreśliło 5 osób (1,6%), 4 badanych ocenę z notą 1 (1,3%) -  rys. 5.

Pytanie 9. Czy według Pani/Pana wygląd zewnętrzny bibliotekarzy ma 
wpływ na wizerunek biblioteki? (proszą zaznaczyć w skali od 1 do 5, gdzie 1 
oznacza najniższą, a 5 najwyższą wartość)

W analizie pytania o wpływ wyglądu zewnętrznego pracowników na wize
runek biblioteki okazało się, że dla 137 osób (44,8%) jest on istotny. Osoby te 
zaznaczyły odpowiedź z wartością 4 i 5. Natomiast 90 respondentów (29,4%) 
wybrało odpowiedź z wartością 3. Po zsumowaniu odpowiedzi z wartością 1 i 2 
można stwierdzić, że według 79 osób (25,8%) wygląd zewnętrzny nie ma wpły
wu na wizerunek biblioteki (rys. 6).

Pytanie 10. Czy chciałaby Pani/Pan pracować w bibliotece?
W bibliotece „zdecydowanie chciałoby pracować” 37 osób (12,1%), natomiast 

75 badanych (24,5%) „raczej chciałoby pracować” . Z kolei 108 (35,3%) respon
dentów „raczej nie chciałoby pracować” w bibliotece, a 86 osób (28,1%) „zdecy-
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Rys. 5. Odpowiedzi na pytanie o związek postawy i zachowania bibliotekarzy z wizerunkiem 
biblioteki
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 6. Odpowiedzi na pytanie o związek wyglądu zewnętrznego bibliotekarzy z wizerunkiem 
biblioteki
Źródło: opracowanie własne.
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dowanie nie chciałoby pracować” . Można więc stwierdzić, że według ankieto
wanych praca w bibliotece nie przedstawia się atrakcyjnie (rys. 7).

«  60

raczej tak

ys. 7. Odpowiedzi na pytanie o chęć pracy w bibliotece 
ródło: opracowanie własne.

raczej me

Pytanie 11. Proszą określić atrakcyjność zawodu bibliotekarza w skali od 1 
do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą wartość)

W tym pytaniu poproszono ankietowanych o określenie na skali atrakcyjność 
zawodu bibliotekarza. Wyniki nie wyszły zadowalająco. Okazało się, że najwię
cej badanych -  128 osób (41,8%) -  wybrało odpowiedź z wartością 3. Natomiast 
79 respondentów (25,8%) oceniło atrakcyjność zawodu bibliotekarza na ocenę
2. Odpowiedź z wartością 1 zaznaczyło 31 osób (10,1%). Natomiast po zsumo
waniu odpowiedzi z oceną 4 i 5 okazało się, że dla 68 badanych (22,3%) zawód 
ten jest atrakcyjny (rys. 8).

Pytanie 12. Czy według Pani/Pana działalność promocyjna biblioteki (im
prezy, szkolenia, spotkania autorskie, wystawy, konkursy) ma wpływ na wize
runek biblioteki? (proszą zaznaczyć w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniż
szą, a 5 najwyższą wartość)

Analiza odpowiedzi z wartością 4 i 5 wykazała, że aż 243 osoby (79,4%) 
uznały, że działalność promocyjna biblioteki wpływa na jej wizerunek. Odpo
wiedź z wartością 3 wybrało 37 studentów (12,1%), natomiast ocenę 2 zakre
śliło 17 respondentów (5,6%). Tylko 9 osób (2,9%) uważa, że tego typu działal
ność nie wpływa na odbiór biblioteki (rys. 9).
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wartość 1 wartość 2 wartość 3 wartość 4 wartość 5

Rys. 8. Odpowiedzi na pytanie o atrakcyjność zawodu bibliotekarza 
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 9. Odpowiedzi na pytanie o związek działalności promocyjnej z wizerunkiem biblioteki 
Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie
Nadrzędnym celem badania była analiza społecznej atrakcyjności osób pra

cujących w zawodzie bibliotekarza. Ankieta była anonimowa i została przepro
wadzona przez wykładowców poza biblioteką w trakcie zajęć. Podczas odbiera
nia ankiet autorki spotkały się z różnymi reakcjami, najczęściej dotyczącymi 
drastyczności określeń użytych w ankiecie. Był to intencjonalny zabieg, który 
miał na celu zaszokowanie i wywołanie refleksji u badanych dotyczącej tego, 
kim jest i jak wygląda współczesny bibliotekarz/bibliotekarka.

Reasumując -  biblioteka badanym najczęściej kojarzy się z wypożyczalnią 
książek, a następnie ze skarbnicą wiedzy. Propozycje: miejsce pracy naukowej 
oraz instytucja kultury, wybrała niewielka liczba osób. Praca w bibliotece zo
stała uznana za bezstresową i nieuciążliwą. Jeśli chodzi o atrakcyjność tej pra
cy, to 19,6% respondentów uznało pracę w bibliotece za atrakcyjną, a 21% stu
dentów za nieatrakcyjną. Niestety, aż 74,2% badanych potwierdziło, że jest to 
profesja nisko wynagradzana, a tylko 1% ankietowanych stwierdziło, że jest 
to praca dobrze płatna. Typowe skojarzenia związane z bibliotekarką według 
badanych to: „mól książkowy”, sowa „mądra główka”, „szara myszka”, a w dal
szej kolejności okularnica i urzędniczka.

Według 49,3% ankietowanych bibliotekarze mają wysokie wykształcenie, 
a z kolei jedna trzecia sądzi, że bibliotekarze mają sympatyczny wygląd. Jed
nak zawód ten nie kojarzy się badanym z nowoczesnością. Przez 54,9% ankie
towanych bibliotekarze postrzegani są jako osoby uprzejme. Niewielka grupa 
respondentów twierdzi, że są to osoby dobrze ubrane. Seksowność oraz atrak
cyjność fizyczna według ankietowanych nie kojarzy się z zawodem bibliote
karza. Znaczna część osób uważa, że w bibliotece pracują w większości osoby 
z przypadku. Jednak ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że są to oso
by kompetentne. Postawa i zachowanie bibliotekarzy według badanych mają 
bardzo duży wpływ na wizerunek biblioteki -  uważa tak aż 88,9% osób. We
dług 44,8% ankietowanych wygląd zewnętrzny bibliotekarzy ma duży wpływ 
na wizerunek biblioteki, przeciwnie uważa 25,8% osób. W bibliotece nie chcia
łoby pracować 63,4% respondentów, natomiast 36,6% studentów deklaruje chęć 
zatrudnienia w tej instytucji. Zawód bibliotekarza jest atrakcyjny jedynie dla 
22,3% badanych. Aż 79,4% osób stwierdziło, że działalność promocyjna biblio
teki wpływa na jej wizerunek.

Analizując uzyskane wyniki, warto zastanowić się nad faktem, że bibliote
ka nie kojarzy się badanym z miejscem spotkań towarzyskich oraz miejscem, 
w którym można nawiązać nowe znajomości. Warto podjąć działania promujące 
bibliotekę jako miejsce spędzania wolnego czasu. Ankietowani słusznie uzna
li pracę w bibliotece za nisko wynagradzaną. Połowa respondentów uważa, że 
osoby pracujące w bibliotekach mają wysokie wykształcenie oraz kompetencje. 
Jednak zawód ten nie kojarzy się badanym z nowoczesnością. Niewielka grupa 
ankietowanych stwierdziła, że bibliotekarze mają sympatyczny wygląd oraz są
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dobrze ubrani. Ponad połowa respondentów uważa ich za osoby uprzejme. We
dług prawie wszystkich badanych studentów postawa i zachowanie biblioteka
rzy mają znaczny wpływ na wizerunek biblioteki. Wygląd zewnętrzny, według 
prawie połowy ankietowanych, także wpływa na image biblioteki. Jedynie dla 
bardzo niewielkiej liczby respondentów zawód bibliotekarza jest atrakcyjny. 
Natomiast działalność promocyjna biblioteki według większości badanych ma 
duże znaczenie w promocji instytucji.

Można stwierdzić, iż niezaprzeczalny jest fakt, że najważniejsze w wyko
nywanej pracy są kompetencje. Jednak zadbany i estetyczny wygląd oraz mi
ła aparycja także nie pozostają bez znaczenia. Człowiek ciągle jest oceniany 
przez inne osoby i jest odbiorcą pozytywnego lub negatywnego oddziaływania. 
Prezencja jest dość istotna w relacjach międzyludzkich. Wygląd fizyczny osoby 
nieznajomej może doprowadzić do wyciągnięcia wielu wniosków na jej temat. 
Niejednokrotnie osoby atrakcyjne postrzega się jako bardziej uprzejme, inte
resujące i towarzyskie. Wobec tego można się zastanowić, czy racjąjest twier
dzenie Owidiusza, że „Nikt nie szanuje człowieka w lichej odzieży” .
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Ocena pracownika jako narzędzie 
unowocześniania organizacji i metod pracy 

w bibliotece akademickiej

Staff assessment as a tool for modernizing the organization 
and working methods in an academic library

A bstra ct: An academic library supports both teaching and research processes at the university. 
The library’s efficiency is based on the staff activities, such as acquisition, cataloguing, circula
tion and information services. The library’s image is determined by their professionalism, com 
mitment and competence.

The library will develop and its activities will be modified according to the changing needs 
and social conditions only when the library staff know where their organization is going and what 
kind of knowledge and skills their manager expects. Then, the staff will be willing to participate 
in managing the organization and to operate on the basis of jointly agreed objectives and princi
ples. The involvement of the library staff in the activities undertaken for adapting the services to 
the users’ needs is a necessary requirement for success, i.e. stable development of the organization.

K eyw ord s: academic library, standards for evaluating academic libraries, performance evalua
tion, staff assessment, staff performance appraisal system, job and work analysis, tools for mo
dernizing organization, tools for modernizing working methods, modern managing instruments, 
methods of staff assessment and professional development, professional development, efficiency, 
work motivation, mission, strategy, human capital, controlling

Wstęp

Tematem artykułu jest system okresowej oceny pracownika (dalej -  SOOP) 
jako narzędzie do unowocześniania organizacji i metod pracy w bibliotece aka
demickiej. Celem zaś jest wykazanie, że dobrze rozwijająca się biblioteka, po
dobnie jak wszystkie nowoczesne instytucje, potrzebuje tego typu narzędzia, 
które pozwoliłoby rozpoznać potencjał kadry zarządzającej oraz podwładnych 
i na tej podstawie zaplanować kierunki zmian w organizacji, a także w meto
dach pracy w bibliotece. Dobrze przygotowane narzędzie przyczyni się do opra
cowania planów krótko- i długoterminowych oraz do wprowadzania ulepszeń,
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a także pozwoli kadrze zarządzającej określić, jakie szkolenia będą niezbędne, 
aby przygotować personel do planowanych zmian.

Należy jednocześnie pamiętać zarówno o zaletach, jak i o wadach SOOP. 
W niniejszym tekście zwrócono uwagę na etap konstruowania narzędzia, gdyż 
to wówczas najczęściej popełniane są błędy, które mogą zadecydować o tym, że 
SOOP nie przyczyni się do sukcesu instytucji, stanie się natomiast źródłem fru
stracji pracowników, a biblioteka nie osiągnie zamierzonych celów.

Systemy okresowej oceny pracowników zostały opisane w wielu publika
cjach. Koncentrowały się one głównie na wskazaniu metod oceny oraz wagi do
boru kryteriów. Są to kwestie niezwykle istotne, gdyż decydują one o modelu 
kierowania personelem w instytucji. Autorka nie skupia się na analizie doboru 
kryteriów, ale na wykazaniu, że warto włożyć wiele wysiłku w pierwszy etap 
przygotowania SOOP1, aby na ostatnim etapie2 analiza opracowanych tech
nik, metod oraz procedur oceny mogła zostać wykorzystana jako narzędzie słu
żące procesowi unowocześniania organizacji oraz usprawniania metod pracy.

Biblioteka akademicka realizuje zadania związane ze wspomaganiem pro
cesu dydaktycznego oraz naukowo-badawczego uczelni wyższej. Fundamentem 
biblioteki są pracownicy, którzy gromadzą, opracowują, udostępniają dokumen
ty oraz informują o jej zasobach. Ich fachowość, zaangażowanie i kompetencje 
decydują o wizerunku biblioteki, albowiem „W procesie kształtowania i rozwo
ju instytucji najważniejszym ogniwem do tej pory był i jest człowiek”3. Bardzo 
istotna jest także umiejętność tworzenia zespołu i kierowania nim w taki spo
sób, by był on źródłem sukcesów. Aby dobrze rozpoznać potencjał, jakim osoba 
zarządzająca biblioteką dysponuje, trzeba stworzyć narzędzie wspomagające 
przydział czynności, aby pracownicy jak najwydajniej realizowali cele, ku któ
rym biblioteka zmierza. Takim narzędziem może być omawiana systematycz
na ocena pracy: „Ocena pracy (w niektórych źródłach nazywana także oceną 
okresową) to ogólny termin odnoszący się do wielu rozmaitych procesów, w ra
mach których pracodawca (lub przełożony) spotykają się co pewien czas (za
zwyczaj raz na rok), aby ocenić pracę podwładnego i podnieść poziom wykony
wanych przez niego zadań. W procesie zarządzania kierownicy i ich podwładni 
zgadzają się co do osiągnięć, do których należy dążyć, zaś kierownik jest zain
teresowany jak najlepszym osiągnięciem celów krótkoterminowych i długoter
minowych przez biegłe zarządzanie i rozwój pracowników”4.

Wymiana informacji między pracownikiem i przełożonym o potrzebach, ocze
kiwaniach i zachowaniach jest podporządkowana ocenie, w jakim stopniu re

1 Więcej o etapach SOOP m.in. w: Opracowywanie i wdrażanie systemów ocen , Nexum: Pers
pektywa w Biznesie, http://www.nexum.com.pl/ (15.11.2011).

2 Ibidem.
3 A. Ledzińska, Metody pracy zespołowej, Encyklopedia Zarządzania [portal], http://mfiles.pl/ 

pl/index.php/Metody_pracy_zespołowej (3.04.2009).
4 System ocen okresowych pracowników 2010. http://www.sciaga.f2y.org/system -ocen-okre- 

sowych-pracownikow.php (2.08.2011).

http://www.nexum.com.pl/
http://mfiles.pl/
http://www.sciaga.f2y.org/system-ocen-okre-
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alizowane są zadania formułowane na potrzeby rozwoju biblioteki. Jest to tak
że sprawdzian, czy dobrze zostały skonstruowane cele, czy są realne, czy prze
łożony dobrze określił standardy, zapewnił narzędzia, szkolenia etc. Analiza 
SOOP pozwala ustalić, czy właściwe były parametry oceny, czy wskazane meto
dy pracy spowalniają czy przyspieszają osiągnięcie wytyczonych celów. Po omó
wieniu wyników można skorygować błędy oraz zaplanować dalsze działania.

W części pierwszej tekstu autorka zwraca uwagę na to, jak ważne jest, aby 
przed stworzeniem SOOP przygotować misję, strategię oraz wytyczyć cele. Na
stępnie omawia dwa ogólne cele, które w literaturze są wskazywane jako klu
czowe w procesie przygotowania do unowocześniania organizacji. Podaje przy
kłady tego, jak analiza SOOP może przyczynić się do poprawy metod pracy 
w bibliotece uczelnianej. Część druga przedstawia korzyści z wprowadzenia 
SOOP, możliwości wykorzystania go jako narzędzia unowocześniania organi
zacji i metod pracy oraz omawia jego wady, wynikające po części z błędów po
pełnianych na etapie tworzenia oraz w trakcie wprowadzania SOOP, ale tak
że z konfrontacji teorii z realiami, w jakich funkcjonuje uczelnia, biblioteka, jej 
pracownicy oraz użytkownicy.

Biblioteka szkoły wyższej jest utworzona na potrzeby uczelni. Filarem bi
blioteki jest misja5, która bazuje na misji uczelni, określa jej wartości, wska
zuje kierunki ewentualnych zmian oraz wyznacza cele ściśle powiązane z roz
wojem uczelni. Fundamentem biblioteki są pracownicy. Ich fachowość, zaan
gażowanie i kompetencje decydują o tym, czy i jak misja będzie realizowana.

Wszystkie organizacje stają przed dylematem, w jaki sposób poprawić jakość 
i efektywność swoich działań, by stworzyć godną zaufania firmę. Jednocześnie 
współczesny użytkownik biblioteki jest coraz bardziej wymagający, nastawio
ny na szybkie uzyskanie informacji, chętnie korzysta z otwartych zasobów wie
dzy, wykorzystuje więc przestrzeń społeczną biblioteki, jeśli jest dostosowana 
do jego potrzeb, a korzystanie z jej zasobów nie nakłada zbyt wielu ograniczeń.

Dokładna analiza profilu użytkownika oraz jego potrzeb w porównaniu z oce
ną kompetencji bibliotekarzy pozwala: ustalić, czy biblioteka jest w stanie sku
tecznie realizować potrzeby klienta; określić słabe i mocne strony systemu in- 
formacyjno-bibliotecznego; trafnie określić kierunki ewentualnych zmian.

Biblioteka, jak każda organizacja, musi rzetelnie i na bieżąco komunikować 
się z otoczeniem i promować swoje usługi. Narzędziem, które pomaga w oce
nie, jest monitoring zarówno potrzeb klienta, jak i jakości usług oraz potencja
łu pracowników biblioteki. Jakość usług powinna w organizacji być na pierw
szym miejscu. Ważne są nie tylko rezultaty działania, lecz także proces, który 
do nich prowadzi.

Instytucja będzie się rozwijała, a jej działalność na bieżąco będzie modyfiko
wana w zależności od zmieniających się potrzeb i uwarunkowań społecznych, 
gdy członkowie organizacji będą mieli niezbędną wiedzę i umiejętności. Będą

5 Przykładem jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; zob. Misja, http://lib.amu.edu.pl/index. 
php?option=com_content&task=view&id=1051&Itemid=213 (15.10.2011).

http://lib.amu.edu.pl/index
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współuczestniczyć w zarządzaniu i działać w oparciu o wspólnie ustalone ce
le i zasady. Dzięki zaangażowaniu pracowników biblioteki w działania mające 
na celu dostosowanie usług do potrzeb użytkowników można osiągnąć sukces, 
jakim jest stabilny rozwój organizacji. Gdy utworzy się zespół ludzi wyposażo
nych w odpowiednie umiejętności i dobrze ze sobą współpracujących, będzie on 
kluczem do sukcesu całej firmy.

Jednym z instrumentów polityki motywacyjnej może być regularne ocenia
nie pracowników. Jest to narzędzie umożliwiające ocenę potencjału rozwojowe
go pracownika. Pozwala ono na optymalne wykorzystanie jego zdolności i kwa
lifikacji oraz planowanie jego ścieżki rozwoju. Trudno nie docenić korzyści wy
nikających z tej formy komunikacji między osobą zarządzającą a personelem. 
Obecnie SOOP stosują niemal wszystkie nowoczesne organizacje nastawione 
na szybki rozwój.

Tworzenie misji i strategii biblioteki akademickiej

Zanim osoba zarządzająca biblioteką zdecyduje się na systematyczną ocenę 
pracownika, musi określić misję biblioteki, przygotować strategię, a także wy
tyczyć kierunki zmian: „Misja firmy to pożądany, jasny i przekonywujący ob
raz opisujący w kategoriach aspiracji przyszłość przedsiębiorstwa, opartą na 
realistycznych podstawach. Funkcją misji jest wskazanie kierunku działalności 
przedsiębiorstwa wszystkim pracownikom. Stanowi [ona-V .P .] najogólniejszą 
wytyczną wszelkich działań podejmowanych w przedsiębiorstwie”6.

Przeglądając strony domowe bibliotek akademickich w poszukiwaniu takiej, 
która umieściła na niej swoją misję, autorka znalazła — według niej wzorco
wą w tym zakresie -  Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu. Misja tej bibliote
ki nie tylko określa, do czego biblioteka w swojej działalności dąży, lecz także 
wskazuje, kto tę misję realizuje: „[...] fachowa obsługa użytkowników zapew
niana przez wyspecjalizowanych bibliotekarzy, systematycznie podnoszących 
swoje kwalifikacje”7.

Misja musi być tworzona wyłącznie na potrzeby konkretnej biblioteki i jej 
użytkowników, a także zbieżna z potrzebami i misją uczelni. Jej określanie 
jest najważniejszym elementem w planowaniu strategii, celów i tworzeniu pla
nów placówki; przy tym „powinna być tak konstruowana, aby stała się credo 
wszystkich pracowników, musi być więc powszechnie znana i akceptowana”8. 
Dlatego też należy wskazać wartości, które będą kreowane i realizowane w bi
bliotece. Należy kłaść szczególny nacisk na te aspekty, które mają wspomagać

6 T. Pohl, Po pierw sze misja, wartości a potem  dopiero strategia , tom aszpohl.pl/pliki/M isja_ 
Strategia.ppt (15.10.2011).

7 Misja...
8 M. Juchnowicz, T. Rostkowski. Ł. Sienkiewicz, Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami 

ludzkimi, Poltext, Warszawa 2003, s. 13.
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rozwój uczelni. Wdrożenie misji i wartości wymaga opracowania strategii, któ
ra stanowi „[...] program ogólny działalności przedsiębiorstwa ukierunkowany 
na wykorzystanie potencjału [...] i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych ce
lów”9. Nie spełniając tych elementów, nie można prawidłowo stworzyć SOOP.

Podstawowe zadania bibliotek są wskazane w ustawie o bibliotekach10, ale 
ich specyfika i realia, w których funkcjonują, są odmienne. Wynika to nie tyl
ko z ich lokalizacji czy stopnia modernizacji, lecz przede wszystkim z profilu 
uczelni, w których są powołane, a często i posadowione.

Przy opracowaniu strategii należy wziąć pod uwagę potencjał pracowników. 
Dobrze stworzony SOOP pozwoli ocenić nie tylko ich efektywność, lecz także 
dostrzec ich kreatywność, zaangażowanie, potencjał do tej pory nierozpoznany 
oraz zrewidować, w jakim stopniu są w stanie realizować wytyczony cel. Za
zwyczaj osoby zarządzające dysponują personelem o wysokich kwalifikacjach 
i kompetencjach. To od ich umiejętności organizacji pracy i modelu zarządza
nia zależy stopień wykorzystania potencjału pracowników. Mają więc wpływ 
na efekty i jakość pracy.

Dlatego też pierwszy etap SOOP powinien być wprowadzony dla kadry za
rządzającej. Głównie dlatego, że nawet najlepszy personel nie jest w stanie 
w pełni realizować zadań, gdy zarządzany jest przez kadrę, której umiejętno
ści są wyłącznie potwierdzone kwalifikacjami. Praktyka wykazuje, że nie za
wsze kwalifikacje przekładają się na umiejętności czy predyspozycje niezbędne 
do zarządzania podwładnymi. Ponadto wprowadzenie w pierwszej kolejności 
SOOP na stanowiskach kierowniczych nie tylko zwiększy wiarygodność wpro
wadzenia go dla personelu, lecz przede wszystkim obnaży ewentualne błędy 
lub dysfunkcyjność. Pozwoli to także na przeprowadzenie wstępnej weryfika
cji przygotowanych formularzy.

Ważne jest, aby wnioski z SOOP przeprowadzonego dla pracowników były 
podstawą do ponownej oceny kadry zarządzającej, ponieważ złe wyniki SOOP 
pracowników są podstawą złej oceny zarządu. Natomiast pozytywna ocena 

pracowników oznacza sukces kadry zarządzającej.
Od poziomu akceptacji oraz rozumienia misji i strategii zależy, czy powie

dzie się jej wprowadzenie. Problemy z wdrożeniem strategii pojawią się wów
czas, gdy poszczególni pracownicy będą jej przeciwni. Dlatego też powinno się 
zainwestować w kampanię informacyjną. Otwarta i pełna komunikacja jest 
szczególnie ważna w pracach restrukturyzacyjnych. Od stopnia zaufania do 
kadry zarządzającej będzie zależało powodzenie wprowadzenia SOOP, a także 
to, czy będzie ono dobrym narzędziem do unowocześniania metod pracy. Dla
tego zasadne jest, aby pracownicy nie tylko byli szkoleni i odpowiednio przy

9 K. Woźniak, A. Ficek, Strategia, Encyklopedia Zarządzania [portal], http://mfiles.pl/pl/index.
php/Strategia (2.08.2011). Inne publikacje, w których definiuje się strategię, zob.: E. Masłyk-Musiał, 
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 2011, s. 11-30; T. Pohl, op. cit.

10 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, DzU z 1997 r., nr 85 poz. 539.

http://mfiles.pl/pl/index
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gotowywani, lecz przede wszystkim by współuczestniczyli w tworzeniu strate
gii11. Bardzo ważnym elementem jest wyjaśnienie celu i uzasadnienie koniecz
ności wprowadzenia zmian. Im lepiej pracownicy rozumieją, dlaczego pewne 
działania są prowadzone w instytucji, tym mniej obaw doświadczają. Wyraźnie 
spada także poczucie niepewności i stresu. Największy problem we wdrażaniu 
strategii firma ma wtedy, gdy jej pracownicy nie są zainteresowani zmianami. 
„Wdrożenie strategii jest możliwe tylko wtedy, gdy nie szwankuje komunika
cja. Trzeba dbać o jakość zebrań oraz o aktywne informowanie pracowników, co 
dzieje się w firmie. Wówczas strategia będzie wdrażana przez każdego z nich, 
a nie tylko przez zarząd firmy”12.

Aby powiodło się wdrożenie strategii, trzeba postawić na ludzi. Nie wystar
czy zatrudnić nowych pracowników, zważywszy, że ich wiedza teoretyczna lub 
wcześniej nabyte doświadczenie mogą okazać się niedostateczne w praktyce 
i realiach danej instytucji. Ich kompetencje także nie są gwarancją, że dobrze 
sprawdzą się jako pracownicy w pracy zespołowej, a wyszkolenie ich lub przy
stosowanie zawsze wymaga nakładu czasu. Najskuteczniejszą metodą jest roz
poznanie potencjału pracowników biblioteki -  zorientowanie się, którzy z nich 
widzą korzyści we wprowadzeniu SOOP, dobrze go rozumieją i swoim entu
zjazmem pomogą nie tylko w budowaniu tego narzędzia, lecz także będą je
go ambasadorami na etapie prowadzenia kampanii informacyjnej. Dobrze jest 
także odpowiednio wcześnie określić profil lidera. Powinna to być osoba po
wszechnie szanowana, kompetentna, budząca zaufanie, musi być dobrym ne
gocjatorem i dobrze radzić sobie z ludźmi. Ponadto musi być otwarta na nowe 
zadania, potrafić motywować, a także usamodzielniać pracowników13. Z całą 
pewnością liderem nie może być osoba, która uważa, że wyłącznie ona dobrze 
potrafi wykonać każde zadanie. W praktyce połączenie dbałości o pracowni
ków i usprawnienie procesów bibliotecznych daje najlepsze rezultaty na eta
pie wdrażania misji i strategii.

Główne etapy tworzenia misji, a następnie strategii powinny opierać się na:
1. Analizie wszystkich funkcji realizowanych w bibliotece akademickiej -  

powinna ona koncentrować się na określeniu, jakie funkcje są realizowane, ja
ki priorytet ważności ma dana funkcja, z jakimi funkcjami jest bezpośrednio 
powiązana i czy jest potrzebna w organizacji. Istotne jest również określenie 
efektywności, szacunku kosztów i korzyści.

2. Weryfikacji zadań realizowanych w oddziałach biblioteki -  powinna być 
ona odpowiedzią na pytanie, czy oddział nie jest za bardzo rozbudowany w sto
sunku do realizowanych funkcji albo czy nie jest nadmiernie obciążony zada-

11 Na ten temat wielokrotnie wypowiada się w swoich publikacjach dotyczących SOOP m.in. 
M. D ąbrow icz, h ttp ://bg .uw b.edu .p l/konferencja2009/m ateria ly /D abrow icz.M algorzata .pdf 
(5.05.2011).

12 R. Szczepaniak, A. Pasternak, Firma jak  kamorra. Wyd. Helion. Gliwice 2010, s. 309.
13 Ibidem, s. 283-287.

http://bg.uwb.edu.pl/konferencja2009/materialy/Dabrowicz.Malgorzata.pdf
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niami. Można postawić na usprawnienie procesów, jakie zachodzą w bibliote
ce, ale także na regularne szkolenia i motywowanie pracowników. Ewentualnie 
można dokonać podziału na nowe grupy zadaniowe i ustalić zasady współpracy.

3. Jednoznacznym określeniu odpowiedzialności, decyzyjności, podziału za
dań oraz nadaniu uprawnień -  pomocą są wcześniej przygotowane procedu
ry, dzięki którym możemy zweryfikować obciążenia i odpowiednio dostosować 
zadania do potrzeb, uwzględniając potencjał pracowników; pozwolą one także 
uniknąć problemów z komunikacją wewnątrz firmy albo w znacznym stopniu 
powinny je obniżyć; dzięki procedurom wiemy, kto za jakie zadanie odpowia
da; przydają się również przy wdrażaniu nowych pracowników do zadań reali
zowanych w oddziale.

4. Odpowiedzi na pytanie: „Czy struktura organizacyjna [biblioteki -  V.P.] 
pomaga i służy w realizacji strategii”14 -  jest ono kluczowe. Wynik określi nam, 
czy struktura organizacyjna biblioteki jest podporządkowana strategii, i po
zwoli skonstruować ewentualne kierunki wprowadzenia zmian. Jest to także 
moment do zastosowania nowego systemu motywacyjnego, np. przestawienie 
z nagradzania indywidualnego na nagrody i premie zespołowe. Poczucie zależ
ności, np. w kwestii wysokości pensji, od pracy zespołowej usprawnia współ
pracę między pracownikami oraz ogranicza zjawisko tzw. niezdrowej konku
rencji. Dobrze opracowany system motywacyjny daje szansę na aktywację tzw. 
szeregowych pracowników. Należy także promować pozapłacowe motywatory, 
które będą atrakcyjne dla pracowników. Nakreślenie obrazu oczekiwanych re
zultatów jest jednym z najskuteczniejszych czynników motywacyjnych. Kolej
nym jest wzmocnienie więzi między zespołami, integrowanie pracowników -  
co sprzyja rozumieniu i realizacji wspólnych celów.

Najgorszym rozwiązaniem jest forsowanie i promowanie osób, które są ukie
runkowane wyłącznie na osobistą karierę: „Udział w zespole to nie szansa na 
popisy solowe, ale grę drużynową. Nie ma znaczenia, kto wymyślił dany po
mysł - je ś l i  jest dobry, realizujemy go wszyscy” 15. Jeśli w zespole wyłania się 
naturalny lider, to dobrze jest wspomagać jego rozwój. Istnieje jednak niebez
pieczeństwo, że może on dążyć do osiągnięcia osobistego sukcesu, blokując in
ne osoby, zaniżając ich dokonania, aby lepiej promować siebie. Jeśli zespół po
strzegany jest jako nieudolny, a tylko jedna osoba wyraźnie się z niego wybi
ja, powinno to osobę zarządzającą zaniepokoić. Lider nie przypisuje sobie suk
cesu, ale promuje zespół przez dobrą realizację zadań. Wie, że liczy się nie po
szczególny człowiek, ale cel, ku któremu się zmierza. Potrafi tak zdefiniować 
zadanie, że jest ono dla wszystkich jasne, a tym samym potrafi zmotywować 
i zaangażować zespół w takim stopniu, iż efekt jest dobrze oceniony. Niezwykle 
istotne jest także usamodzielnianie pracowników. Lider nie może sam wyko
nywać zadań, wyręczając innych. Taka postawa sprawia, że członkowie zespo

14 Ibidem, s. 256.
15 Ibidem, s. 292.



328 Violetta Perzyńska

łu usuwają się, czują się zniechęceni i wręcz zwolnieni od samodzielnego my
ślenia, obawiają się podejmowania decyzji, wyrażania konstruktywnej krytyki 
-  co w efekcie zabija ich kreatywność. Taka postawa nie tylko spowalnia pro
ces rozwoju, lecz także może wręcz uniemożliwić osiągnięcie celu czy wykona
nie zadania. Nawet najlepiej stworzona misja i strategia nie powiedzie się, gdy 
zespół nie będzie ze sobą współpracował, a pracownicy nie będą identyfikować 
się z całą biblioteką. Jeśli nie będą zintegrowani, to nie będą komunikować się 
ze sobą. Taka sytuacja może generować problemy i konflikty.

Natomiast dobrze poinformowany zespół, którego członkowie współdziałają, 
dobrze się komunikują i lubią ze sobą współpracować będzie dobrze realizować 
postawione przed nim zadania. Świadomy swojej wartości pracownik nie boi się 
oceny, wie, że dobrze skonstruowany SOOP jest dla niego i dla firmy korzystny.

Wytyczanie celów, których realizację będzie kontrolować 
SOOP

Zrozumienie procesu oceniania pracowników jest jedną z podstawowych kwe
stii umożliwiających określenie celów tego przedsięwzięcia: „Cele organizacji 
wyznaczają jej główny kierunek działania, z uwzględnieniem roli organizacji 
(miejsce w społeczeństwie, ogólnie określona działalność, którą może wykony
wać wśród innych organizacji tego typu), misję i zadania. Formułowanie celów 
organizacji jest etapem w procesie planowania strategicznego. Pojęcie celu jest 
związane z pojęciem strategii. Czasem organizacja ustanawia cele przed opra
cowaniem strategii służącej ich osiąganiu, a czasem cele są ustalane ze wzglę
du na istniejącą już strategię”16.

Cele mogą, a nawet powinny, zmieniać się -  jednak jeśli ten proces będzie 
ciągle na etapie konceptualizacji, a cele będą zmieniać się zbyt szybko, żaden 
z nich nie zostanie osiągnięty. Narzędziem pomocnym w ocenie, czy wytyczone 
przez kadrę zarządzającą cele są realizowane, jest SOOP. Przy czym powinny 
one być realistyczne. Zarządzanie przez cele sprzyja rozumieniu tego, ku cze
mu instytucja zmierza. Formułuje się je na początku ocenianego okresu, pra
cownik uczestniczy wówczas w szkoleniu i otrzymuje konieczną pomoc. Pod ko
niec okresu następuje ocena pracy podwładnego i wyznaczenie nowych celów.

Bardzo ważne, aby przed zdefiniowaniem celów ustalić, jakie rezultaty chce
my osiągnąć. Profesjonalny SOOP wymaga, aby tak dobrać kryteria oceny, by 
jego analiza wykazała, jakie korzyści -  z perspektywy interesu uczelni, biblio
teki, przełożonego i ocenianego pracownika -  zostały osiągnięte. Jednocześ
nie jasno określone i zakomunikowane standardy oczekiwań i wymagań firmy 
w stosunku do pracowników będą stanowiły o sukcesie wprowadzenia SOOP.

Należy podkreślić, że cele muszą określać priorytety i opierać się na kon
kretnych podstawach, przy czym wprowadzenie SOOP nie może być celem sa

16 M. Bielski, Organizacje -  istota, struktury, procesy, wyd. 2, Wyd. UŁ, Łódź 1997, s. 68.
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mym w sobie17. Cel musi być opracowany na podstawie misji i musi definiować 
strategię biblioteki akademickiej. W literaturze dotyczącej SOOP można zna
leźć przykłady celów ogólnych i szczegółowych, które warto wpisać w budowa
nie strategii biblioteki18.

Dopiero praktyka weryfikuje, czy przygotowane cele są osiągalne i na ile są 
dostosowane do potrzeb unowocześniania organizacji i metod pracy. Rutynowe 
wykonywanie obowiązków sprawia, że pracownicy mogą niechętnie reagować 
na zmiany. Nawet jeśli procedury nie są doskonałe, to są znakomitym punktem 
odniesienia i materiałem, który pozwoli na poprawę, a w przyszłości eliminację 
niedoskonałości. Bardzo często dopiero spisanie procedur obnaża braki. Może 
okazać się, że należy sporządzić dodatkowe dokumenty, nadać wyznaczonym 
osobom uprawnienia, a czasem oznacza to, że praca nie może być wykonana ter
minowo, ponieważ brakuje narzędzi. Spisanie procedur pozwala na ich analizę, 
co daje podstawę do wprowadzenia ulepszeń oraz usprawnienia metod pracy.

Dostajemy informacje, dzięki którym możemy ocenić, czy np.:
— prace są powielane;
— wskazane zadania powinny być pogrupowane;
— do danego zadania jest przewidziana wystarczająca liczba pracowników;
— pracownicy mają dostęp do aktów prawnych i normatywnych obowiązują

cych w zakresie powierzonych im zadań;
— jest zaplanowany rozwój kompetencji pracowników oddziału;
— pracownicy mają możliwość odbywania wymaganych przepisami staży 

zawodowych;
— jest opracowany roczny plan szkoleń19.
Ocena środowiska pracy może także wydatnie przyczynić się do poprawy 

warunków pracy. Zastosowanie systemu ocen pozwoli m.in. ustalić, czy:
— ciągi komunikacyjne umożliwiająłatwe przemieszczanie się pracowników 

oddziałów biblioteki oraz przenoszenie zbiorów bibliotecznych;
— są spełnione wymagania bhp w zakresie wielkości powierzchni pomiesz

czeń stałej pracy dla zatrudnionych pracowników oraz w zakresie zapewnie
nia właściwych odstępów między regałami w pomieszczeniach magazynowych;

— w pomieszczeniach biblioteki znajdują się urządzenia higieniczno-sani
tarne;

— spełnione są wymagania przepisów bhp w zakresie prawidłowego oświe
tlenia stanowisk pracy;

— w pomieszczeniach zapewniona jest ochrona przeciwpożarowa;
— są prawidłowo wytyczone drogi ewakuacyjne;
— pomieszczenia wymagają odnowienia, remontu, modernizacji etc.

17 J. Jędrzejczak, Oceny okresowe. Zarządzanie przez ocenianie, IPK -  Ośrodek Doradztwa 
i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2000, s. 19.

18 P. Hartley, Komunikacja w grupie, przeł. I. Chlewińska, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 54.
19 Z karty samooceny oddziału Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
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Analiza wewnętrzna powinna dostarczyć istotnych informacji na temat moż
liwości poprawy struktury organizacyjnej w takim samym stopniu, jak ocenia 
czy umożliwia elastyczne dostosowanie się do potrzeb użytkowników. Struk
tura organizacyjna ma wpływ na takie aspekty funkcjonowania biblioteki, jak: 
podział zadań między oddziały biblioteki; współpraca między pracownikami 
wszystkich oddziałów biblioteki; współpraca wewnętrzna w obrębie oddziału.

Analizę struktury należy prowadzić pod kątem identyfikacji ograniczeń (np. 
lokalowych) oraz słabych punktów biblioteki, które potencjalnie mogą odpowia
dać za problemy wewnętrzne.

Ocenie powinna podlegać także kadra zarządzająca m.in. w zakresie:
-  funkcjonowania przepływu informacji;
-  zbytniej centralizacji/decentralizacji decyzji;
-  skuteczności stosowanych narzędzi;
-  rodzaju kariery, którą należy promować w bibliotece.
Ocena potencjału pracowników biblioteki wiąże się najczęściej ze stosowa

niem takich mierników, jak wykształcenie czy staż pracy, które nie mają bez
pośredniego przełożenia na efektywność organizacji. Nie odzwierciedlają one 
także potencjału pracowników, którego analiza powinna dostarczać informa
cję na temat poziomu jego dostosowania do potrzeb biblioteki. Dopiero anali
za zorientowana na zdefiniowanie czy też zidentyfikowanie rozbieżności mię
dzy oczekiwaniami kadry zarządzającej a stanem rzeczywistym da odpowiedź, 
jakim zasobem dysponuje biblioteka i jakie szkolenia są niezbędne, a ponadto 
pozwoli rozpoznać szanse rozwojowe pracownika i stwierdzić, czy dobrze jest 
wykorzystany jego potencjał.

W procesie oceniania wyznacza się jasne cele, co skłania pracowników do 
lepszego niż dotychczas wykonywania pracy. Powinny one służyć20:

-  podniesieniu poziomu wykonywanej pracy — jedna z teorii psychologicz
nych mówi, że aby pracownik mógł dobrze wykonywać powierzone mu obowiąz
ki, musi znać swoje dotychczasowe wyniki;

-  podejmowaniu decyzji dotyczących nagród -  ocena pracowników powinna 
być stosowana, jeżeli kierownictwu zależy na uzasadnionym i sprawiedliwym 
przyznawaniu swoim pracownikom nagród czy awansów;

-  motywowaniu pracowników -  ocena pracowników może ich motywować na 
różne sposoby, np. współuczestnictwo w konstruowaniu celów oraz kryteriów 
oceny sprawia, że pracownik zna oczekiwania, rozumie cele, dostrzega korzy
ści z oceny, zwłaszcza gdy sprzyja to sprawiedliwemu rozdzielaniu nagród; in
formacja o wynikach pracy powoduje, że pracownik wie, czy spełnia oczekiwa
nia kadry zarządzającej;

-  lepszemu planowaniu rozwoju pracowników poprzez udokumentowane 
rozpoznanie potencjału, wyłonienie tych osób, które najlepiej wykonują swo
je zadania, oraz tych, które nie radzą sobie z powierzonymi im obowiązkami;

20 Przykłady z: J. Jędrzejczak, op. cit., s. 19-21.
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— poprawie błędów i wyeliminowaniu niepoprawnego wykonywania zadań 
oraz niepożądanych postaw -  nastawienie na poszukiwanie przyczyn i wspól
ne rozwiązywanie problemów sprzyja rozwojowi instytucji.

Formalny zapis niezadowalającego poziomu wykonywania pracy może sta
nowić podstawę do zwolnienia pracownika z pracy, dlatego dobrze jest wypra
cować metodę równoważenia negatywów pozytywami.

Podsumowując, instytucja może wykorzystać narzędzie, jakim jest SOOP, 
aby planować sposób wspierania rozwoju zawodowego i szkoleń pracowników, 
tym samym przygotowując ich do efektywnej realizacji wytyczonych celów. Po
winna także stworzyć podstawy systemu wynagradzania i motywowania pra
cowników oraz jasnego określania kryteriów podejmowania ważniejszych decy
zji kadrowych (awansów, przeniesień). Pracownik natomiast powinien otrzymać 
informację zwrotną o jego pracy z punktu widzenia potrzeb i wymagań firmy.

Podstawę systemu ocen okresowych stanowić powinny jednoznacznie okre
ślone zasady. „Najważniejsze z nich to:

— zasada celowości -  system ocen musi być powiązany ze strategią rozwo
jową firmy,

— zasada użyteczności -  system ocen powinien umożliwiać podejmowanie 
racjonalnych decyzji dotyczących polityki szkoleniowej, wynagrodzeń, kształ
towania kariery, awansów, przeniesień,

— zasada powszechności — ocenie należy poddawać wszystkich pracowników 
firmy. System ocenienia będzie spełniał swoje funkcje, gdy będzie dotyczyć osób 
zatrudnionych na każdym stanowisku pracy,

— zasada systematyczności -  szkodliwe jest ocenianie pracowników na «jed
norazowych akcjach»”21.

Warunkiem powodzenia SOOP w bibliotece uczelnianej jest wybór metody 
oraz narzędzi oceny pracy. Muszą być one dostosowane do realiów, w jakich 
funkcjonuje biblioteka, przy uwzględnieniu wcześniej przeprowadzonej analizy 
potrzeb użytkowników. Osoba zarządzająca czy przygotowująca SOOP powin
na ocenić, jakie są kluczowe kompetencje pracowników we wszystkich oddzia
łach biblioteki, i powiązać to z oceną ich potencjału. Na tej podstawie powinny 
zostać opracowane kryteria oceny, skala oraz arkusz ocen.

Techniczne i organizacyjne aspekty przygotowania i wdrożenia systemu SOOP 
w bibliotece w dużej mierze opierają się na doświadczeniu wyniesionym ze 

szkoleń przeprowadzonych przez profesjonalne firmy. Szkolenia te polegają na 
przygotowaniu arkuszy ocen, ustaleniu terminów i miejsc oceny, opracowaniu 
szczegółowego harmonogramu SOOP. Opracowanie regulaminu oceniania nie 
może odbywać się bez udziału pracowników kolejnych oddziałów, którzy będą 
podlegać ocenie.

Jak już wspomniano, ocenie powinni podlegać wszyscy: zarówno pracowni
cy, jak i kierownicy oraz dyrektorzy biblioteki.

21 L. Munk, S. Tandrup, E. Have, Zarządzanie przez cele, przeł. Z. Żelechowski, Krajowy Urząd 
Pracy, Warszawa 1998, s. 11.
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Możliwości wykorzystania SOOP
SOOP może być pomocny w:
-  rekrutacji i selekcji pracowników, planowaniu ruchu kadrowego w firmie;
-  indywidualnym planowaniu rozwoju pracowników;
-  poprawie systemu komunikacji w firmie;
-  udoskonaleniu systemu motywacyjnego22.
Ewentualne błędy, które mogą wystąpić podczas jego realizacji, to:
-  oszczędzanie na szkoleniach pracowników i kadry zarządzającej przed 

wprowadzeniem SOOP -  prowadzi do powstawania niepotrzebnych lęków, obaw 
oraz wywołuje niechęć do tego działania;

-  przygotowanie arkuszy SOOP bez udziału i zaangażowania pracowników 
podlegających ocenie -  powoduje, że dobrane kryteria nie są akceptowane, pra
cownicy nie czują, że narzędzie jest sprawiedliwe, gdyż zostało wprowadzone, 
mimo że nie wyrazili zgody na ocenę. Są sfrustrowani, niechętni. Zamiast kon
centrować się na celach marnują czas na krytykę, ulegają niepotrzebnym emo
cjom, stresowi, co może generować konflikty;

-  brak powiązania SOOP ze strategią rozwoju uczelni macierzystej -  jeśli 
narzędzie nie jest powiązane z misją uczelni, stanie się porażką i obnaży sła
bość osoby odpowiedzialnej za organizację i zarządzanie zamiast przyczyniać 
się do sukcesu firmy;

-  doprowadzenie do tego, że SOOP będzie celem samym w sobie.
Jeśli SOOP nie jest podstawą przyznawania pracownikom biblioteki akade

mickiej zwiększonego wynagrodzenia, to należy określić inne korzyści.
W każdej ocenie czy systemie ocen mogą się zdarzyć błędy lub tendencyj

ność. Najczęściej występuje tzw. błąd świeżości. Polega on na tendencji do oce
niania w oparciu o zapamiętane ostatnie wyniki pracy podwładnego. Może 
także pojawić się błąd polegający na nadmiernym akcentowaniu jednej części 
skali -  ocenie zbyt liberalnej albo zbyt surowej lub przyznawanie wszystkim 
oceny „przeciętnej” . Tak zwany błąd aureoli polega na dopuszczeniu do prze
noszenia się oceny pracownika ze względu na jedną cechę na ocenę według in
nych cech. Błędy w ocenie mogą wynikać także z uprzedzeń oceniającego co do 
płci, rasy, wieku itp.

Najlepszym sposobem unikania błędów w ocenianiu swoich podwładnych jest 
dopilnowanie, by od początku opracowano profesjonalny system ocen i przepro
wadzono szkolenia dotyczące jego stosowania przeznaczone nie tylko dla me
nedżerów, lecz także dla personelu.

Pracownik powinien przede wszystkim wykonywać podstawowe zadania, 
które są określone w jego zakresie obowiązków. Zadania te stanowią o tym,

22 R. Pomianowski, System Oceny Pracy w zarządzaniu kompetencjami pracowników, Humań 
Resources 2011, http://edus.rn.win.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=16:system- 
oceny-pracy-w-zarzdzaniu-kompetencjami-pracownikow&catid=4:rozwoj-zasobow-ludzkich&Itemid 
=8 (2.08.2011).

http://edus.rn.win.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=16:system-
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co w literaturze nazywa się filarem instytucji. Wszelkie zadania dodatkowe 
nie mogą zakłócić podstawowej pracy oddziału tym bardziej dezorganizować 
jej. Kierownik powinien doskonale orientować się w możliwościach pracowni
ka, zanim przydzieli mu kolejne zadania. Przed podjęciem takiej decyzji powi
nien uwzględnić nie tylko kwalifikacje pracownika, lecz także zwrócić uwagę 
na to, czy nie powinien odciążyć go od innych, już wykonywanych zadań. Na
leży także przeanalizować cechy osobowe, które mogą być atutem pracowni
ka albo przeszkodą w wykonaniu zadania. Przykładowo indywidualista ukie
runkowany na rozwój osobisty bardzo rzadko sprawdza się w pracy zespoło
wej. Niechętnie dzieli się informacją, dąży do osiągnięcia osobistego sukcesu, 
nie identyfikuje się z zespołem, pragnie się w nim wyróżniać. Z większym za
angażowaniem współzawodniczy lub wręcz rywalizuje z członkami zespołu za
miast realizować podstawowy cel. Taka postawa nie sprzyja budowaniu zaufa
nia czy więzi w zespole. Natomiast w końcowej fazie projektu indywidualista 
może poddać krytycznej ocenie prace zespołu, wskazać jej mocne i słabe stro
ny. Tym samym przyczyni się do eliminacji błędów.

Korzyści wynikające z wprowadzenia SOOP

Pracownicy na ogół szybciej dostosowują się do potrzeb instytucji wówczas, 
gdy są doinformowani. Bardzo dobrze, gdy osoba zarządzająca ceni fachowość 
swego personelu, potrafi zachęcić do uczestnictwa przy planowaniu celów. Wte
dy pracownicy są dobrze przygotowani do zmian, otwarci na nie, chętniej po
dejmują nowe zadania, stają się kreatywni, widzą płynące z postawy proak- 
tywnej wymierne korzyści.

W konsekwencji pracownicy:
-  doskonalą umiejętności współpracy w grupie oraz współpracy z użytkow

nikiem;
-  stają się samodzielni, lepiej organizują własną pracę (obserwuje się sys

tematyczny rozwój pracownika);
-usprawniająkomunikację w organizacji (lepiej funkcjonuje obieg informa

cji, a tym samym poprawia się jakość usług);
-  chętniej kładą nacisk na terminowość, rzetelność, innowacyjność.
Prawidłowo przeprowadzone SOOP może być doskonałym źródłem informa

cji o wydajności i efektywności pracowników. Powinno pełnić rolę motywacyjną 
i komunikacyjną. W rezultacie winno podnieść poziom satysfakcji pracownika, 
a jednocześnie być źródłem wielu wartościowych informacji o nim i o stanowi
sku pracy. Z kolei kierownicy, przełożeni zyskują wiedzę o potencjale zawodo
wym pracowników, czyli o kwalifikacjach, możliwości rozwoju, zdolności do po
dejmowania decyzji. Kierownicy otrzymują w ten sposób informacje o osiąga
nych przez podwładnych efektach pracy -  stopniu, jakości i terminowości re
alizacji wyznaczonych zadań, umiejętności organizacji pracy i samodzielności.
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Dokonywanie okresowej oceny pracowników ma istotne znaczenie orga
nizacyjne. Pozwala na przegląd posiadanych zasobów ludzkich dzięki ocenie 
wiedzy, umiejętności i pracy każdej zatrudnionej osoby. Umożliwia tworze
nie indywidualnych programów rozwoju pracowników — ścieżek kariery za
wodowej, pozwala na kreowanie systemu awansowania i przygotowania pra
cowników do awansu oraz strategii karania, nagradzania czy premiowania. 
Ocenianie pracowników jest bardzo istotne, a umiejętnie przeprowadzane przy
czynia się do sukcesu całej instytucji.

Kiedy są jasno określone kryteria oceny, osoba zarządzająca może skorzy
stać z nich do prowadzenia polityki personalnej. Będzie miała określony profil 
pracownika do przyjęcia, przemieszczenia, ale także wynagrodzenia. SOOP do
starcza informacji o pracy podwładnego, potrzebie organizowania szkoleń. Pra
cownikowi dostarcza informacji zwrotnej, może motywować do rozwoju i wzro
stu efektywności pracy.
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