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WSTÊP

Pierwsze opracowanie z serii �Z problemów bibliotek naukowych
Wroc³awia� po�wiêcone Bibliotece Wydzia³u Chemii Uniwersytetu
Wroc³awskiego i zagranicznym czasopismom chemicznym ukaza³o
siê w 2003 r. By³o ono przygotowane przez Joannê Czyrek i Kazi-
mierê Lukjan z Biblioteki Wydzia³u Chemii Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego, i spotka³o siê z ¿ywym zainteresowaniem �rodowiska zawo-
dowego bibliotekarzy.

Do kolejnego zeszytu zg³oszono wiele artyku³ów, z których wybra-
no 10, na podstawie najlepszych ocen recenzenta naukowego. Prace te
� o bardzo zró¿nicowanej tre�ci � u³o¿ono w trzy bloki tematyczne
tworz¹ce zeszyt pod nazw¹ Biblioteki � Bibliotekarze � Czytelnicy. 

Okaza³o siê, ¿e przyjête i zredagowane we wstêpie do zeszytu 1
za³o¿enia i uzasadnienie wydawania serii �Z problemów bibliotek
naukowych Wroc³awia� s¹ nadal aktualne. Istotna jest przede wszy-
stkim prezentacja bibliotek naukowych Wroc³awia i ich problemów,
ale tak¿e umo¿liwienie bibliotekarzom dyplomowanym i kandyda-
tom do egzaminu na bibliotekarza i dokumentalistê dyplomowanego
publikowania wymaganych opracowañ naukowych, po�wiêconych
szeroko rozumianemu bibliotekarstwu i informacji naukowej. Aby
uaktywniæ �rodowisko bibliotekarskie postanowiono powo³ywaæ do
kolejnych czê�ci tego wydawnictwa zmieniaj¹cych siê redaktorów,
wybieranych spo�ród czynnych bibliotekarzy dyplomowanych i kan-
dydatów przygotowuj¹cych siê do zdania egzaminu. Ustalono, aby
sprostaæ wymaganiom Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy
i Dokumentalistów Dyplomowanych, wymagaj¹cej recenzowanych
publikacji, ¿e ka¿da czê�æ �Z problemów bibliotek naukowych Wro-
c³awia� bêdzie poddana recenzji samodzielnego pracownika nauko-
wego ze �rodowiska bibliotekarskiego.

Redaktorami zeszytu 2 zosta³y Joanna Czyrek (Biblioteka Wy-
dzia³u Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego) i Bo¿ena Górna (Bi-



blioteka Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wroc³awskiego), a recenzentem naukowym zg³oszonych publikacji
prof. dr hab. Maria Pid³ypczak-Majerowicz. Dostarczone do opubli-
kowania prace redakcja zdecydowa³a siê rozmie�ciæ w trzech czê-
�ciach tematycznych: Biblioteki naukowe Wroc³awia, Zawodowe lo-
sy absolwentów bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wroc³awskiego
i Udostêpnianie zbiorów.

W pierwszej czê�ci, zatytu³owanej Biblioteki naukowe Wroc³awia,
zebrano prace B. Górnej i W. Ziêby, D. Piskorskiej i I. Zaj¹czkow-
skiej oraz M. Stasiak prezentuj¹ce ró¿ne aspekty dzia³alno�ci Biblio-
teki Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii, Biblioteki Instytutu
Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej oraz Biblioteki Katedry Fi-
lologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wroc³awskiego, a tak¿e Biblio-
teki Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu.

W czê�ci drugiej znalaz³y siê opracowania M. Dubiñskiego, J. Hoff-
mann, M. Stasiak i U. Tobolskiej dotycz¹ce zawodowych losów ab-
solwentów wroc³awskiego bibliotekoznawstwa zatrudnionych w Bi-
bliotece G³ównej i OINT Politechniki Wroc³awskiej, Bibliotece Uni-
wersyteckiej, Bibliotece G³ównej AWF we Wroc³awiu oraz Dolno�l¹-
skiej Bibliotece Pedagogicznej. Rozes³ane w 2001 r. do wroc³awskich
bibliotek naukowych ankiety, autorstwa M. Dubiñskiego, wype³ni³o
ponad 240 absolwentów Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu
Wroc³awskiego (obecnie Instytutu Informacji Naukowej i Biblioteko-
znawstwa), którzy w zró¿nicowany sposób ocenili m.in. przydatno�æ
programów studiów w ró¿nych okresach prawie piêædziesiêcioletniej
dzia³alno�ci Instytutu. Wnioski z wstêpnych badañ dotycz¹ce wszyst-
kich absolwentów znalaz³y siê w pracy M. Dubiñskiego, obok infor-
macji o bibliotekarzach Politechniki Wroc³awskiej.

Do trzeciej czê�ci, obejmuj¹cej problematykê udostêpniania zbio-
rów, w³¹czone zosta³y prace J. D³ugosz o czytelnictwie czasopism
w�ród studentów i B. Kulig o pracy oddzia³u udostêpniania w dobie
komputeryzacji, w zakresie norm dotycz¹cych jako�ci pracy i stan-
dardów zwi¹zanych z wej�ciem Polski do Unii Europejskiej.

Autorami zamieszczonych w zeszycie 2 opracowañ s¹ przede
wszystkim bibliotekarze pracuj¹cy w bibliotekach Uniwersytetu Wro-
c³awskiego (tych jest 7), pozostali s¹ z Biblioteki G³ównej i OINT
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Politechniki Wroc³awskiej, Biblioteki G³ównej AWF we Wroc³awiu
i Dolno�l¹skiej Biblioteki Pedagogicznej. Opracowane przez nich ar-
tyku³y wpisuj¹ siê w deklarowan¹ w zeszycie 1 chêæ umo¿liwienia
bibliotekarzom wroc³awskich bibliotek naukowych publikowania
prac z zakresu pragmatyki zawodowej, wymiany wzajemnych do-
�wiadczeñ i pog³êbiania umiejêtno�ci tworzenia tekstów naukowych
wymagaj¹cych recenzji.

Redakcja niniejszego zeszytu pragnie serdecznie podziêkowaæ
sponsorom: Rektorowi Uniwersytetu Wroc³awskiego prof. dr hab.
Zdzis³awowi Latajce, w³adzom Wydzia³u Filologicznego oraz Wy-
dzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskie-
go, a tak¿e Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu, bez
których pomocy wydanie tego zbioru prac nie by³oby mo¿liwe.
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Bo¿ena Górna
Wioletta Ziêba
Biblioteka Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wroc³awskiego

BIBLIOTEKA WYDZIA£U PRAWA, 
ADMINISTRACJI I EKONOMII 

UNIWERSYTETU WROC£AWSKIEGO
W NOWEJ SIEDZIBIE

W 1999 r. rozpisano konkurs na projekt budynku dydaktycznego
Wydzia³u Prawa i Administracji u zbiegu ulic Uniwersyteckiej i Ku-
�niczej, w którym równie¿ mia³a znale�æ swoje miejsce Biblioteka.
Wzbudza³ on wiele kontrowersji ze wzglêdu na lokalizacjê w zabyt-
kowym otoczeniu. Wybrano rozwi¹zania opracowane przez firmê
�Maæków� Pracownia Projektowa (architekci: Zbigniew Maæków,
Bart³omiej Witwicki, Grzegorz Siergiej, Juliusz Erdman, Jakub Li-
kus)1. Budowê rozpoczêto jesieni¹ 2001 r.; sale wyk³adowe oddano
do u¿ytku 15 listopada 2002 r., a pozosta³e pomieszczenia, w tym
równie¿ biblioteczne, na pocz¹tku 2003 r. 

Budynek wyró¿nia³ siê �na tle podobnych realizacji bogat¹ infra-
struktur¹ techniczn¹ (klimatyzacja, wyposa¿enie audiowizualne sal
wyk³adowych, sieæ instalacji s³abopr¹dowych, BMS)�2. Powsta³y
w nim trzy du¿e sale wyk³adowe w uk³adzie amfiteatralnym �
z miejscami dla 1200 osób, kilka sal seminaryjnych, dwupiêtrowy
podziemny gara¿, obszerne hole. �Biblioteka znalaz³a siê na trzech
górnych kondygnacjach, stanowi¹c niejako odrêbn¹ funkcjonalnie
____________

1 J. S. Majewski, Wydzia³ Prawa / Law School, �Architektura� 2003 nr 4, s. 40. 
2 MPP, Za³o¿enia autorskie, �Architektura� 2003 nr 4, s. 43. Por. fotografie za-

mieszczone na s. 40-44.



czê�æ obiektu�3. Z wnêtrza trzech czytelni (komputerowej, g³ównej
i naukowej) widaæ bogate zdobienia wschodniego skrzyd³a uniwer-
sytetu oraz ko�cio³a uniwersyteckiego.

Przez 40 lat istnienia Biblioteka Wydzia³u Prawa i Administracji
(dalej Biblioteka) mie�ci³a siê w budynku A przy ul. Uniwersyteckiej
22/26. Na parterze by³a czytelnia z 72 miejscami, czytelnia naukowa
(18 miejsc), pokoje dla pracowników, wypo¿yczalnia i magazyn
podrêczny. G³ówne magazyny umieszczono w piwnicach, które
w czasie powodzi w 1997 r. by³y zalane (do wysoko�ci ok. 1 m). De-
cyzjê o remoncie i rozbudowie podj¹³ Dziekan Wydzia³u prof. dr hab.
Zdzis³aw Kegel. Najpierw wyremontowano magazyny, nastêpnie wy-
budowano budynek C przy ul. Wiêziennej 8/12, w którym Biblioteka
otrzyma³a czytelniê komputerow¹ oraz naukow¹ i magazyny (znów
w piwnicy), a nastêpnie przy budowie ³¹cznika pomiêdzy trzema bu-
dynkami (A, C i B � przy ul. Ku�niczej 46/48) rozbudowano czytel-
niê g³ówn¹ do 112 miejsc. W ³¹czniku umieszczono pokoje pracow-
ników naukowych (w tym równie¿ pokój kierownika Biblioteki). 

Kolejn¹ inwestycj¹ by³ budynek D, w którym mia³a znale�æ siê Bi-
blioteka4. W³adze Wydzia³u � z dziekanem prof. dr hab. Zdzis³awem
Keglem na czele � za³o¿y³y, ¿e Biblioteka ma byæ nowoczesna z wol-
nym dostêpem do ksiêgozbioru. Od samego pocz¹tku prac projekto-
wych architekci byli w sta³ym kontakcie z bibliotekarzami, dla których
by³y to ca³kiem nowe do�wiadczenia. Prawie ca³y dwudziestoosobowy
wówczas zespó³ bra³ udzia³ w wypracowaniu najlepszych rozwi¹zañ
(m.in. kierownik Biblioteki wyjecha³ do Poitiers, gdzie przygl¹da³ siê
rozwi¹zaniom francuskim, inni pracownicy ogl¹dali biblioteki w Wilnie
i Warszawie � szczególnie sporo wa¿nych informacji udzieli³a pani dy-
rektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie � dr Hanna Kolenda).

Liczne konsultacje bibliotekarzy z architektami, wprowadzanie do
projektu nowych pomys³ów i rozwi¹zañ zaowocowa³y nowoczesn¹

Bo¿ena Górna, Wioletta Ziêba12
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3 J.S. Majewski, op. cit., s. 43.
4 W³adze Wydzia³u od lat osiemdziesi¹tych my�la³y o budowie budynku prze-

znaczonego specjalnie dla rozrastaj¹cej siê biblioteki. Pierwotnie mia³ on powstaæ
przy ul. Wiêziennej, ale wobec wzrastaj¹cej liczby studentów zdecydowano siê naj-
pierw wybudowaæ sale wyk³adowe i æwiczeniowe. 



bibliotek¹. Powsta³ nowy budynek, zgodny z najnowszymi trendami
architektonicznymi, z praktycznym rozk³adem pomieszczeñ. 

Na trzecim piêtrze nowego budynku zaplanowano czytelniê kom-
puterow¹ (217,6 m2) z piêædziesiêcioma stanowiskami z dostêpem
do internetu i baz danych, obok pokój administratora sieci kompute-
rowej (25,5 m2 razem z miejscem na serwery). Przeznaczono tam
równie¿ miejsce (61,9 m2) dla katalogów tradycyjnych (alfabetycz-
nych ksi¹¿ek i czasopism, a tak¿e rzeczowego) oraz komputerowe-
go z piêcioma stanowiskami, w tym jedno dla osoby niepe³nospraw-
nej. Wspólnie z architektami bibliotekarze ustalili, ¿e przy kompute-
rach katalogowych czytelnicy bêd¹ zajmowaæ miejsca stoj¹ce, aby
nie blokowaæ zbyt d³ugo dostêpu do bazy; do d³u¿szych poszukiwañ
s³u¿yæ mia³a czytelnia komputerowa. 

Obok katalogu znalaz³a miejsce przestronna wypo¿yczalnia
(68,2 m2), ca³kowicie skomputeryzowana z dwoma stanowiskami do
obs³ugi studentów oraz drukark¹ do rewersów � zamówieñ sk³ada-
nych przez czytelników za pomoc¹ internetu. Obszerna i funkcjonal-
na lada zosta³a zaprojektowana zgodnie z pomys³ami bibliotekarzy.
Znalaz³o siê tam miejsce na komputery, telefon z faksem, ponadto
osiemna�cie szuflad na rewersy i kartoteki czytelników oraz pó³ki na
zwrócone ksi¹¿ki. Z wzglêdu na ochronê danych osobowych przewi-
dziano zamykanie szuflad na centralny zamek. 

Wypo¿yczalniê po³¹czono z magazynem kompaktowym ksi¹¿ek
i czasopism (204,6 m2) i magazynem skryptów (71,6 m2), co pozwo-
li³o na szybsz¹ realizacje z³o¿onych zamówieñ (do 15 minut). £¹cz-
nie magazyny przewidziano na 100 tys. wol.

Na czwartym piêtrze zaplanowano czytelniê g³ówna (856,7 m2),
w której w piêciu sektorach znalaz³y siê 182 stoliki dla czytelników.
Ustawiono tam rega³y tradycyjne � ka¿dy z wysuwan¹ pó³k¹ � na
60 tys. woluminów (147 dwustronnych rega³ów i 63 jednostronnych
stoj¹cych pod �cianami). Szeroko�æ dwustronnych rega³ów ustalono
na 50 cm, wysoko�æ na 2 m, odleg³o�æ miêdzy rega³ami 1 m. Pod
oknami wykonano specjalnie dla czasopism o du¿ym formacie 70
drewnianych pó³ek o g³êboko�ci 42 cm, wysoko�ci 80 cm, przedzie-
lonych w odstêpach 25 cm, w celu dogodniejszego dostêpu czytel-
ników oraz zapobie¿enia zniekszta³caniu czasopism. Zaprojektowano
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tak¿e 56 pó³ek o g³êboko�ci 42 cm, wysoko�ci 46 i szeroko�æ 70 cm
na pozosta³e czasopisma o wiêkszym formacie. 

Stanowisko dy¿urnego bibliotekarza by³o powodem wielokrotnych
narad z architektami. Bibliotekarzom zale¿a³o na mo¿liwie du¿ej po-
wierzchni, aby mog³o siê tam znale�æ miejsce na najbardziej poczyt-
ne czasopisma bie¿¹ce, pó³ki na ksi¹¿ki zamówione z magazynu,
szuflady na dokumenty czytelników oraz winda wewnêtrzna ³¹cz¹ca
magazyny z czytelni¹ oraz pokojem opracowania ksiêgozbioru. 

Na ladzie ustawiono równie¿ monitor s³u¿¹cy do ogl¹dania prze-
kazu z kamer umieszczonych w czytelni. Przy tak rozleg³ej po-
wierzchni, jak¹ zajmuje czytelnia g³ówna, zainstalowanie kamer sta-
³o siê warunkiem koniecznym, s³u¿¹cym ochronie ksiêgozbioru
(wcze�niej bowiem zdarza³y siê przypadki niszczenia zbiorów przez
czytelników, wyrywanie kartek, czasem nawet ca³ych rozdzia³ów
ksi¹¿ek). Zainstalowanie kamer pozwoli³o na dyskretn¹ obserwacjê
czytelników w tych odleg³ych rejonach czytelni, w których w danej
chwili nie by³o pracowników dy¿uruj¹cych. Dla dy¿urnego zaplano-
wano równie¿ komputer z drukark¹, g³ównie z my�l¹ o studentach
zaocznych, korzystaj¹cych z czytelni najczê�ciej w dniach zjazdów,
w tym i w niedziele. Dziêki temu istnieje mo¿liwo�æ wydruku inte-
resuj¹cych ich materia³ów z licencjonowanych baz prawniczych, za-
instalowanych na komputerach bibliotecznych. Przy czytelni zaplano-
wano równie¿ pomieszczenie dla pracowni reprograficznej (11,3 m2).

W holach na trzecim i czwartym piêtrze przed czytelniami posta-
wiono szafki zamykane na kluczyk na podrêczny baga¿ studentów
(to równie¿ by³ pomys³ bibliotekarzy). Dla wiêkszego baga¿u przy-
gotowano szafki w szatni (na parterze). Ma to na celu wygodê stu-
dentów, a s³u¿y równie¿ ochronie ksiêgozbioru. Zgodnie z regulami-
nem Biblioteki czytelnicy nie mog¹ wchodziæ do czytelni z baga¿a-
mi, torbami, telefonami komórkowymi itp.

Czytelniê g³ówn¹ po³¹czono schodami wewnêtrznymi z czytelni¹
naukow¹ (199 m2), znajduj¹c¹ siê na pi¹tej kondygnacji. Przygoto-
wano tam 25 stolików dla pracowników Wydzia³u. Na rega³ach
przewidziano miejsce na 25 tys. woluminów (47 dwustronnych i 13
jednostronnych rega³ów). Bezpo�rednie po³¹czenie z czytelni¹ g³ów-
n¹ umo¿liwi³o pracownikom naukowym korzystanie z ca³o�ci zgro-

Bo¿ena Górna, Wioletta Ziêba14



madzonego w wolnym dostêpie zbioru (studenci ksiêgozbiór z pi¹-
tego piêtra otrzymuj¹ od dy¿urnych). Z tej pracowni zaplanowano
wyj�cie na taras, z którego mo¿na ogl¹daæ dachy wroc³awskiej sta-
rówki oraz liczne wie¿e ko�cio³ów. 

Na pi¹tej kondygnacji umieszczono równie¿ pracownie dla biblio-
tekarzy (1-, 2-, 3- i 4-osobowe). Jest to wydzielony kompleks o ³¹cz-
nej powierzchni 221,2 m2, w którym zaplanowano miejsce dla ksero-
grafu oraz nowoczesnego pokoju socjalnego (12,8 m2) z pe³nym wy-
posa¿eniem (lodówka, kuchenka mikrofalowa i elektryczna, szafki
kuchenne, dwa sto³y i osiem krzese³). Dla wygody bibliotekarzy wy-
my�lono bezpo�rednie po³¹czenie pokoju s³u¿¹cego do komputerowe-
go opracowania ksi¹¿ek z czytelni¹ naukow¹ i czytelni¹ g³ówn¹.

Du¿ym mankamentem budynku D jest brak po³¹czenia z pozosta-
³ymi budynkami A, B i C; w³adze Wydzia³u d¹¿y³y do tego, aby
zbudowaæ nad ulic¹ ³¹cznik, ale brak zgody konserwatora zabytków
uniemo¿liwi³ realizacjê tego pomys³u.

Po ukoñczeniu budowy pomieszczeñ bibliotecznych przyszed³ naj-
trudniejszy moment � przeniesienie ksiêgozbioru.

Przeprowadzka jest to �skomplikowana operacja logistyczna, wy-
magaj¹ca zarówno koncepcyjnego opracowania harmonogramu dzia-
³añ, okre�lenia koniecznych do ich wykonania si³, �rodków i mate-
ria³ów, potem kierowania akcj¹, jak i ciê¿kiej, fizycznej pracy. Pa-
kowanie zbiorów, ich transport i sensowne rozmieszczenie w nowym
miejscu poprzedzaj¹ miesi¹ce ¿mudnych przygotowañ�5. Do przenie-
sienia ok. 176 tys. wol. trzeba by³o siê nale¿ycie przygotowaæ. Du-
¿ym u³atwieniem by³o to, ¿e ksiêgozbiór Biblioteki by³ przez czter-
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�wiadczeñ Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, [w:] Chroñmy orygina³y, War-
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tecka w Warszawie w nowym gmachu � rozwi¹zania funkcjonalne w koncepcji ar-
chitektonicznej, przeprowadzka, pocz¹tek, zamieszczony w BIB Nr 4 z 2001 r. (22)
w dziale Architektura bibliotek. Por. równie¿ Idem, Nowy gmach Biblioteki Uniwer-
syteckiej w Warszawie � koncepcja architektoniczna, rozwi¹zania funkcjonalne,
pierwszy rok dzia³ania, [w:] Biblioteki jutra. Organizacja przestrzenna i funkcjonal-
na, Warszawa 2001, s. 63-80.



dziestoletni okres jej istnienia systematycznie odkurzany, poniewa¿
w³adze Wydzialu zatrudnialy na 1/2 etatu osoby, którym powierzono
obowi¹zki szczególnej dba³o�ci o czysto�æ zbiorów. 

Wstêpna faza przygotowañ do przeprowadzki rozpoczê³a siê od
wykonania jednocze�nie skontrum i selekcji ksi¹¿ek. Dziêki tej ak-
cji wy³¹czono ksiêgozbiór zdezaktualizowany, ca³kowicie zniszczo-
ny lub tematycznie rozbie¿ny z charakterem gromadzonych zbiorów.
Pozwoli³o to na pozbycie siê praktycznie kilku tysiêcy niepotrzeb-
nych ksi¹¿ek, co wp³ynê³o równie¿ na skrócenie czasu przeprowadz-
ki oraz zaoszczêdzenie niepotrzebnego wysi³ku zwi¹zanego z prze-
noszeniem zbêdnych materia³ów.

Biblioteka od po³owy 1998 r. przyst¹pi³a do systemu VTLS.
Istotn¹ spraw¹ by³o umieszczenie w wolnym dostêpie ksi¹¿ek ska-
talogowanych komputerowo. Nale¿a³o wiêc wprowadziæ jak naj-
wiêcej rekordów bibliograficznych do bazy komputerowej. Wi¹za-
³o siê to z uzupe³nieniem bazy o rekordy egzemplarza znajduj¹ce
siê w Bibliotece, jak i opracowaniem na nowo z autopsji tysiêcy
ksi¹¿ek, których opisów nie by³o w katalogu komputerowym.
Dziekan Wydzia³u prof. dr hab. Zdzis³aw Kegel wyrazi³ zgodê na
prace zlecone, aby przyspieszyæ proces umieszczania opisów w sy-
stemie VTLS. Pocz¹tkowo pomagali w tym pracownicy Biblioteki
Uniwersyteckiej, pó�niej po przeszkoleniu ju¿ sami bibliotekarze
z Wydzia³u Prawa. 

Nastêpna faza przygotowañ rozpoczê³a siê latem 2002 r. Polega³a
ona na wyselekcjonowaniu ksi¹¿ek z ksiêgozbioru magazynowego
do nowej czytelni. Przyjêto za³o¿enie, ¿e ksiêgozbiór w czytelni bê-
dzie w wolnym dostêpie dla czytelników, dlatego te¿ ka¿da ksi¹¿ka
zosta³a odpowiednio sklasyfikowana i przypisana do odpowiedniego
dzia³u. Po opracowaniu zosta³y one u³o¿one w wydzielonej czê�ci
magazynu wed³ug sygnatur i przygotowane do przeniesienia. Jak siê
okaza³o, by³ to naprawdê dobry pomys³, który pozwoli³ na du¿¹
oszczêdno�æ czasu i ³atwiejsze rozk³adanie ksi¹¿ek na pó³kach
w czytelni wed³ug dzia³ów podczas samej przeprowadzki.

Dla ksi¹¿ek prawniczych przyjêto schemat Polskiej Bibliografii
Prawniczej, zmodyfikowany (niektóre dzia³y w znacznym stopniu)
przez pracowników naukowych Wydzia³u, którzy zawsze chêtnie
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s³u¿¹ pomoc¹ naukow¹ Bibliotece6. G³ównym powodem by³o ³a-
twiejsze szukanie literatury � studenci przyzwyczajeni s¹ do kompu-
terowej wersji bibliografii prawniczej i korzystanie z niej nie stano-
wi dla nich wiêkszego problemu. Wyniknê³y niestety inne komplika-
cje. Poniewa¿ ka¿da ksi¹¿ka mo¿e byæ sklasyfikowana tylko do jed-
nego dzia³u, trudno�ci nastrêcza³a klasyfikacja ksi¹¿ek o rozbudowa-
nej problematyce prawniczej lub tematyce z pogranicza prawa i in-
nych dziedzin nauki. Dlatego te¿, osoba klasyfikuj¹ca rzeczowo
ksi¹¿ki przeznaczone do czytelni korzysta³a z pomocy, wiedzy i do-
�wiadczenia pracowników naukowych Wydzia³u w bardziej skompli-
kowanych przypadkach.

Dla ksi¹¿ek ekonomicznych przyjêto klasyfikacjê w³asn¹, opraco-
wan¹ dla potrzeb Biblioteki przez doc. dr. hab. Jerzego Chodorow-
skiego w latach sze�ædziesi¹tych i w niewielkim tylko stopniu zmo-
dyfikowan¹ obecnie, co w znacznej mierze u³atwi³o prace.

D³ugo trwa³y przygotowania do przetargu na system zabezpieczeñ
ksiêgozbioru, który stanowi³by przeszkodê dla ewentualnego wynosze-
nia zbiorów z czytelni przez �roztargnionych� czytelników. Ostatecz-
nie w drodze przetargu zwyciê¿y³a firma 3M, która z³o¿y³a najlepsz¹
ofertê elektronicznego zabezpieczenia. Równocze�nie trwa³ przetarg
na prowadzenie w czytelni us³ug kserograficznych. Bibliotekarzom za-
le¿a³o g³ównie na tym, aby kserowanie by³o na tyle tanie, by czytel-
nikom nie op³aca³o siê ryzykowaæ wyrywania stron. Takie te¿ by³o za-
³o¿enie oferty � zwyciê¿y³a firma, która oferowa³a najni¿sze ceny. 

Przeprowadzkê zaplanowano na okres sesji zimowej 2002/2003 r.,
tak aby studenci jak najmniej stracili z powodu braku dostêpu do ca-
³o�ci ksiêgozbioru, a wieloletnie do�wiadczenie wskazywa³o, ¿e
w czasie sesji studenci korzystaj¹ g³ównie z podrêczników i skryp-
tów, dlatego te¿ ju¿ kilka tygodni wcze�niej pracownicy Biblioteki
informowali czytelników ustnie i poprzez og³oszenia, aby zamawia-
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li oni ksi¹¿ki i czasopisma, które szczególnie bêd¹ im potrzebne
w najbli¿szym czasie, gdy¿ dostêp do nich mo¿e byæ niebawem
utrudniony.

G³ównym problemem na pocz¹tku stycznia 2003 r. by³y trwaj¹ce
jeszcze prace wykoñczeniowe. W pierwszej kolejno�ci oddano do dys-
pozycji bibliotekarzy magazyny kompaktowe, zaplanowane na 80 tys.
wol. W rozmowie kierowniczki Biblioteki z Dziekanem Wydzia³u
prof. dr hab. Markiem Bojarskim ustalono termin przeprowadzki na
20 stycznia. Przewidziano wynagrodzenie dla robotników nie przekra-
czaj¹ce 3000 euro (aby nie rozpisywaæ przetargu na te prace, gdy¿ to
w znaczny sposób opó�ni³oby przeprowadzkê, ponadto wcze�niej
ustalono, ¿e ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie bêdzie wynajmowana
specjalna firma). Zdecydowano siê na zatrudnienie studentów, jednak
w tym okresie � sesja � nie dysponowali oni czasem w takim zakre-
sie, jaki odpowiada³by pracownikom Biblioteki. Tak wiêc oprócz kil-
ku studentów � zaproponowano pracê równie¿ bezrobotnym. Osoby te
zosta³y zatrudnione na umowy o dzie³o. Przed rozpoczêciem rekruta-
cji do pracy ustalono cenê przeniesienia 1 vol. z budynku A do bu-
dynku D na 7 groszy; ustalono warto�æ 3000 euro w z³otych wg kur-
su na dzieñ zawarcia umowy i podzielono przez liczbê przenoszonych
egzemplarzy. Ka¿da z zatrudnionych dodatkowo osób codziennie mia-
³a podliczon¹ liczbê przeniesionych woluminów, co potwierdza³a pod-
pisem w specjalnie za³o¿onym zeszycie wykonanych prac. Osoby te
pracowa³y pod nadzorem i zgodnie ze wskazówkami kierowniczki
i jej zastêpczyni na dwie zmiany od poniedzia³ku do soboty. 

Dziêki ¿yczliwo�ci dyrekcji Biblioteki Zak³adu Narodowego im.
Ossoliñskich we Wroc³awiu wypo¿yczono 10 (pó�niej po¿yczono je-
szcze 5) kontenerów do przenoszenia zbiorów. By³o to dobre roz-
wi¹zanie, poniewa¿ ka¿dy kontener posiada³ zamkniêcie. Zabezpie-
cza³o to ksiêgozbiór nie tylko przed kradzie¿¹ w trakcie transportu,
ale równie¿ przed kaprysami pogody (opady atmosferyczne). Jedy-
nym mankamentem by³ brak uchwytów przy kontenerach, co nieste-
ty trochê utrudnia³o pracê, zw³aszcza przy wyk³adaniu kontenerów
z posadzki na wózek i odwrotnie.

Kierownictwo Biblioteki podzieli³o miêdzy siebie obowi¹zki: kie-
rowniczka zajê³a siê ogóln¹ organizacj¹ przeprowadzki i prac¹ w no-
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wym budynku D, jej zastêpczyni � organizowa³a prace w budynku
A i C, natomiast kierowniczka sekcji opracowania zajê³a siê zg³asza-
niem wykonawcom usterek w budynku D. 

Budynki Wydzia³u, stary A i nowy D, s¹ po³o¿one prawie naprze-
ciwko przy ul. Uniwersyteckiej, w grê nie wchodzi³o wiêc wynajêcie
samochodu do przewo¿enia kontenerów. Postanowiono przewoziæ je
na ma³ych wózkach (wypróbowano 4), na którym mie�ci³y siê 2 kon-
tenery. Niestety, wózki nie spisywa³y siê dobrze na wyboistej jezdni,
a ju¿ zupe³nie nie radzi³y sobie z wysokimi krawê¿nikami (zbyt ma-
³e kó³ka). Po tygodniu ciê¿kiej pracy kierowniczce Biblioteki uda³o
siê zatrudniæ pracownika z wózkiem akumulatorowym, na którym
mie�ci³o siê wiêcej kontenerów, dlatego wypo¿yczono z Biblioteki
Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich jeszcze 5 kontenerów. Taka
ilo�æ by³a wystarczaj¹ca, aby prace przebiega³y rytmicznie. Dziêki te-
mu mo¿na by³o za³adowaæ nawet 8 kontenerów jednorazowo na po-
jazd, co dobrze wp³ynê³o na tempo wykonywanej pracy. 

Pracownicy podzielili siê na kilka ekip. W magazynach, w budyn-
kach A i C, bibliotekarze wraz z pracownikami zatrudnionymi do
przenoszenia ksiêgozbioru ³adowali ksi¹¿ki do kontenerów, inna eki-
pa przewozi³a je do wyj�cia, nastêpnie wk³adano kontenery na wózek
i przewo¿ono do windy w budynku D. Inna ekipa przewozi³a je do
magazynów, gdzie kolejna z ekip wyk³ada³a je od razu z kontenerów
na pó³ki (w³a�ciwego u³o¿enia zbiorów pilnowali magazynierzy). Po-
za tym przy ³adowaniu ksi¹¿ek do kontenerów, najpierw wypisywa-
no na karteczkach samoprzylepnych przedzia³ sygnaturowy spakowa-
nych ksi¹¿ek, z biegiem czasu, aby jeszcze u³atwiæ pracê wystarczy-
³o numerowanie zapakowanych i gotowych do przeniesienia kontene-
rów. Przyspieszy³o to w znacznym stopniu uk³adanie wypakowanych
ksi¹¿ek w nowym magazynie. Przed zapakowaniem zbiory by³y po-
nownie odkurzane przez osobê sprz¹taj¹c¹ magazyny biblioteczne.

Pocz¹tkowo w kontenery wk³adano czasopisma w ma³ych stosi-
kach. Utrudnia³o to wyjmowanie i uk³adanie na pó³ki � za ka¿dym
razem trzeba by³o dok³adnie sprawdzaæ roczniki. Nastêpnego dnia
kierowniczka wymy�li³a, aby czasopisma uk³adaæ grzbietem do góry,
kolejno rocznikami, u³atwi³o to bardzo uk³adanie i wyjmowanie cza-
sopism (ten sposób sprawdzi³ siê równie¿ przy ksi¹¿kach: kolejno
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sygnaturami wk³adano ksi¹¿ki grzbietem do góry dwa lub trzy rzê-
dy i na to nastêpna warstwa w identyczny sposób). Wyci¹gano war-
stwê górn¹ od najwy¿szej sygnatury, zostawiaj¹c trochê miejsca na
wcze�niejsze sygnatury. Bardzo szybko magazynierzy poradzili so-
bie z zostawianiem odpowiedniego miejsca na ksi¹¿ki, które stano-
wi³y doln¹ warstwê. Zostawiono tak¿e trochê wolnego miejsca na
pó³kach na ksi¹¿ki, które by³y wypo¿yczone.

Po umieszczeniu czasopism przedwojennych w magazynie przy-
sz³a kolej na czasopisma, które mia³y staæ w wolnym dostêpie
w czytelni naukowej i g³ównej. Przyjêto równie¿ uk³ad wed³ug sy-
gnatur. Wcze�niej zastanawiano siê nad u³o¿eniem alfabetycznym
wg tytu³ów (co by³oby zdecydowanie lepszym rozwi¹zaniem dla stu-
dentów), ale jednak przewa¿y³ pogl¹d, aby nie rozdzielaæ roczników
tego samego czasopisma (czasopisma prawnicze � i nie tylko �
zmienia³y tytu³y, np. �Przegl¹d S¹dowy�, na pocz¹tku nazywa³ siê
�Demokratyczny Przegl¹d Prawniczy�, pó�niej �Nowe Prawo�) . 

Zdecydowana wiêkszo�æ czasopism zosta³a przewieziona. W czytel-
ni w budynku A zosta³y tylko czasopisma najczê�ciej wykorzystywa-
ne przez studentów. Zostawiono na nie miejsce w czytelni g³ównej
(wcze�niej zmierzono ilo�æ miejsca potrzebn¹ dla danego czasopisma).

Po czasopismach przysz³a kolej na ksi¹¿ki. W pierwszej kolejno-
�ci rozpoczêto od magazynów. Uk³adano je wg sygnatur numerus
currens: najpierw ma³e formaty (16o), nastêpnie 8o, a na koñcu 4o.
Przy wk³adaniu ksi¹¿ek w magazynach w budynku A i C wy³¹cza-
no ksi¹¿ki przeznaczone do wolnego dostêpu w czytelni � ksi¹¿ki
prawnicze, ekonomiczne, encyklopedie, s³owniki, bibliografie i pod-
stawow¹ literaturê z takich dziedzin jak psychologia, filozofia, so-
cjologia. Przeniesiono je na samym koñcu, uk³adaj¹c w odpowiednie
dzia³y, poddzia³y (alfabetycznie)7. 

Na samym koñcu przewieziono katalogi: alfabetyczny ksi¹¿ek
i czasopism oraz rzeczowy. Prze³o¿ono tysi¹ce kart bibliotecznych
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do wiêkszej liczby skrzynek katalogowych, zostawiaj¹c miejsce na
nowe karty. Utworzono katalogi ksiêgozbioru znajduj¹cego siê
w nowych czytelniach. Z katalogu g³ównego wy³¹czono karty cza-
sopism, które znalaz³y miejsce w czytelniach, zastêpuj¹c je odsy³a-
czami z informacj¹, ¿e tytu³y te znajduj¹ siê w wolnym dostêpie
i nie trzeba ich zamawiaæ z magazynu (mia³o to na celu ogranicze-
nie zamówieñ sk³adanych na rewersach). Natomiast na kartach bi-
bliotecznych ksi¹¿ek umieszczono nowe informacje dotycz¹ce ich
nowej lokalizacji (druga kartê umieszczono w katalogu czytelnianym
z podanym dzia³em i poddzia³em). 

Przeprowadzkê zakoñczono praktycznie 12 lutego, a nastêpnego
dnia by³o uroczyste otwarcie Biblioteki w nowym budynku. Na pod-
kre�lenie zas³uguje fakt, ¿e przez ca³y okres przeprowadzki czytel-
nia g³ówna w budynku A by³a otwarta wg harmonogramu. Zamkniê-
to tylko czytelniê komputerow¹ (ale cztery komputery studenci mie-
li do dyspozycji w g³ównej czytelni). 17 lutego ruszy³a równie¿
w nowym budynku D czytelnia komputerowa, w której zainstalowa-
no dla studentów Wydzia³u 50 terminali z dostêpem do internetu.

Uda³o siê równie¿ tak zorganizowaæ prace, ¿e przez ca³y czas bez
uszczerbku dla czytelników dzia³a³a wypo¿yczalnia, która zosta³a
przeniesiona w ci¹gu jednego (ostatniego) dnia przeprowadzki.
Wszystkie rewersy komputerowe realizowano bez wzglêdu na to,
czy ksi¹¿ki by³y w starym budynku, czy w nowym. Praktycznie
znaczna czê�æ studentów nie odczu³a i nie zauwa¿y³a, kiedy przenie-
siono ca³y ksiêgozbiór. Na uwagê zas³uguje fakt, ze praca bibliotecz-
na przebiega³a bez zak³óceñ. W przenoszenie sensu stricte zaanga¿o-
wane by³o najbardziej kierownictwo i pracownicy magazynu. Pozo-
sta³a czê�æ zespo³u wykonywa³a swoje zwyk³e zadania, ich obecno�æ
przy fizycznych pracach by³a wykorzystywana w niewielkim stopniu
w godzinach nadliczbowych, szczególnie w soboty. Nie zachodzi³a
bowiem potrzeba anga¿owania wszystkich pracowników Biblioteki,
mimo wyra�nej chêci z ich strony. 

Bramkê firmy 3M zamontowano dopiero 7-8 lutego 2003 r. Tak
wiêc oprócz przenoszenia zbiorów, nale¿a³o je jeszcze zabezpieczaæ.
Najpierw czasopisma w sektorze E nowej czytelni, który w pierw-
szej kolejno�ci postanowiono oddaæ do korzystania dla studentów.
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Natomiast ksi¹¿ki prawnicze w sektorze A ze wzglêdu na bezpie-
czeñstwo ksiêgozbioru, w pierwszym miesi¹cu funkcjonowania no-
wej czytelni podawali bibliotekarze � do pó³ek nie dopuszczono stu-
dentów, poniewa¿ nie by³o jeszcze odpowiednich zabezpieczeñ.
Czytelnicy wypisywali rewersy, a dy¿uruj¹cy bibliotekarze realizo-
wali je, przynosz¹c ksi¹¿ki z okre�lonego dzia³u.

Dodaæ nale¿y, ¿e w budynku A Wydzia³u na pro�bê Dziekanów
(by³ego i obecnego) nadal pozosta³a w gestii Biblioteki stara czytel-
nia. Zorganizowano tam czytelniê czasopism bie¿¹cych i ksiêgozbio-
ru podrêcznego (podstawowe czasopisma prawnicze, podrêczniki,
komentarze, s³owniki). W pierwszych miesi¹cach 2003 r. wielu stu-
dentów korzysta³o z jej us³ug, co bardzo odci¹¿y³o pracowników Bi-
blioteki w budynku D, którzy mogli ³atwiej organizowaæ (przy
mniejszej liczbie studentów) nowe zasady udostêpniania, uporz¹dko-
waæ ksiêgozbiór i przyzwyczajaæ studentów do nowych warunków.

Dzi� zbiory umieszczone s¹ w bardzo nowoczesnej bibliotece,
któr¹ masowo odwiedzaj¹ czytelnicy, bêd¹cy studentami i pracowni-
kami nie tylko Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwer-
sytetu Wroc³awskiego, ale równie¿ innych pañstwowych i prywat-
nych uczelni i wydzia³ów, a tak¿e osoby zupe³nie nie nale¿¹ce do
¿adnej z tych grup. Bardzo dobr¹ organizacjê nowej Biblioteki za-
wdziêcza siê przede wszystkim ofiarnej pracy bibliotekarzy, którzy
pod presj¹ czasu nie szczêdzili wysi³ku, aby Biblioteka funkcjonowa-
³a w nowych warunkach na naprawdê europejskim poziomie. Wiele
zaanga¿owania w³o¿y³y w przenoszenie ksiêgozbioru osoby specjal-
nie zatrudnione na ten okres. Zw³aszcza wynoszenie ksiêgozbioru
z pomieszczeñ umieszczonych w piwnicy, po schodach i z licznych
zakamarków, nastrêcza³o du¿o trudno�ci i stanowi³o najciê¿szy etap
prac. Dziêki temu czytelnicy zyskali komfortowe warunki do pracy
naukowej, a pracownicy Biblioteki wymarzone miejsce do pracy.

Odwiedzaj¹ce Bibliotekê liczne delegacje i wycieczki, zarówno kra-
jowe jak i zagraniczne potwierdzaj¹ jej nowoczesno�æ. Niezaprzeczal-
nie funkcjonalne u³o¿enie ksiêgozbioru, fachowe opracowanie zbio-
rów, wysoki standard udostêpniania, us³ugi komputerowe prowadzone
w szerokim zakresie oraz rzetelna informacja i wysoka kultura biblio-
tekarzy �wiadcz¹ o bardzo dobrym poziomie tej instytucji.
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Duklana Janina Piskorska
Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej
i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wroc³awskiego

WYKORZYSTANIE KSIÊGOZBIORU BIBLIOTEKI
INSTYTUTU FILOLOGII KLASYCZNEJ 

I KULTURY ANTYCZNEJ 
UNIWERSYTETU WROC£AWSKIEGO 

DO PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH

Chc¹c w sposób w³a�ciwy i czytelny wyeksponowaæ wykorzysta-
ny w pracach magisterskich analizowany ksiêgozbiór nale¿y przede
wszystkim zapoznaæ siê pokrótce z jego histori¹ oraz ukierunkowa-
niami tematycznymi.

Powojenny ksiêgozbiór Biblioteki Instytutu Filologii Klasycznej
i Kultury Antycznej mia³, mo¿na rzec, genezê dwustrumieniow¹:
odratowana czê�æ niegdysiejszego ksiêgozbioru przedwojennego
Philologisches Seminar Universität Breslau oraz równie¿ uratowa-
na przez polskich pracowników naukowych i przywieziona do
Wroc³awia czê�æ ksiêgozbioru Uniwersytetu im. Jana Kazimierza
we Lwowie. 

Pisa³ o tym prof. Jerzy £anowski: �Wyjechali�my ze Lwowa, jak
siê ju¿ powiedzia³o, pierwszym tzw. Uniwersyteckim transportem,
którym kierowa³ prof. Ajdukiewicz (ja pe³ni³em przy nim funkcje
pomocnika) we wrze�niu 1945 r. W warunkach jak na ów czas
uprzywilejowanych, bo na kilkuosobowe rodziny przypada³o po po-
³ówce wagonu towarowego i poza rzeczami osobistymi, odzie¿¹,
ksi¹¿kami mo¿na by³o zabraæ zamaskowane jako skrzynie nawet po-
jedyncze sztuki mebli (w naszym przypadku by³a to szafa bibliotecz-



na i stolik)...�1. Szafa, oczywi�cie, zape³niona ksi¹¿kami. Tê troskê
ówczesnych pracowników naukowych Uniwersytetu Lwowskiego
o ksiêgozbiór odnajdujemy na piecz¹tkach o tre�ci: Ko³o Filologicz-
ne Studentów U.J.K. we Lwowie (pieczêæ okr¹g³a), Seminarium Kul-
tury Staro¿ytnej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (pieczêæ
pod³u¿na), Zak³ad Porównawczy Praw S³owiañskich Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie (pieczêæ pod³u¿na), Instytut Porównaw-
czy Praw S³owiañskich UJK we Lwowie (pieczêæ owalna), Bibliote-
ka Gimnazjum Realnego Franciszka Józefa w Drohobyczu (pieczêæ
okr¹g³a), Ksiêgarnia Szczepañski w Drohobyczu (pieczêæ owalna),
Ksiêgarnia Pfeffera w Buczaczu (piecz¹tka pod³u¿na), czy wreszcie
Seyfarth & Czajkowski Ksiêgarnia Lwów (piecz¹tka owalna).

Ksiêgozbiór powojenny rozrasta³ siê dziêki zakupom (nierzadko pry-
watnym pracowników naukowych), egzemplarzom obowi¹zkowym,
jak te¿ darowiznom samych pracowników Instytutu oraz ich rodzin
(w tym ostatnim przypadku najczê�ciej by³y to zbiory prywatne zmar-
³ych uczonych). O tym rozro�cie ksiêgozbioru pisa³ prof. W. Strzelec-
ki ��uporz¹dkowano ksi¹¿ki bêd¹ce na miejscu, sprowadzono z pro-
wincji wywiezion¹ przez Niemców czê�æ biblioteki, uzyskano szereg
nowych ksi¹¿ek, zakupiono wszystkie dostêpne na rynku ksiêgarskim
i antykwarycznym prace polskie z zakresu filologii klasycznej�2.

W chwili obecnej ksiêgozbiór Instytutu liczy ok. 30 000 wolumi-
nów druków zwartych i druków ci¹g³ych. Ksiêgozbiór ten podzielo-
ny i usystematyzowany jest wed³ug nastêpuj¹cych dzia³ów:

1. Albumy,
2. Dissertationes,
3. Enciclopaedica,
4. Grammatica,
5. Lexica,
6. Neolatina,
7. Periodica,
8. Podrêczny,
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9. Scriptores Graeci,
10. Scriptores Latini,
11. Zbiory specjalne (mapy, atlasy, kasety itp.),
12. Inscriptiones,
13. Ksiêgozbiór Indologiczny.
Niezale¿nie od wcze�niejszych zbiorów od czasu w³¹czenia do In-

stytutu Filologii Klasycznej Zak³adu Filologii Indyjskiej � tj. od 1 ma-
ja 1969 r. (aktualnie Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej,
dalej IFKiKA) � wch³oniêty zosta³ ksiêgozbiór indologiczny, zacho-
wuj¹cy jednak swoist¹ autonomiê, odrêbno�æ katalogow¹ i odrêbno�æ
bezetatowego opiekuna biblioteki. Tak usystematyzowany ksiêgozbiór
stanowi ogromne u³atwienie przy wykorzystywaniu go przez pracow-
ników naukowych i studentów nie tylko IFKiKA. Znajduje to odzwier-
ciedlenie w opracowywaniu przez studentów prac magisterskich. I tak
w 200 przebadanych, losowo wybranych, pracach stwierdzono:

A. literaturê �ród³ow¹ (teksty oryginalne i przek³ady) wykorzysta-
no w 200 pracach,

B. opracowania naukowe na podstawie tekstów literackich wyko-
rzystano w 176 pracach,

C. literaturê pomocnicz¹ (s³owniki, leksykony, encyklopedie [rów-
nie¿ RE], podrêczniki oraz dzie³a o tre�ci ogólnej z dzia³u Enciclo-
paedica) wykorzystano w 196 pracach,

D. literaturê jêzykoznawcz¹ (o jêzykach klasycznych i nie tylko)
wykorzystano w 42 pracach.

W tabeli szczegó³owej przedstawia siê to w sposób nastêpuj¹cy:
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Jak ³atwo zauwa¿yæ przebadane prace magisterskie przede wszy-
stkim opieraj¹ siê o literaturê �ród³ow¹ oraz literaturê pomocnicz¹,
przy znacznym wykorzystaniu opracowañ naukowych, opartych o te-
ksty literackie. W niewielkim natomiast stopniu jest wykorzystywa-
na literatura jêzykoznawcza.

Podczas badania wy¿ej wspomnianych prac magisterskich nie spo-
sób by³o nie zauwa¿yæ swoistej ewolucji systemu opracowywania tych
pierwszych, nie�mia³ych jeszcze, prac magisterskich, polegaj¹cych ge-
neralnie na udokumentowaniu ogólnej znajomo�ci tematu oraz umie-
jêtno�ci korzystania z literatury przedmiotu. Coraz czê�ciej zaobser-
wowaæ mo¿na przyswajanie sobie przez studentów rad, w rodzaju:
�Przystêpuj¹c do pracy nad jakimkolwiek problemem, musisz poznaæ
aktualny stan wiedzy o nim. W tym celu niezbêdne jest zapoznanie siê
z najnowszymi publikacjami z interesuj¹cej ciê dziedziny. Zawarte
w nich wskazówki bibliograficzne (czytaj uwa¿nie przypisy!) ode�l¹
ciê do kolejnych, czêstokroæ ju¿ bardzo szczegó³owych opracowañ,
tak¿e �róde³. Pozwoli ci to poznaæ nie tylko publikacje wnosz¹ce naj-
wiêcej do problemu, ale tak¿e polemiczne czy kontrowersyjne�3.

Nale¿y przyznaæ, ¿e tego rodzaju opracowania informacyjno-dorad-
cze w znacznym stopniu usamodzielniaj¹ pracê studentów. Coraz czê-
�ciej siêgaj¹ zarówno po orygina³y, jak te¿ po ich t³umaczenia i opraco-
wania � zapewne w my�l informacji, i¿: �Studiuj¹c orygina³ wiemy, jak
zosta³o napisane, ale czytaj¹c dobre t³umaczenie szybciej i zwykle le-
piej dowiadujemy siê, co zosta³o napisane, albo przynajmniej wierzy-
my, ¿e tak jest�4. Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e obecni magi-
stranci s¹ bardziej �wiadomi swojej roli w procesie naukowego komu-
nikowania siê. Jak okre�la to Gra¿yna Straus: �Procesy komunikowania
w nauce s¹ niemal ca³kowicie zwrotne (przynajmniej w za³o¿eniu).
Ka¿dy nadawca jest równocze�nie odbiorc¹, a ka¿dy odbiorca musi by-
waæ nadawc¹, gdy¿ wynika to z kryteriów okre�laj¹cych spo³eczne ro-
le osób uczestnicz¹cych w procesach komunikacji naukowej�5. S¹ to,
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oczywi�cie, spostrze¿enia ogólne, nie dotycz¹ce wszystkich obe-
cnych magistrantów. Niew¹tpliw¹ podstaw¹ omawianej powy¿ej
ewolucji pojêæ studentów jest w³a�ciwie prowadzone upowszechnia-
nie nauki, o którym Gra¿yna Straus pisze w sposób nastêpuj¹cy:
�Upowszechnianiem nauki jest wiêc poszerzanie siê zakresu tema-
tycznego wiedzy naukowej, (...), jest przenikanie do ró¿nych dzie-
dzin aktywno�ci ludzkiej pewnych sposobów my�lenia naukowego,
podporz¹dkowanych okre�lonym regu³om metodologicznym (racjo-
nalizacja, intelektualizacja dzia³añ), a tak¿e praktyczne zastosowa-
nie osi¹gniêæ nauki�6. W upowszechnianiu tym � obok podstawo-
wego wk³adu dydaktycznego � znacz¹c¹ rolê odgrywa biblioteczna
praca z odbiorc¹. Rolê tê precyzuje Jacek Wojciechowski s³owami:
�Praca z czytelnikiem indywidualnym, w realizacji niew¹tpliwie
najtrudniejsza ze wszystkich form, jest zarazem form¹ szczególnie
wa¿n¹. Mianowicie jako jedyna mo¿e (teoretycznie) mieæ zastoso-
wanie wobec ka¿dego u¿ytkownika biblioteki. Jednocze�nie, ze
wzglêdu na indywidualizacjê, wiêc dostosowanie do odbiorcy, jest
bardzo skuteczna�7. 

W³a�ciwie prowadzona praca biblioteki uczelnianej ze studentami
nie tylko gwarantuje im najw³a�ciwszy dobór literatury przedmiotu,
ale � niekiedy � pozwala na doradcze unikniêcie b³êdów konstruk-
cyjnych studenckiej pracy naukowej (w tym przypadku: pracy magi-
sterskiej) w my�l wskazówek: �Przestrzeganie podstawowych zasad
logicznego porz¹dkowania informacji znacznie u³atwia zrozumienie
tre�ci�8. Niekiedy tak¿e pozwala na unikniêcie przez studenta b³ê-
dów w zapisie bibliograficznym, o którym tak pisze Krzysztof Wo-
�niak: �Prawid³owe sporz¹dzenie zapisu bibliograficznego ka¿dego
opracowania i �ród³a, z których dokonywaæ bêdziesz wypisów, pro-
centuje do koñca twoich zmagañ zwi¹zanych z prac¹ magistersk¹�9.
I tutaj w³a�nie znacz¹c¹ rolê odgrywa pracownik biblioteki uczelnia-
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nej. �Studenci lat pierwszych preferuj¹ poszukiwania katalogowe,
natomiast dla studentów lat starszych wa¿ne jest ze strony bibliote-
karza w³a�ciwe ukierunkowanie w celu wybrania odpowiedniej, ade-
kwatnej do tematu drogi poszukiwañ informacji bibliograficznych�10.
Jakkolwiek bowiem podstaw¹ studenckiego zdobywania wiedzy jest
samodzielne uczenie siê � przecie¿ jednak nie jest to samodzielno�æ
absolutna. �Samodzielne uczenie siê ³¹czy, a nawet «zlewa siê» ze
zorganizowanym procesem dydaktycznym�11. Procesem, w którym
w³a�ciwie pracuj¹ca biblioteka uczelniana posiada swój stale pog³ê-
biaj¹cy siê udzia³. �Jak mo¿na zauwa¿yæ, ju¿ od wielu lat biblioteki
naukowe na ca³ym �wiecie pe³ni¹ dwie komplementarne funkcje.
Pierwsza to udostêpnianie zasobów w³asnych tak pracownikom, jak
i studentom macierzystych uczelni oraz wymiana zbiorów w ramach
wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych. Druga to dostarczanie wszech-
stronnej informacji naukowej, niezbêdnej do prowadzenia badañ na
g³ównych kierunkach uczelni oraz realizowania na wysokim pozio-
mie nowoczesnej w swej formie i tre�ci dydaktyki�12. 

�Kszta³t bibliotece nadaj¹ potrzeby �rodowiska, któremu s³u¿y
i którego potrzeby realizuje�13. W przypadku biblioteki IFKiKA jest
to konieczna mo¿liwo�æ korzystania z oryginalnych niekiedy tekstów
literatury staro¿ytnej, trudnej przecie¿ do �zamkniêcia� jej w kom-
puterze. Zarazem �...biblioteki (...) podejmuj¹ realizacjê nowych za-
dañ. Wi¹¿¹ siê one z wykorzystywaniem nowych �róde³ informacji,
jakie nios¹ ze sob¹ zasoby innych bibliotek udostêpnione przez sie-
ci komputerowe: lokalne, krajowe i �wiatowe, bazy danych tworzo-
ne w bibliotekach i bazy danych tworzone przez wyspecjalizowane
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instytucje�14. W rzeczy samej � prê¿na informacja i wspó³praca miê-
dzybiblioteczna stanowi ogromn¹ pomoc w pracy zarówno pracow-
ników naukowych, jak te¿ studentów. �W potocznym wyobra¿eniu
naukowiec to kto�, kto ca³e dnie spêdza w bibliotece, czytaj¹c tysi¹-
ce ksi¹¿ek i gazet oraz pilnie notuj¹c wa¿ne dla niego informacje.
W istocie praca z literatur¹ przedmiotu jest jedn¹ z najwa¿niejszych
umiejêtno�ci naukowca. W sytuacji, gdy znacznie mno¿¹ siê fakty
naukowe, najbardziej efektywnym sposobem ich gromadzenia, a na-
stêpnie korzystania z tego rodzaju informacji jest tworzenie wielkich
komputerowych baz danych�15. Tak wiêc oczekiwana równie¿ przez
studentów komputeryzacja informacji bibliograficznych i naukowych
nie bêdzie mog³a omin¹æ kierunków klasycznych. 

�Tradycyjne wyobra¿enie biblioteki jako jednostki przede wszy-
stkim gromadz¹cej sprofilowane zbiory ksi¹¿ek i czasopism nie jest
adekwatne do nowej sytuacji. Klasyczne bibliotekarskie zakresy
dzia³alno�ci dotycz¹ce gromadzenia, katalogowania, opracowania
rzeczowego i informacji zosta³y zakwestionowane od czasu wpro-
wadzenia komputeryzacji, stworzenia zintegrowanych baz danych
i ofert nowych, elektronicznych no�ników informacji. Polityka bi-
blioteczna ewoluuje w kierunku od gromadzenia �róde³ do u³atwie-
nia dostêpu do nich�16. Spraw¹ niew¹tpliw¹ jest, ¿e przysz³e poko-
lenia magistrantów w oparciu o tak zorganizowany dostêp do nie-
zbêdnych im lektur i informacji bêd¹ mia³y bardzo u³atwiony pro-
ces przygotowywania prac magisterskich i opracowañ (artyku³ów)
naukowych.

Obecnie najw³a�ciwszym bêdzie zaprezentowanie prac najciekaw-
szych pod wzglêdem wykorzystania bibliograficznego oraz � co bar-
dzo istotne � podstawowych zainteresowañ promotorów, ukierunko-
wuj¹cych tematykê poszczególnych prac magisterskich.
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W przedziale oznaczonym przez nas liter¹ A (vide: str. 25) do cie-
kawostek zaliczyæ mo¿emy pracê o temacie Komentarz filologa do
�Dysku olimpijskiego� Jana Parandowskiego. Praca ta � powsta³a
w 1973 r. pod kierunkiem prof. J. £anowskiego � posiada³a wy³¹cz-
nie jedno �ród³o, tj. Dysk olimpijski J. Parandowskiego, z natury rze-
czy nie bêd¹ce tekstem staro¿ytnym. Na uwagê tu zas³uguje fakt, i¿
prof. J. £anowski w swej dzia³alno�ci naukowej ¿ywo interesowa³
siê m.in. histori¹ sportu staro¿ytnego � czego wyrazem by³a ksi¹¿ka
�wiête igrzyska olimpijskie.

Najwiêksz¹ natomiast ilo�ci¹ tekstów �ród³owych legitymuje siê
praca o temacie: Tyche w staro¿ytnej Grecji. Mit i rola w poezji li-
rycznej VII-V w. przed Chr. W pracy tej � powsta³ej w 2002 r. pod
kierunkiem prof. A. Szastyñskiej-Siemion � wykorzystano a¿ 50 ory-
ginalnych tekstów �ród³owych. Celem przybli¿enia osoby promotor-
ki nale¿y wyja�niæ, i¿ Pani profesor jest hellenistk¹ pracuj¹c¹ nad
poezj¹ greck¹ � w szczególno�ci Safony i Pindara.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje praca o temacie: Tyrteusz, jako pro-
pagator polityki spartañskiej, napisana w 1955 r. pod kierownictwem
prof. W. Steffena. W pracy tej nie tylko wykorzystano jedyne �ród³o,
ale te¿ wykazano wy³¹cznie jedn¹ pozycjê w bibliografii. Nale¿y przy-
znaæ przypadek nad wyraz rzadko spotykany. Nale¿y równie¿ wyja-
�niæ, i¿ promotor, prof. W. Steffen, w roku akademickim 1954/1955
prowadzi³ seminarium: Liryka grecka (interpretacja historyczno-literac-
ka). By³ on hellenist¹ zajmuj¹cym siê szczególnie liryk¹ greck¹.
W 1955 r. nak³adem BN wyda³ tomik: Antologia liryki greckiej.

W przedziale oznaczonym liter¹ B na wyeksponowanie zas³uguje
praca o tematyce: Bezokoliczniki praesentis passivi zakoñczone na -ier,
-rier w komediach Publiusza Terencjusza Afra, napisana w 1998 r. pod
kierunkiem prof. H. My�liwca, latynisty szczególnie zainteresowane-
go metryk¹ staro¿ytn¹ i zagadnieniami jêzyka ³aciñskiego. By³ to
uczony erudyta, dog³êbnie badaj¹cy literalnie wszystko, czym siê
zajmowa³. W roku akademickim 1988/1989 prowadzi³ seminarium
³aciñskie na temat sztuki Captivi Plauta. W prezentowanej pracy wy-
korzystano 24 dysertacje.

W przedziale oznaczonym liter¹ C zauwa¿amy, i¿ w czterech pra-
cach nie wykazano pos³u¿enia siê literatur¹ pomocnicz¹. W 106 bi-
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bliografiach wykazano wykorzystanie od 4 do 10 pozycji z tego ro-
dzaju literatury. Najwiêcej � bo a¿ 59 dzie³ tre�ci ogólnej � wyka-
zano w pracy: Hezjod i mit o piêciu pokoleniach ludzi, napisanej
w 1987 r. pod kierunkiem prof. A. Szastyñskiej-Siemion.

W przedziale oznaczonym liter¹ D 28 osób wykaza³o u¿ycie 1-3
dzie³ jêzykoznawczych. Jedna osoba natomiast wykaza³a ich 37. Do-
tyczy³o to wspomnianej ju¿ wcze�niej pracy: Bezokoliczniki praesen-
tis passivi zakoñczone na -ier, -rier w komediach Publiusza Terencju-
sza Afra, napisanej pod kierunkiem prof. H. My�liwca.

Na wyeksponowanie zas³uguje równie¿ praca: Sztuki plastyczne
w ¿yciu i pismach Cycerona, napisana w 1961 r. pod kierunkiem prof.
J. Krókowskiego i prof. W. Lepik-Kopaczyñskiej. W pracy tej, jak
odczytujemy z bibliografii, wykorzystano, jako teksty �ród³owe, wy-
³¹cznie dzie³a Cycerona, za� w literaturze pomocniczej wykorzystano
jedynie dzie³a z zakresu historii sztuki. Nale¿y tu przypomnieæ, i¿
prof. J. Krókowski, bêd¹cy wprawdzie neolatynist¹, interesowa³ siê
równie¿ twórczo�ci¹ Cycerona. Na temat prof. W. Lepik-Kopaczyñ-
skiej wiemy tylko tyle, i¿ domen¹ jej by³y sztuki plastyczne.

Bardzo ciekawym w kontek�cie rozwijaj¹cych siê tendencji infor-
matycznych opracowaniem by³a praca magisterska: Zmiany fonetycz-
ne dialektów greckich w Kalabrii i Apulii na tle ogólnogreckich pro-
cesów jêzykowych, zrealizowana w 2003 r. pod kierunkiem dr. G. Ma-
linowskiego. W pracy tej wykorzystanych zosta³o 5 przedmiotowych
stron internetowych, jako �ród³a podstawowe.

Zapoznaj¹c siê ze wstêpami i bibliografiami badanych prac magi-
sterskich mo¿na stwierdziæ, ¿e niektórych pozycji tam wykazywa-
nych brak w katalogu naszej biblioteki, jak równie¿ w katalogu Bi-
blioteki Uniwersyteckiej. Mo¿na wiêc domniemywaæ, ¿e ksi¹¿ki te
s¹ w³asno�ci¹ autora b¹d� te¿ zosta³y sprowadzone przez Wypo¿y-
czalniê Miêdzybiblioteczn¹. Mog³y te¿ zostaæ wypo¿yczone w innej
bibliotece. Niestety, wzmianek o korzystaniu z internetu nie ma.

Analizuj¹c udzia³ biblioteki IFKiKA w pracy studentów lat star-
szych oraz pracowników naukowych ze studentami nie mo¿na
oprzeæ siê odczuciu, i¿ ksiêgozbiór, jak te¿ jego etatowa i spo³eczna
obs³uga na przestrzeni lat dobrze s³u¿y³y rozwojowi wiedzy klasycz-
nej. Obecnie mo¿emy mieæ tylko nadziejê, ¿e nadal � po wszelkich
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usprawnieniach dostosowawczych � biblioteka bêdzie warto�ciowym
partnerem w pracy informacyjnej i dydaktycznej Instytutu. Musimy
natomiast zdawaæ sobie sprawê z uwarunkowañ i konieczno�ci ewo-
lucji udostêpniania i pracy z odbiorcami.

W wyniku lawinowo wrêcz rozwijaj¹cych siê zdobyczy elektroni-
ki komputerowej oraz internetu, diametralnie zmieniaj¹cych i posze-
rzaj¹cych dotychczasowe pojêcia, nawyki i metody informacyjno-
kontaktowe, stereotypowa biblioteka z natury rzeczy ma coraz
mniejsze mo¿liwo�ci w pe³ni efektywnego zaspakajania potrzeb czy-
telników-odbiorców. Szybko�æ dostêpu informacyjnego wzglêdem
ksiêgozbioru ka¿dej, nawet najbardziej oddalonej, biblioteki oraz
mo¿no�æ równie szybkiego uzyskania z niej niezbêdnych informacji
i materia³ów za po�rednictwem internetu � oto podstawowe oczeki-
wania konsumenckie. Z tego te¿ wzglêdu biblioteki naukowe zmu-
szone s¹ si³¹ rzeczy do zmiany systemu pracy: z kontaktu bezpo�re-
dniego i manualnego musz¹ przestawiæ siê na kontakt elektroniczny. 

Nie oznacza to oczywi�cie absolutnego wyeliminowania dotych-
czasowych form, lecz raczej systematyczne, ewolucyjne dostosowy-
wanie ich do aktualnych potrzeb. Jest to praca ¿mudna, wymagaj¹-
ca czasu, dostosowania technicznego zarówno w aspekcie sprzêto-
wym, jak te¿ w³a�ciwego zabezpieczenia instalacyjno-przewodowe-
go, oraz � co najistotniejsze � przeniesienia na no�niki komputero-
we maksymalnej wiedzy informacyjnej (w aspekcie tre�ciowym
i odno�nikowym) wzglêdem ka¿dej ksi¹¿ki z ich dziesi¹tków tysiê-
cy znajduj¹cych siê w bibliotece. Z tego te¿ wzglêdu w chwili obe-
cnej jedynie podstawowe dzia³y najwiêkszych bibliotek s¹ ju¿ ca³ko-
wicie lub w znacznym stopniu skomputeryzowane.

Biblioteka IFKiKA nale¿y do grupy bibliotek instytutowych je-
szcze nie skomputeryzowanych. Nowe nabytki opracowywane s¹
centralnie poprzez Dzia³ Opracowañ Biblioteki Uniwersyteckiej
i przezeñ eksponowane w internecie z adnotacj¹ lokalizacyjn¹, co
powoduje, ¿e czêstokroæ � zanim ksi¹¿ka wróci do macierzystej bi-
blioteki z opracowania � nadchodz¹ dotycz¹ce jej rewersy z ró¿nych
bibliotek krajowych poprzez Wypo¿yczalniê Miêdzybiblioteczn¹.

Retrospektywne opracowanie elektroniczne ca³o�ci ksiêgozbioru
Biblioteki IFKiKA bêdzie mo¿liwe dopiero w wyniku przeniesienia
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Instytutu do innego, wiêkszego i bardziej unowocze�nionego lokalu,
co bêdzie musia³o nast¹piæ z uwagi na wzrost zainteresowania jêzy-
kami klasycznymi. Spowodowa³o to bowiem utworzenie nowej spe-
cjalizacji na studiach, a tak¿e wymusi³o zwiêkszenie liczby miejsc na
kierunku podstawowym � Filologii Klasycznej � do 40. W nowym
lokalu wiêc bêdzie mo¿na zainstalowaæ rega³y jezdne, co pozwoli na
zwiêkszenie liczby miejsc przy zastosowaniu stanowisk komputero-
wych. Zmiany te niew¹tpliwie zaowocuj¹ równie¿ zwiêkszeniem licz-
by etatów bibliotecznych. Dopiero po zaistnieniu takich warunków
bêdzie mo¿na pomy�leæ o koniecznej komputeryzacji Biblioteki.

Jak zosta³o to ju¿ wy¿ej wspomniane, aktualne nabytki Biblioteki
IFKiKA w informacji internetowej sygnalizowane s¹, wraz z ich lo-
kalizacj¹, przez Bibliotekê Uniwersyteck¹. Strona domowa Instytutu
nie zawiera informacji na temat ksiêgozbioru. Niezawodnie elemen-
tarna chocia¿by informacja na temat ksiêgozbioru Biblioteki instytu-
towej dobrze s³u¿y³aby Instytutowi i samej Bibliotece w aspekcie
promocji us³ug. Tymczasem jednak jest to sprawa otwarta. Samo za-
prezentowanie ksiêgozbioru Biblioteki IFKiKA w formie elektro-
nicznej najsensowniejszym bêdzie przy zastosowaniu strony www.
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Irena Zaj¹czkowska
Biblioteka Katedry Filologii Niderlandzkiej
Uniwersytetu Wroc³awskiego

HISTORIA BIBLIOTEKI NIDERLANDYSTYCZNEJ

Ka¿da biblioteka instytutowa jest w sposób naturalny integralnie
zwi¹zana ze swoj¹ jednostk¹ macierzyst¹. Aktualnie na piêciu latach
filologii niderlandzkiej studiuje 300 osób, z którymi zajêcia dydak-
tyczne prowadzi 20 pracowników naukowych, w tym 3 profesorów.
W przypadku Biblioteki Niderlandystycznej taka �rodzicielska� wrêcz
wiê� równie¿ istnieje, aczkolwiek jej historia jest krótsza ni¿ histo-
ria Katedry Filologii Niderlandzkiej, a tym bardziej naszej uniwer-
syteckiej niderlandystyki.

�Du¿ym problemem by³ od pocz¹tku istnienia Katedry brak w³a-
snej biblioteki. Niderlandy�ci korzystali wci¹¿ z ¿yczliwo�ci Instytu-
tu Filologii Germañskiej, w którego bibliotece znajdowa³y siê zbio-
ry niderlandystyczne. Jednak¿e by³o to rozwi¹zanie tymczasowe.
Dlatego po definitywnym przydzieleniu w roku 1995 lokalu dla no-
wej biblioteki rozpoczê³y siê prace adaptacyjne. Trwa³y one kilka
lat, powód za� by³ prosty: brak wystarczaj¹cych �rodków finanso-
wych. W koñcu wszystkie starania da³y efekt i przy wsparciu Komi-
tetu Badañ Naukowych i Niderlandzkiej Unii Jêzykowej w pa�dzier-
niku 1999 roku w lokalu przy ulicy Uniwersyteckiej 28A uroczy�cie
otwarto now¹ siedzibê Biblioteki Niderlandystycznej i O�rodka Kul-
tury Niderlandzkiej, istniej¹cego od 1990 roku, nie posiadaj¹cego
jednak¿e w³asnego lokum�1.

Powy¿szych kilka zdañ, pióra kierownika Katedry Filologii Nider-
landzkiej � profesora Stefana Kiedronia, w telegraficznym skrócie
____________

1 S. Kiedroñ: 170 lat niderlandystyki na �l¹sku: 1830-2000, Wroc³aw 2000, s. 24.



i w dyplomatyczny sposób streszcza historiê powstania Biblioteki
Niderlandystycznej. Ale codzienno�æ nie by³a ³atwa. Biblioteka, któ-
rej powy¿sz¹ nazwê nada³ Kierownik Katedry osobi�cie, powstawa-
³a z du¿ym trudem wszystkich osób w to zaanga¿owanych, czego
autorka niniejszego tekstu by³a naocznym �wiadkiem.

W roku 1945 w ramach struktur uniwersyteckich powo³ana do ¿y-
cia zosta³a Katedra Filologii Germañskiej, w 1970 r. przekszta³cona
w Instytut. Jednostka ta ju¿ od momentu powstania by³a w posiadaniu
w³asnej biblioteki. W Bibliotece Instytutu Filologii Germañskiej w³a-
�nie ju¿ od wczesnych lat sze�ædziesi¹tych ubieg³ego stulecia, dziêki
pasji nestora i za³o¿yciela wroc³awskiej niderlandystyki � profesora
Norberta Morciñca, gromadzone by³y ksi¹¿ki niderlandystyczne na
potrzeby stopniowo rozwijaj¹cej siê przysz³ej Katedry Filologii Nider-
landzkiej. Ksi¹¿ki by³y gromadzone bardzo d³ugo w sposób przypad-
kowy � �¿elaznym� lekturom dla studentów oraz skryptom do nauki
jêzyka na kilku poziomach zaawansowania towarzyszy³y czêsto dary
od ró¿nych osób, przek³ady klasyki niderlandzkiej na jêzyk francuski,
znaleziska, których jedyn¹ praktyczn¹ warto�ci¹ by³ ów �dziwny jê-
zyk�, w którym by³y napisane, a o którym czasem s³yszy siê, ¿e �Nie-
derländisch ist Deutsch mit einem komischen Akzent�.

Jednak niektóre pozycje ksi¹¿kowe by³y niezwykle cenne. Biblio-
teka Germanistyczna odziedziczy³a po drugiej wojnie �wiatowej
ksi¹¿ki, bêd¹ce przedtem najprawdopodobniej w posiadaniu Biblio-
teki Miejskiej, nale¿¹cej do zamieszkuj¹cych nasze miasto intelektu-
alistów niemieckich. Ju¿ po kapitulacji Festung Breslau zosta³y one
wyniesione z p³on¹cej wie¿y ko�cio³a �wiêtego Krzy¿a i rozdyspo-
nowane pomiêdzy Bibliotekê Instytutu Filologii Germañskiej (dalej:
BIFG) przy Placu Nankiera 15 i przysz³¹ Bibliotekê Uniwersyteck¹
przy ulicy Szajnochy 6-102. Ksi¹¿ki te, o niskich sygnaturach, z nie-
mieckimi pieczêciami w³asno�ciowymi i bardzo wczesnymi latami
wydania (zdarzaj¹ siê dzie³a nawet z pierwszych lat XIX w.) do dzi-
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siaj spoczywaj¹ na pó³kach Biblioteki Germanistycznej, a z uwagi na
czcionkê, któr¹ wiêkszo�æ z nich jest wydrukowana, w ¿argonie bi-
bliotecznym nazywane s¹ �gotykami�. Pomiêdzy nimi w³a�nie, na
zasadzie absolutnych �bia³ych kruków�, autorce uda³o siê odkryæ
równie¿ wiele bardzo starych wydañ niderlandzkiej klasyki. Nie ma
w�ród nich przek³adów na jêzyk niemiecki, wszystkie s¹ w jêzyku
orygina³u, w starej, czêsto jeszcze dziewiêtnastowiecznej pisowni.

Niderlandzkie ksi¹¿ki, w przeciwieñstwie do literatury germanistycz-
nej, do czasu rozpoczêcia przez autorkê pracy w BIFG, pozbawione
by³y fachowej opieki. Dzia³o siê tak zarówno dlatego, ¿e stanowi³y one
jedynie bardzo ma³y u³amek ogromnego ksiêgozbioru germanistyczne-
go, jak i z uwagi na fakt, ¿e autorka by³a pierwszym i jedynym biblio-
tekarzem z dyplomem niderlandysty, zdolnym do merytorycznej oceny
i fachowego opracowania ksiêgozbioru niderlandzkiego.

Bibliotekê Germanistyczn¹ sporadycznie odwiedza³ dr hab. Jerzy
Koch ze swoimi studentami, zlecaj¹c im w ramach æwiczeñ wyodrêb-
nianie z katalogu ogólnego niderlandzkich kart katalogowych i u³o¿e-
nie ich w ca³kowicie odrêbny podzbiór. W taki oto sposób powsta³,
istniej¹cy do dzi�, katalog alfabetyczny Biblioteki Niderlandystycznej.

Czas mija³, ksi¹¿ki niderlandzkie ci¹gle spoczywa³y na pó³kach 
BIFG, wymieszane z jej zbiorami, natomiast prê¿nie rozwija³a siê ni-
derlandystyka � od specjalizacji, jak¹ uzyskaæ mogli tylko studenci ger-
manistyki, a¿ do ca³kowicie niezale¿nej Katedry Filologii Niderlandz-
kiej, prowadz¹cej filologiê niderlandzk¹, jako g³ówny kierunek studiów
na Wydziale Filologicznym. Równolegle z Katedr¹ Jêzyka, Literatury
i Kultury Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu, któr¹ to nazwê
otrzyma³a nowo powo³ana jednostka, w roku 1990 powsta³ równie¿
O�rodek Kultury Niderlandzkiej, nie maj¹cy w³asnego lokum.

ZMIANY

Czekanie na zmianê opisanej sytuacji by³o uporczywe, lata ocze-
kiwania d³u¿y³y siê ogromnie. Autorka czêsto zastanawia³a siê, czy
owo oddzielenie siê ksiêgozbioru niderlandystycznego od germani-
stycznego, o którym mówi³o siê coraz g³o�niej, nast¹pi jeszcze przed
jej emerytur¹. Wreszcie, w ósmym roku pracy autorki na germani-
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styce, doczekano siê zmian � rok 1999 ju¿ na pewno mia³ niderlan-
dystom przynie�æ upragnion¹ samodzielno�æ. Pracownice BIFG do-
wiedzia³y siê o tym z pocz¹tkiem roku kalendarzowego, a fakt ten
oznacza³ dla autorki, oprócz rado�ci i nadziei na przysz³o�æ, tak¿e
zintensyfikowanie pracy. Aby oddzieliæ ksiêgozbiory, wymieszane
wzajemnie jak ziarenka piasku, trzeba by³o bowiem strona po stro-
nie czytaæ inwentarze i na oddzielnych kartkach oznaczaæ sygnatury
ksi¹¿ek niderlandzkich, które w przysz³o�ci mia³y siê znale�æ w no-
wej bibliotece. Rzecz dotyczy³a tysiêcy druków zwartych, ci¹g³ych,
skryptów i zbiorów specjalnych.

Z BIFG nowo powstaj¹ca Biblioteka Niderlandystyczna (dalej:
BIBNID) otrzyma³a protoko³em przekazania nastêpuj¹cy ksiêgozbiór:

Druki zwarte: 2291 wol.,
Skrypty: 1867 wol.,
Czasopisma: 2468 wol.,
Zbiory specjalne: prace magisterskie i kserokopie: 350 wol.
Nikt nie móg³ autorce w tej pracy pomóc, ani w niej wyrêczyæ,

poniewa¿ jako jedyna spo�ród kole¿anek w³ada³a jêzykiem nider-
landzkim, dziêki czemu potrafi³a wykonaæ selekcjê ksiêgozbioru. Po-
tem, szczê�liwie ju¿ przy pomocy kole¿anek, wykonano tak¿e pod-
liczanie inwentarzy, skontrum wyselekcjonowanego ksiêgozbioru,
�ci¹ganie ksi¹¿ek z pó³ek i wi¹zanie ich w paczki opisane ci¹giem
sygnatur. Wielomiesiêczna, ¿mudna, benedyktyñska praca przy ksiê-
gozbiorze, zakoñczona zosta³a sporz¹dzeniem protoko³ów poskontro-
wych i protoko³ów przekazania ksiêgozbioru nowo powsta³ej Biblio-
tece Niderlandystycznej. Szczê�liwie, istnia³ ju¿ wówczas niderlan-
dystyczny kartkowy katalog alfabetyczny, od razu gotowy do zabra-
nia go do nowych pomieszczeñ bibliotecznych.

W ostatnich dniach wrze�nia 1999 r. ksiêgozbiór zosta³ przewie-
ziony na ul. Uniwersyteck¹ 28A oraz u³o¿ony w porz¹dku sygnatu-
rowym na zamontowanych tam rega³ach samojezdnych. Tak oto au-
torka wraz z kole¿ank¹ mog³y ju¿ podj¹æ pracê w nowej Bibliotece.
Wraz z nadej�ciem roku akademickiego 1999/2000 � pierwszego
w nowej siedzibie � zaczê³o siê dla Biblioteki nowe ¿ycie. W po³o-
wie pa�dziernika, bardzo uroczy�cie, w obecno�ci wielu zaproszo-
nych go�ci odby³o siê oficjalne otwarcie nowej siedziby Biblioteki
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Niderlandystycznej i O�rodka Kultury Niderlandzkiej. Autorka
otrzyma³a nominacjê na stanowisko kierownika Biblioteki Niderlan-
dystycznej, która rozpoczê³a dzia³alno�æ tradycyjnie przypisan¹ bi-
bliotekom instytutowym. 

BIBLIOTEKA NIDERLANDYSTYCZNA DZISIAJ

Dane dotycz¹ce zbiorów bibliotecznych oraz czytelników BIBNID
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co3:

� liczba woluminów ksi¹¿ek: 10 491
� liczba woluminów czasopism: 5021 � w tym prenumerowanych

zagranicznych: 5 tytu³ów
� liczba zbiorów specjalnych: 425 wol. Jest to 358 prac magister-

skich, a tak¿e 67 kserokopii ró¿norodnych materia³ów naukowych.
Wszystkie zbiory Biblioteki Niderlandystycznej licz¹ wiêc ³¹cznie
15 937 woluminów (stan na dzieñ 31 grudnia 2004 r.). �redni rocz-
ny przyrost ksiêgozbioru wynosi oko³o 900 woluminów. 

BIBNID zarejestrowa³a 425 czytelników, a wypo¿yczenia dla nich
przedstawia³y siê nastêpuj¹co:

� liczba zamówieñ do czytelni: 5305
� wypo¿yczenia na zewn¹trz: 8220 (stan na dzieñ 31.12.2004 r.).
Zbiory Biblioteki s¹ opracowywane w oparciu o zalecan¹ normê

opisu bibliograficznego autorstwa Marii Lenartowicz. Tematyka zbio-
rów obejmuje dawn¹ i wspó³czesn¹ kulturê Holandii, Belgii, Republi-
ki Po³udniowej Afryki oraz dawnych kolonii niderlandzkich, dawn¹ li-
teraturê niderlandzk¹ okresu 1150-1800, wspó³czesn¹ literaturê nider-
landzk¹ (XIX-XXI w.), literaturê w jêzyku Afrikaans, teoriê literatu-
ry, jêzykoznawstwo niderlandzkie, teoriê i praktykê przek³adu literac-
kiego, podrêczniki do nauki jêzyka niderlandzkiego, historiê sztuki ni-
derlandzkiej, metodykê i dydaktykê nauczania jêzyków germañskich.

Pomieszczenia biblioteczne s¹ niedu¿e i niewiele w nich miejsca
na rozwój � czytelnia, po³¹czona z wypo¿yczalni¹ oraz katalogi zaj-
muj¹ razem powierzchniê tylko 77 m2.

Historia Biblioteki Niderlandystycznej 39

____________
3 Dane liczbowe na temat BIBNID pochodz¹ ze sprawozdania 2004 na temat

dzia³alno�ci biblioteki, sporz¹dzanego przez nas po ka¿dym roku kalendarzowym.



Czytelnia oferuje mo¿liwo�æ jednoczesnej pracy naukowej 15 oso-
bom, dwa dodatkowe miejsca to stanowiska komputerowe. Na po-
trzeby czytelnicze to ilo�æ wystarczaj¹ca, niemniej jednak dla licz-
niejszych grup studenckich, odbywaj¹cych tam zajêcia dydaktyczne,
czytelnia jest ju¿ zbyt ma³a.

Jak pokazuje powy¿sza statystyka, BIBNID jest niedu¿¹ placów-
k¹ zak³adow¹ o wyrazistym profilu zbiorów i formach pracy. Do
dzi� trzon dzia³alno�ci Biblioteki stanowi wypo¿yczanie ksi¹¿ek stu-
dentom wszystkich lat filologii niderlandzkiej, a tak¿e s³u¿enie fa-
chow¹ literatur¹ pracownikom naukowym w przygotowywaniu przez
nich zarówno zajêæ dydaktycznych, jak i w³asnych publikacji.
W stosunku do pracowników naukowych udaje siê spe³niaæ, w gra-
nicach obiektywnych mo¿liwo�ci, statutowe cele bibliotecznej dzia-
³alno�ci. Studentów obejmuje to równie¿, zw³aszcza ¿e w wiêkszo-
�ci wystarczaj¹ im podstawowe skrypty zalecane przez wyk³adow-
ców oraz obowi¹zkowe lektury, najchêtniej... po polsku, je¿eli tylko
maj¹ mo¿liwo�æ wyboru, a tak¿e Internet, do którego od dwu lat Bi-
blioteka ma ju¿ dostêp. Jest on gromadnie oblegany przez u¿ytkow-
ników. Rzadko zdarzaj¹ siê w�ród studentów bardziej oryginalne
i ambitne potrzeby czy oczekiwania w stosunku do Biblioteki.

Niewielk¹ grupê spo�ród czytelników BIBNID stanowi¹ tak¿e stu-
denci innych kierunków czy uczelni, jak równie¿ osoby z zewn¹trz,
z jakich� wzglêdów, g³ównie prywatnych, zainteresowane jêzykiem
i kultur¹ niderlandzk¹. Najczê�ciej s¹ to uczestnicy popo³udniowych
kursów jêzyka niderlandzkiego, organizowanych przez pracowników
Katedry w ramach O�rodka Kultury Niderlandzkiej.

Nowe niderlandzkie ksi¹¿ki, zakupione w firmie �Kubicz�, tema-
tycznie dostosowane do potrzeb studentów i pracowników Katedry,
opracowywane s¹ i w³¹czane do ksiêgozbioru. Biblioteka wpisuje je
do inwentarzy, opatruj¹c ponadto ekslibrisami i znakami w³asno�cio-
wymi BIBNID. Podobnie postêpuje siê ze szczególnie warto�ciowy-
mi ksi¹¿kami, a zw³aszcza tymi, które zosta³y wydane ju¿ dawno te-
mu. W roku 2002 BIBNID odziedziczy³a ksiêgozbiór zmar³ego ni-
derlandzkiego profesora Stutterheima � jêzykoznawcy, filozofa i te-
oretyka literatury, którego ksi¹¿ki z merytorycznego punktu widze-
nia sta³y siê ozdob¹ jej zbiorów. Ponadto, ksi¹¿kom niderlandzkim
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przejêtym w roku 1999 z Biblioteki Germanistycznej stopniowo
nadawane s¹ sygnatury BIBNID, po ponownym ich opracowaniu.
Opracowanie ksiêgozbioru ma charakter tradycyjny: sporz¹dzane s¹
karty katalogowe i w³¹czane do istniej¹cego katalogu alfabetyczne-
go. Rozszerza siê dziêki temu stale równie¿ katalog rzeczowy, bo-
wiem przy opracowaniu ksiêgozbioru dokonywana jest tak¿e jego te-
matyczna klasyfikacja. Jednak, ¿eby BIBNID i jej ksiêgozbiór mo-
g³y zaistnieæ tak¿e w wirtualnej przestrzeni, ksi¹¿ki powinny byæ
równie¿ opracowywane komputerowo, zyskaæ rekordy egzemplarza
i kody paskowe. W tym celu nale¿a³oby je zg³osiæ do opracowania
centralnego za po�rednictwem Biblioteki Uniwersyteckiej. Dobrze
by³oby tak¿e, aby komputery, którymi dysponuje BIBNID, uzyska³y
oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce ich pod³¹czenie do sieci Biblioteki
Uniwersyteckiej, a tak¿e ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. Tak wy-
gl¹daj¹ najbli¿sze plany BIBNID na przysz³o�æ, uzale¿nione
w g³ównej mierze od zasobów i mo¿liwo�ci finansowych jednostki
macierzystej � Katedry Filologii Niderlandzkiej.

TRUDNO�CI I PROBLEMY BIBLIOTEKI

Oczywi�cie, codzienno�æ BIBNID to tak¿e problemy i trudno�ci.
Najwiêkszym z nich jest z ca³¹ pewno�ci¹ fakt, ¿e w lokalu Biblio-
teki odbywaj¹ siê tak¿e zajêcia dydaktyczne dla studentów ró¿nych
lat filologii niderlandzkiej. Biblioteka stanowi 1/4 powierzchni Kate-
dry Filologii Niderlandzkiej, cierpi¹cej na chroniczny niedobór sal
dydaktycznych. Zajêcia dydaktyczne prowadzone w BIBNID wp³y-
waj¹ dezorganizuj¹co na jej rytm pracy, a o zachowywaniu przez
m³odzie¿ ciszy w czytelni po zajêciach nie mo¿na nawet marzyæ,
skoro nie potrafi¹ jej oni zachowaæ w trakcie odbywanych tam w³a-
�nie wcze�niej æwiczeñ. Zsynchronizowanie godzin pracy Biblioteki
z odbywaj¹cymi siê zajêciami dydaktycznymi niewiele w tej sytua-
cji pomaga, bowiem m³odzie¿ studencka nie czytaj¹ca og³oszeñ na
drzwiach bibliotecznych przybywa do czytelni w trakcie æwiczeñ
czy wyk³adu dla innego roku studiów, aby dowiedzieæ siê, kiedy bê-
dzie mo¿na bez przeszkód skorzystaæ z Biblioteki. Je�li za� usi³uje
ona mimo wszystko pracowaæ z ksiêgozbiorem czytelnianym na ka-
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napie w tzw. akwarium � pomieszczeniu o przeszklonych �cianach
nale¿¹cym do O�rodka Kultury Niderlandzkiej � w czasie, gdy
w czytelni odbywaj¹ siê zajêcia dydaktyczne, to siêgniêcie po tê li-
teraturê, próba uruchomienia Internetu lub te¿ wypo¿yczenia ksi¹¿ek
z Biblioteki przeszkadza w prowadzeniu zajêæ, odbywaj¹cych siê
w tym czasie w czytelni. Rzadko udaje siê, choæ w ka¿dym seme-
strze Biblioteka usilnie o to zabiega, aby zajêcia w czytelni koñczy-
³y siê w po³udnie, daj¹c potem BIBNID mo¿liwo�æ niezak³óconej
dzia³alno�ci. Taka rzecz jest praktycznie niewykonalna, brak jest bo-
wiem wystarczaj¹cej ilo�ci sal do przeprowadzania zajêæ dydaktycz-
nych. Ilo�æ studentów ro�nie z roku na rok (³¹cznie ze studentami
wieczorowymi), natomiast liczba sal dydaktycznych (pomimo uzu-
pe³niania ich pomieszczeniami wypo¿yczanymi z filologii angiel-
skiej) ci¹gle pozostaje na tym samym, niewystarczaj¹cym poziomie.
Efektem jest obci¹¿enie BIBNID zajêciami dydaktycznymi i utru-
dnienie jej dzia³alno�ci. Je¿eli wy¿ej opisana sytuacja nie ulegnie
zmianie, a nic na to nie wskazuje, to w przysz³o�ci BIBNID bêdzie
musia³a byæ otwarta dla czytelników tak¿e i w soboty. Równie¿
w ten dzieñ bêd¹ siê w niej musia³y odbywaæ zajêcia dydaktyczne.
Trudno wiêc w tej sytuacji zarówno o optymizm, jak i nadziejê na
choæby chwilê ciszy oraz skupienia, tak potrzebne czytelnikom, jak
i bibliotekarkom do prac merytorycznych, nie bêd¹cych samym tyl-
ko udostêpnianiem.

Nie tylko zajêcia dydaktyczne, ale i faktyczne przebywanie m³o-
dzie¿y w obiekcie prawie 24 godziny na dobê utrudnia dzia³alno�æ
BIBNID. Niewielka jest przesada w owych 24 godzinach na dobê:
najpierw s¹ bowiem zajêcia dydaktyczne (wyk³ady, w tym równie¿
go�cinne, æwiczenia, konwersatoria z u¿yciem sprzêtu audiowizual-
nego), pó�niej usi³uje dzia³aæ Biblioteka, a pod koniec dnia s¹ albo
wieczorne kursy jêzyka niderlandzkiego dla kursantów �z miasta�,
albo zajêcia kó³ka niderlandystycznego, albo wy�wietlanie nider-
landzkich filmów w oryginalnej wersji jêzykowej, lub te¿ rozliczne-
go rodzaju zajêcia kulturalne pod egid¹ O�rodka Kultury Nider-
landzkiej. Sama ju¿ ta ró¿norodno�æ wywo³uje na przemian dumê
i podziw dla aktywnej dzia³alno�ci naukowców i studentów na polu
polsko-niderlandzkim oraz niderlandzko-polskim, jak te¿ i zawrót
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g³owy, po³¹czony z gor¹cym pragnieniem bibliotecznej ciszy, sprzy-
jaj¹cej skupieniu.

Wiele do ¿yczenia pozostawia równie¿ bezpieczeñstwo zbiorów,
a dzieje siê tak z dwóch powodów. Brakuje w BIBNID tzw. bram-
ki elektronicznej, reaguj¹cej d�wiêkowo na próbê niekontrolowane-
go wynoszenia materia³ów naukowych poza jej obrêb i brakuje na
ksi¹¿kach i czasopismach wspó³pracuj¹cych z ni¹ kodów pasko-
wych. Jest to problem finansowy, w konsekwencji którego � od cza-
su do czasu � z czytelni gin¹ ksi¹¿ki, szczególnie popularne skryp-
ty, których ilo�æ jest niewystarczaj¹ca w stosunku do szybko rosn¹-
cej liczby studentów.

Trudno jest zachowaæ bezpieczeñstwo zarówno zbiorów, jak i pra-
cowników BIBNID tak¿e z uwagi na specyfikê lokalu, w którym
mie�ci siê Biblioteka oraz O�rodek Kultury Niderlandzkiej. Jest on
po³o¿ony na niskim parterze, z wej�ciem bezpo�rednio z bardzo ru-
chliwej ul. Uniwersyteckiej i praktycznie pozbawiony jest jakichkol-
wiek zabezpieczeñ � nie zatrudnia portierów czy pracowników
ochrony, a jedyn¹ ochron¹ przed niepo¿¹danymi osobami mog¹ byæ
zamkniête drzwi, umo¿liwiaj¹ce pe³n¹ kontrolê nad tym, kto odwie-
dza to miejsce. Jednocze�nie za� z uwagi na jego specyficzny cha-
rakter i wielofunkcyjno�æ, w³a�ciwie powinno byæ ono dostêpne dla
wszystkich chêtnych. Bardzo trudne, a czasami wrêcz niemo¿liwe
jest kompromisowe godzenie ze sob¹ wszelkich wewnêtrznie sprzecz-
nych interesów u¿ytkowników bibliotecznego miejsca pracy. 

Nie³atwo siê pracuje w lokalu, który stanowi �trzy w jednym� (Bi-
blioteka Niderlandystyczna + O�rodek Kultury Niderlandzkiej + Kate-
dra Filologii Niderlandzkiej). Ale taka jest praktyczna cena, jak¹ p³aci
siê za pracê nie w tradycyjnej bibliotece instytutowej, a raczej w o�rod-
ku badawczo-rozwojowym na polu niderlandystycznym, którego BIB-
NID stanowi jaki� niedu¿y i wcale nie podstawowy element sk³adowy. 

Z uwagi na swoj¹ specyfikê i nowatorski charakter BIBNID zaj-
muje poczesne miejsce po�ród uniwersyteckich bibliotek neofilolo-
gicznych. Jest znacznie mniejsza od BIFG czy Biblioteki Filologii
Angielskiej, wielko�ci¹ porównywalna z Bibliotek¹ Filologii Klasycz-
nej, choæ od niej nowocze�niejsza, za� formami dzia³ania kulturo-
twórczego zdaje siê najbardziej przypominaæ Bibliotekê Austriack¹.
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Ma³gorzata Stasiak
Biblioteka G³ówna Akademii Wychowania Fizycznego
Wroc³aw

BIBLIOTEKA 
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

WE WROC£AWIU W OKRESIE TRANSFORMACJI
ZMIANY ORGANIZACJI PRACY BIBLIOTEKI 

PO 1990 ROKU

�Biblioteka jako skarbnica dokumentów kultury
przeznaczonych do publicznego u¿ytku jest zbiorem 

energii duchowej w stanie potencjalnym.
Od sposobu gromadzenia tej energii, 

jej przechowywania oraz uprzystêpniania
zale¿y czy i w jakiej mierze mo¿e staæ siê ¿yw¹ si³¹

wytwarzaj¹c¹ nowe warto�ci.�

Jan Muszkowski ¯ycie ksi¹¿ki

Wroc³awska Akademia Wychowania Fizycznego powsta³a w 1946 r.
jako Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Wroc³awskiego. Jej wspó³za³o¿ycielem i pierwszym
rektorem by³ prof. dr hab. Andrzej Klisiecki. W roku 1950 prze-
kszta³cona zosta³a w samodzieln¹ trzyletni¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Wycho-
wania Fizycznego, która w 1956 r. uzyska³a uprawnienia do nada-
wania stopni magisterskich i przesz³a na czteroletni cykl nauczania.
W 1960 r. na Uczelni powo³ano Zak³ad Usprawniania Leczniczego,
który sta³ siê zal¹¿kiem obecnego Wydzia³u Fizjoterapii. Uczelnia
zorganizowa³a studia zaoczne w 1967 r., a na Akademiê Wychowa-
nia Fizycznego przemianowana zosta³a w 1972 r.



Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu (dalej AWF)
jest uczelni¹ dwuwydzia³ow¹ z Wydzia³em Wychowania Fizycznego
i Wydzia³em Fizjoterapii (dawniej Rehabilitacji Ruchowej), kszta³c¹-
c¹ w systemie studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych i pody-
plomowych, a tak¿e studiów doktoranckich. Uczelnia posiada pe³ne
uprawnienia akademickie do nadawania tytu³ów zawodowych licen-
cjata i magistra oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowa-
nego nauk o kulturze fizycznej1.

Za rok powstania Biblioteki G³ównej AWF mo¿na przyj¹æ maj
1949 r., kiedy to Studium Wychowania Fizycznego Akademii Me-
dycznej �prezydent Wroc³awia przydzieli³ po³owê budynku przy ul.
Dicksteina, gdzie ulokowano 60 studentów, zwalniaj¹c w ten sposób
II piêtro budynku przy ul. Witelona dla Biblioteki, która zaczê³a po-
wstawaæ w tym czasie dziêki darowiznom oraz dla organizacji m³o-
dzie¿owych i Podstawowej Organizacji Partyjnej�2. 

W przydzielonych pomieszczeniach Biblioteka mie�ci³a siê do
1967 r., a pierwszymi jej kierowniczkami by³y kolejno Jadwiga Cegla-
rek i Kamila Czabañska. W 1967 r. 17 4603 jednostek inwentarzowych
zbiorów przeniesiono do nowych pomieszczeñ pawilonu typu namy-
s³owskiego postawionego przy ul. Banacha 11. W nowo zbudowanym
pawilonie czytelnicy otrzymali czytelniê na 50 miejsc, po³¹czon¹ z wy-
po¿yczalni¹, a czwórka bibliotekarzy pracowniê. Kierownictwo Biblio-
teki w 1976 r. objê³a Maria Maciejewska-Kwapisz. W tym te¿ roku od-
dzielono czytelniê od wypo¿yczalni, a pomieszczenie dotychczas zaj-
mowane przez innego u¿ytkownika przeznaczono na czytelniê i maga-
zyn czasopism. W koñcu 1979 r. wcielono do Biblioteki Zak³adowy
O�rodek Informacji Naukowo-Technicznej dzia³aj¹cy w latach 1972-
1979 jako niezale¿na jednostka organizacyjna Szko³y. W roku 1985
dotychczasowy budynek, dla stopniowo rosn¹cych zbiorów i coraz
wiêkszej liczby czytelników, okaza³ siê zbyt ma³y. W³adze Uczelni
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podjê³y decyzjê o dostosowaniu budowanego wtedy pawilonu dydak-
tycznego dla potrzeb Biblioteki. W sierpniu 1985 r. do nowych maga-
zynów przeniesiono (uprzednio zmeliorowanych) 30 500 woluminów4

zbiorów bibliotecznych, czytelnicy otrzymali: czytelniê g³ówn¹ na 67
miejsc, czytelniê czasopism bie¿¹cych oraz informatorium OIN, a licz-
ba zatrudnionych bibliotekarzy wzros³a do 14. W tym te¿ roku po raz
pierwszy zosta³a zatwierdzona struktura Biblioteki. Wydzielono nastê-
puj¹ce sekcje i samodzielne stanowiska pracy: Sekcjê Gromadzenia
i Opracowania Wydawnictw Zwartych, Sekcjê Udostêpniania, O�rodek
Informacji Naukowej, Samodzielne Stanowisko ds. Gromadzenia
i Opracowania Druków Ci¹g³ych, oraz stanowisko Instruktora Biblio-
tek Zak³adowych. Kolejna reorganizacja struktury, do której przyczyni-
³a siê komputeryzacja Biblioteki, nast¹pi³a w 1997 r. Nast¹pi³o po³¹-
czenie Sekcji Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Zwartych
z Samodzielnym Stanowiskiem Gromadzenia i Opracowania Wydaw-
nictw Ci¹g³ych, Senat powo³a³ zastêpcê dyrektora Biblioteki, utworzo-
no te¿ samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji, oraz wyodrêbniono
sekretariat. Taka struktura obowi¹zuje tak¿e dzisiaj.

Obecnie ksiêgozbiór (z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekrea-
cji i turystyki oraz pedagogiki, psychologii, historii, filozofii, nauk
biologiczno-medycznych, nauk matematyczno-przyrodniczych, orga-
nizacji i zarz¹dzania w aspekcie kultury fizycznej sportu i turystyki)
liczy 85 378 woluminów5, a jest to stan po wielokrotnych ostrych se-
lekcjach. W wypo¿yczalni jest zarejestrowanych 4165 u¿ytkowni-
ków. Ca³y personel liczy 18 osób (w tym 14 po studiach biblioteko-
znawczych). Przy bezpo�redniej obs³udze czytelników pracuje 10 bi-
bliotekarzy, czyli 55% zatrudnionych w Bibliotece.

W ci¹gu ostatnich lat w technologii pracy bibliotek zasz³y du¿e zmia-
ny, do których bibliotekarze i biblioteki musz¹ siê przystosowywaæ.
Przej�cie z tradycyjnego opracowania zbiorów na pracê w zintegrowa-
nych systemach bibliotecznych, wiêksza ró¿norodno�æ materia³ów gro-
madzonych w bibliotekach oraz zmiany w prezentacji zasobów biblio-
tecznych wymagaj¹ od bibliotekarzy opanowania nowych umiejêtno�ci.
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Nowoczesna biblioteka, funkcjonuj¹ca w �rodowisku akademic-
kim wg Wytycznych dla bibliotek akademickich6, powinna u¿ytkow-
nikowi zapewniæ: 

� przyjazne �rodowisko � gdzie jest zapewnione miejsce do nauki
indywidualnej i grupowej, gdzie u¿ytkownik ma dostêp do lokalnych
i szerokich us³ug sieciowych oraz mo¿e korzystaæ z multimedialnych
stacji roboczych z dostêpem do Internetu, a tak¿e ma bezpo�redni
dostêp do kserografu,

� skomputeryzowane sterowanie i kontrolê procesów udostêpnia-
nia, gromadzenia i katalogowania oraz ogólnodostêpne zautomatyzo-
wane katalogi (OPAC),

� zbiory biblioteczne przejrzy�cie oznakowane, gromadzone zgo-
dnie z oczekiwaniami pracowników i studentów wszystkich rodza-
jów studiów,

� elastyczn¹ politykê wypo¿yczania zbiorów, a sam proces wypo-
¿yczeñ zautomatyzowany oraz katalog dostêpny przez ca³¹ dobê; na
¿yczenie u¿ytkownika powinien byæ dostêpny bibliotekarz s³u¿¹cy
pomoc¹ w korzystaniu z w³asnych zbiorów biblioteki, jak i z zewnê-
trznych �róde³ elektronicznych,

� wykwalifikowany personel odpowiednio zarz¹dzaj¹cy bibliote-
k¹, mog¹cy zidentyfikowaæ potrzeby u¿ytkowników oraz zapewnia-
j¹cy profesjonaln¹ obs³ugê zarówno je�li chodzi o udostêpnianie
zbiorów w³asnych biblioteki, jak i za po�rednictwem Internetu,

� szkolenie grup u¿ytkowników w zale¿no�ci od ich potrzeb do
samodzielnego wyszukiwania informacji w dostêpnych bazach da-
nych i Internecie.

Proces transformacji Biblioteki AWF rozpoczêto w 1993 r.,
w którym kupiono program biblioteczny SOWA7 i zaczêto wprowa-
dzaæ do niego kupowane wydawnictwa zwarte. Retrokonwersja da-
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nych bibliograficznych, op³aconych z funduszy KBN, spowodowa³a
szybsz¹ prezentacjê katalogów bibliotecznych w Internecie, ponie-
wa¿ jednym z warunków rozliczenia grantów by³o przedstawienie
katalogu Biblioteki w Internecie. W taki w³a�nie sposób � jako
pierwsza w resorcie � Biblioteka w 1997 r. za³o¿y³a swoj¹ stronê
www, gdzie do po³owy 2002 r. prezentowa³a dane o swoich zbio-
rach w systemie SOWA. 

W drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych w Bibliotece nast¹pi³y
zmiany nie tylko w prezentacji katalogów i sposobie zamawiania
i wypo¿yczania ksi¹¿ek. Zmieni³y siê tak¿e materia³y gromadzone
przez Bibliotekê. Wej�cie nowych no�ników sprawi³o, ¿e obok ma-
teria³ów pi�mienniczych (ksi¹¿ki i czasopisma) coraz wiêcej doku-
mentów zaczêto kupowaæ na no�nikach elektronicznych8. Do roku
1999 czytelnik otrzymywa³ informacjê z tematycznych baz danych
na interesuj¹cy go temat, a od pracy wypo¿yczalni miêdzybibliotecz-
nej i zasobów biblioteki zale¿a³o, czy interesuj¹cy go materia³ dosta-
nie do rêki. Przyst¹pienie do konsorcjum, oferuj¹cego dostêp do spi-
sów tre�ci wydawnictw ci¹g³ych i czasopism pe³notekstowych9,
sprawi³o, ¿e �pojawi³y siê mo¿liwo�ci udostêpniania dokumentów
nie bêd¹cych w³asno�ci¹ danej biblioteki, umiejscowionych na dys-
kach komputerów w innych bibliotekach b¹d� sieciowych archi-
wach�10. Strona www Biblioteki prezentuj¹ca tylko katalogi przesta-
³a u¿ytkownikom wystarczaæ. Trzeba by³o zbudowaæ j¹ od nowa.

Zmiany nastêpowa³y nie tylko w pracy Biblioteki, zmienia³a siê
tak¿e uczelnia, w której strukturze biblioteka akademicka funkcjonu-
je. Wzrost liczby studentów, szczególnie studiów zaocznych, czêste
zmiany programów nauczania, zmiany struktury organizacyjnej
szko³y, rozszerzenie kierunków kszta³cenia11 i zainteresowañ nau-
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kowców macierzystej jednostki, przeniesienie punktu ciê¿ko�ci
z �nauczania� na �uczenie siê� sprawi³y, ¿e Biblioteka sta³a siê bar-
dziej elastyczna w doborze gromadzonych ksi¹¿ek i czasopism oraz
dokumentów elektronicznych i informacyjnych. Biblioteka musia³a
tak¿e zapewniæ studentom odpowiednie warunki do �uczenia siê�.
W roku 1999 zbiory czytelni udostêpniono po odpowiednim przygo-
towaniu i zabezpieczeniu w wolnym dostêpie. W Czytelni G³ównej
jest udostêpniane ok. 9% ksiêgozbioru posiadanego przez Bibliote-
kê. Jest to ksiêgozbiór ruchomy, zmieniaj¹cy siê w sposób ci¹g³y �
zgodnie z wp³ywaj¹cymi nowo�ciami do Biblioteki i zmianami pro-
gramów nauczania. W czytelni udostêpniane s¹ podrêczniki, skryp-
ty, podstawowe czasopisma, wydawnictwa informacyjne i multime-
dialne. Równocze�nie z reorganizacj¹ pracy w czytelni wygospoda-
rowano dla studentów jedno pomieszczenie, tzw. pokój nauki, gdzie
mog¹ uczyæ siê z w³asnych materia³ów. 

W 1999 r. ca³o�æ zbiorów bibliotecznych � a wiêc wydawnictwa
zwarte i ci¹g³e oraz informacja o nich, czyli bibliografia prac pra-
cowników AWF oraz bibliografia zawarto�ci czasopism gromadzo-
nych w Bibliotece � by³a wprowadzona do programu bibliotecznego
SOWA, praca czytelni g³ównej zreorganizowana a Biblioteka przy-
stêpowa³a do pierwszych konsorcjów. W tym te¿ roku zaczêto pla-
nowaæ zmianê systemu bibliotecznego na dzia³aj¹cy w formacie
USMARC. Po pierwszych informacjach kosztorysowych zastanawia-
no siê nad kupnem wersji �light� którego� z du¿ych systemów bi-
bliotecznych. W 2001 r. we Wroc³awiu w³adze sze�ciu bibliotek po-
wo³a³y konsorcjum dla kupna programu bibliotecznego ALEPH.
Dziêki temu zyskano mo¿liwo�æ kupna pe³nego programu w cenie
jego skromniejszej wersji.

W grudniu 2001 r. przes³ano bazy do konwersji firmie ALEPH
POLSKA. Równolegle z przygotowywaniem do konwersji baz pro-
wadzonych dotychczas w SOWIE zaczê³y siê szkolenia pracowni-
ków Biblioteki przygotowuj¹ce ich do pracy w nowym systemie.
Cykl szkoleñ zapocz¹tkowa³o czterodniowe szkolenie z formatu
MARC, a nastêpnie piêciodniowe wstêpne szkolenie przeprowadzo-
ne przez firmê ALEPH Polska, w czasie którego czyniono tak¿e
ustalenia dotycz¹ce konwersji naszych zbiorów. Do koñca 2002 r.
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w Bibliotece odby³o siê 6 szkoleñ dla ró¿nych grup bibliotekarzy
przeprowadzanych przez pracowników ALEPH�a oraz do�wiadczo-
nych bibliotekarzy innych szkó³ wy¿szych. 

Po konwersji danych bibliograficznych i zasobu oraz kartoteki
czytelników 25 czerwca 2002 r. w nowym systemie zaczê³a dzia³aæ
wypo¿yczalnia. Jednocze�nie pojawi³ siê OPAC na stronie www Bi-
blioteki i czytelnicy zyskali mo¿liwo�æ zamawiania ksi¹¿ek do wy-
po¿yczalni przez Internet. ¯eby nie komplikowaæ obs³ugi, stare kar-
ty po autoryzacji w wypo¿yczalni zachowa³y wa¿no�æ. Jednocze�nie
z czytelnikami i pracownikami Sekcji Udostêpniania zaczê³a pracê
w systemie Sekcja Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Zwar-
tych i Ci¹g³ych. Gromadzenie i opracowanie ksi¹¿ek rozpoczêto od
razu, gromadzenie i akcesjê czasopism w bazie zdecydowano siê
prowadziæ od stycznia 2003 r.

W ALEPH-ie zdecydowano siê prowadziæ 3 spo�ród baz Bibliote-
ki � bazê ksi¹¿ek i czasopism oraz bibliografiê zawarto�ci czasopism
gromadzonych w Bibliotece. Dla potrzeb bibliografii prac pracowni-
ków w³adze uczelni zdecydowa³y siê kupiæ program Expertus firmy
Splendor i przekazaæ prowadzenie bibliometrii OIN Biblioteki.
W tym te¿ celu o�rodek otrzyma³ nowy etat. O ile udostêpnianie zo-
sta³o etatowo wzmocnione kilka lat temu, OIN w tym roku, to sek-
cja gromadzenia i opracowania jest, jak na swoje obecne obowi¹zki,
zbyt ma³a. Jednoczesne gromadzenie i opracowanie bie¿¹cych wp³y-
wów oraz poprawianie opisów z konwersji i porz¹dkowanie baz sta-
nowi du¿e obci¹¿enie ma³ego zespo³u, tym bardziej, ¿e przej�cie na
zupe³nie nowy format MARC21 wymaga od niego du¿ej liczby szko-
leñ w celu opanowania zupe³nie nieznanych umiejêtno�ci. 

Wed³ug J. Wojciechowskiego biblioteka i �bibliotekarstwo zmie-
nia siê nie tylko szybko, ale i wielokierunkowo. Jednak g³ównym
symptomem zmian jest wielokomunikatywno�æ, mnogo�æ form ko-
munikacji, w których biblioteka po�redniczy i wobec tego równie¿
komunikacyjna ró¿no�æ jej zasobów�12.

Wraz z potrzebami u¿ytkowników zmienia siê strona domowa Bi-
blioteki, obecnie to w³a�nie strona www sta³a siê podstawowym
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�ród³em informacji o strukturze, zasobach i funkcjonowaniu Biblio-
teki. Prezentuj¹c informacje, jakie z niej mo¿na uzyskaæ, podzielono
je na trzy zasadnicze grupy:

Bazy w³asne Biblioteki, czyli Katalog ksi¹¿ek i czasopism, Biblio-
grafia zawarto�ci czasopism gromadzonych w Bibliotece w � ALEPH
oraz Bibliografia prac pracowników � Expertus. S¹ to bazy sporz¹-
dzane w oparciu o w³asne zasoby gromadzone w Bibliotece. Biblio-
grafia zawarto�ci czasopism opracowywana jest na podstawie niemal
wszystkich wp³ywaj¹cych do Biblioteki czasopism. Bibliografia prac
pracowników ma ponadto zasób archiwalny. Do tej grupy przydzie-
lono tak¿e: informacje o Bibliotece, regulamin Biblioteki wraz z wy-
kazem op³at, wykaz czasopism w roku bie¿¹cym wp³ywaj¹cych do
Biblioteki z linkami do ich wersji elektronicznych, wykaz nowo�ci
ksi¹¿kowych wp³ywaj¹cych w kolejnych miesi¹cach oraz og³oszenia.

Bazy nabywane przez Bibliotekê � baza SPORT DISCUS do-
stêpna online dla 4 jednoczesnych u¿ytkowników wraz z dostêpem
do EIFL-EBSCO, gdzie znajduje siê ok. 300 pe³notekstowych cza-
sopism indeksowanych w bazie, informacja o bazie SPOLIT dostêp-
nej na CD-ROM.

Bazy zewnêtrzne bezp³atne mog¹ce interesowaæ u¿ytkowników �
KaRo i katalogi innych bibliotek, bezp³atne serwisy bibliograficzne
i pe³notekstowe czasopisma elektroniczne, strony szkó³ wy¿szych, li-
sty rankingowe czasopism, instytucje pañstwowe i zwi¹zki sportowe,
materia³y tycz¹ce bibliometrii, domowa strona AWF we Wroc³awiu
wraz z serwisem dla pracowników.

Na zmianê sposobu pracy Biblioteki AWF, która stopniowo prze-
kszta³ca siê w Akademickie Centrum Zasobów Informacyjnych mia-
³y wp³yw:

� zmiany w strukturze uczelni, wzrost liczby studentów szczegól-
nie studiów zaocznych oraz rozszerzenie programów nauczania,

� kupno zintegrowanego programu bibliotecznego ALEPH,
� prezentacja Biblioteki w Internecie.
Zmiany, które zasz³y w uczelni spowodowa³y konieczno�æ groma-

dzenia bogatszej tematycznie literatury oraz wypracowania nowych
form jej udostêpniania. Zyskano te¿ mo¿liwo�æ opracowania zbio-
rów w formacie MARC21. W najbli¿szej przysz³o�ci planuje siê pre-
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zentacjê baz w KaRo i nawi¹zanie wspó³pracy z NUKAT-em. U¿yt-
kownicy uzyskali mo¿liwo�æ zamawiania ksi¹¿ek do wypo¿yczalni
z Internetu, a przeszukiwanie baz umieszczonych na stronie www
da³o im lepszy i szybszy dostêp do �wiatowej literatury.

W roku 2001 Maurice B. Line13 przedstawi³ swoj¹ listê ¿yczeñ do-
tycz¹c¹ biblioteki akademickiej, jak¹ chcia³by przybiæ na drzwiach
i umie�ciæ na stronie www ka¿dej biblioteki. Wiele z jego postulatów
skierowanych jest w³a�ciwie do w³adz uczelni, ale na pewno warto
jego listê �przymierzyæ� do Biblioteki AWF i sprawdziæ, w jakim
stopniu spe³nia ona wyobra¿enia o idealnej bibliotece. Oto ona:

� Budynek o ciekawej architekturze � przedstawiana Biblioteka
jest to budynek dydaktyczny przystosowany w 1985 r. dla potrzeb bi-
bliotecznych, nie zawsze z pozytywnym skutkiem. Pracownicy Bi-
blioteki maj¹ nadziejê, ¿e to siê wkrótce zmieni, poniewa¿ w najbli¿-
szych planach rozwoju uczelni jest budowa nowej biblioteki14.

� Przyjazna nieformalna atmosfera � nale¿y s¹dziæ, ¿e taka w³a-
�nie niewymuszona atmosfera panuje w Bibliotece.

� D³ugie (ale bez przesady) godziny otwarcia � czytelnia jest czyn-
na 11 godzin dziennie, a tak¿e w weekendy, inne agendy z powodu
niezbyt licznego personelu pracuj¹ krócej, ale wypo¿yczalnia w czasie
sesji zjazdowych studiów zaocznych jest dodatkowo czynna w soboty.

� Zró¿nicowany charakter miejsc pracy � s¹ dwie czytelnie: g³ów-
na i czasopism bie¿¹cych oraz informatorium, pokój cichej nauki
i ogromne korytarze, w których niektórzy studenci najbardziej lubi¹
siedzieæ z ksi¹¿kami.

� Funkcjonalny uk³ad magazynowy (zasoby drukowane) i syste-
mowy (zasoby elektroniczne) � w czytelni u¿ytkownicy nie maj¹
k³opotów z dostêpem do dokumentów, magazyny zostan¹ otwarte
w nowym budynku, poniewa¿ w u¿ytkowanym wystêpuje brak miej-
sca, co do zasobów elektronicznych, nad stron¹ www Biblioteki pra-
ce trwaj¹ przez ca³y czas.
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� Szeroki wybór bie¿¹cych nowo�ci do przegl¹dania � wp³ywaj¹-
ce nowo�ci s¹ widoczne na stronie Biblioteki, s¹ te¿ w³¹czane do
zbiorów czytelnianych, oraz od 2001 r. je¿eli jest to tylko 1 egzem-
plarz udostêpniany jest tylko na miejscu lub po¿yczany na krótko.
W czytelni czasopism jest wolny dostêp do pó³ek.

� W³a�ciwych proporcji miêdzy tym, co w wolnym dostêpie,
a zbiorami magazynowymi � tylko nowy budynek da mo¿liwo�æ
otwarcia czê�ci magazynów dla u¿ytkowników.

� £atwy w u¿yciu katalog � program ALEPH jest bardzo przyja-
zny dla u¿ytkownika, dostêpny jest z koñcówek w Bibliotece w cza-
sie pracy czytelni oraz z Internetu przez ca³¹ dobê.

� Dobry dostêp do pozosta³ych narzêdzi informacji oraz kopiarek
i skanerów � obecnie Biblioteka wszystkie us³ugi �wiadczy nieod-
p³atnie, wyj¹tkiem jest punkt kserograficzny prowadzony przez pry-
watn¹ osobê. U¿ytkownik wchodzi do Biblioteki przez bramkê przy
drzwiach wej�ciowych i na terenie dla niego przeznaczonym mo¿e
siê swobodnie poruszaæ.

� Personel z rozleg³¹ wiedz¹ bibliograficzn¹, pomocny i przyjaz-
ny � bibliotekarze s¹dz¹, ¿e stanowi¹ tak¹ kadrê.

Aby d¹¿yæ do idea³u przedstawionego powy¿ej konieczny jest nowy
budynek, w którym znaczna czê�æ ksiêgozbioru zostanie udostêpniona
w wolnym dostêpie oraz znajdzie siê miejsce na zorganizowanie stu-
dentom kabin z pe³nym oprogramowaniem do samodzielnej pracy.
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Marek Dubiñski
Biblioteka G³ówna i OINT 
Politechniki Wroc³awskiej

ABSOLWENCI 
INSTYTUTU BIBLIOTEKOZNAWSTWA 
UNIWERSYTETU WROC£AWSKIEGO

PRACUJ¥CY 
W BIBLIOTEKACH NAUKOWYCH WROC£AWIA

Pierwsze próby omówienia losów Instytutu Bibliotekoznawstwa Uni-
wersytetu Wroc³awskiego zosta³y podjête ju¿ na pocz¹tku lat osiemdzie-
si¹tych przez Annê Jankowsk¹-Janiak1. Okazj¹ do tego by³o dwudzie-
stopiêciolecie dzia³alno�ci naukowo-dydaktycznej Instytutu, które przy-
pad³o na rok 1981. Jednak¿e pomimo anonimowo�ci ankiety uzyskano
informacje jedynie od 300 osób, co stanowi³o 20% wszystkich ankieto-
wanych absolwentów. Próba nie by³a wiêc reprezentatywna.

Kolejn¹ próbê zebrania i opracowania zawodowych losów absolwen-
tów podjêto dopiero 20 lat pó�niej, w 2001 r. Okazj¹ by³o przypadaj¹-
ce w tym roku czterdziestopiêciolecie studiów bibliotekoznawczych
na Uniwersytecie Wroc³awskim (1956-2001). Badania ankietowe prze-
prowadzano od pocz¹tku kwietnia do koñca wrze�nia 2001 r., a ich wy-
niki przedstawiono na zorganizowanej � specjalnie z tej okazji przez In-
stytut Bibliotekoznawstwa (dalej IB) i Polskie Towarzystwo Bibliolo-
giczne o/Wroc³aw � sesji naukowej w dniu 4 stycznia 2002 r.

Celem badañ ankietowych i opracowania by³o prze�ledzenie losów
absolwentów, którzy po ukoñczeniu studiów wybrali pracê w bibliote-
____________

1 A. Jankowska-Janiak, Losy absolwentów Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwer-
sytetu Wroc³awskiego, �Przegl¹d Biblioteczny� 1983, nr 2/3, s. 287-293.



kach naukowych. Badania objê³y swym zasiêgiem jedynie miasto Wro-
c³aw, gdzie pracuje i mieszka zaledwie czê�æ absolwentów IB. Wiêk-
szo�æ absolwentów IB wróci³a w swoje rodzinne strony, wyjecha³a do
innych miast, tak¿e za granicê lub podjê³a pracê w innych zawodach.
Wa¿na przy tym wydaje siê akceptacja respondentów dla ankieterów
i w³a�ciwie rozumiana ustawa o ochronie danych osobowych, której ni-
niejszy temat nie narusza, gdy¿ pytania dotycz¹ jedynie zawodowych
losów absolwentów, pomijaj¹c kwestie osobiste i prywatne.

W�ród absolwentów IB rozdano specjalnie opracowan¹ na tê oka-
zjê ankietê, która sk³ada³a siê z 13 pytañ. Pytania od 1 do 3 mia³y
charakter identyfikacyjny (imiê i nazwisko, tytu³ pracy magisterskiej,
nazwisko promotora czy rok ukoñczenia studiów) i by³y potrzebne
do uwiarygodnienia danego absolwenta (zmiana nazwisk tak czêsta
w�ród kobiet). Pytanie nr 4 dotyczy³o ukoñczonej specjalizacji. Py-
tania od nr 5 do 9 dotyczy³y pracy zawodowej: ogólny sta¿ pracy
w bibliotekach, przebieg pracy zawodowej, sta¿ pracy w obecnym
miejscu zatrudnienia oraz formy podnoszenia kwalifikacji, które po-
zwoli³y omówiæ kszta³towanie siê �karier bibliotekarskich�. Omówie-
nia mia³y charakter ogólny, niejednostkowy, z wyra�nym podzia³em
na stanowiska biblioteczne. Przy formach podnoszenia kwalifikacji
rozró¿niono studia podyplomowe, konferencje, kursy i publikacje.
Czê�æ osób wype³ni³a to pytanie bardzo skrupulatnie, podaj¹c do-
k³adne dane bibliograficzne. Stosunkowo czêsto osoby ograniczy³y
siê niestety do stwierdzenia: kilka konferencji, kilka kursów, co utru-
dni³o bardzo dokonanie analizy bibliometrycznej. 

Autor ankiety zdecydowa³ siê na uwzglêdnienie w tabelach wszy-
stkich osób, które pozytywnie zaznaczy³y któr¹� z form podnoszenia
kwalifikacji, gdy¿ sprawdzenie wiarygodno�ci ka¿dej informacji
z osobna by³oby bardzo czasoch³onne. Ostatnie pytania dotyczy³y
oceny studiów: czy pomog³y one w pracy zawodowej (z uzasadnie-
niem)? Respondenci mogli zg³aszaæ propozycje zmian programu stu-
diów, czyli postulowaæ to, czego im samym brakowa³o w trakcie na-
uki. Oczywi�cie program studiów wci¹¿ ulega ewolucji i jest dosto-
sowywany do standardów europejskich (punkty ECTS), i potrzeb bi-
bliotekarstwa w dobie komputeryzacji, ale ka¿de uwagi biblioteka-
rzy praktyków by³y brane pod uwagê przy kolejnych zmianach.
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W ankiecie wziê³o udzia³ 214 spo�ród 239 absolwentów studiów
dziennych i zaocznych (4- lub 5-letnich), którzy ukoñczyli IB lub
przed 1969 r. � Katedrê Bibliotekoznawstwa i obecnie pracuj¹ w 23
bibliotekach naukowych Wroc³awia. Badania mo¿na uznaæ za repre-
zentatywne, gdy¿ ankietê wype³ni³o 89% badanych. Jedynie 25 ab-
solwentów (11% badanych) nie zdecydowa³o siê na wype³nienie an-
kiety z ró¿nych powodów.

Zatrudnienie absolwentów IB z podzia³em na rodzaj biblioteki
naukowej przedstawia siê nastêpuj¹co:
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nych Wy¿szej Szko³y Oficerskiej i Wy¿szej Szko³y Oficerskiej Wojsk Zmechanizo-
wanych, istniej¹cych od 1967 r.



£¹cznie we wroc³awskich bibliotekach naukowych pracuje obe-
cnie 239 absolwentów IB, w tym najwiêcej na stanowiskach kusto-
szy � 118 osób, w dalszej kolejno�ci: 29 bibliotekarzy, 25 starszych
bibliotekarzy, 20 m³odszych bibliotekarzy, 15 starszych kustoszy dy-
plomowanych, 3 kustoszy dyplomowanych, 11 starszych kustoszy,
9 bibliotekarzy-nauczycieli, 8 specjalistów, 3 kustoszy dyplomowa-
nych i 1 sta¿ystka.

Jedn¹ z dwóch najwiêkszych bibliotek naukowych Wroc³awia jest
Biblioteka G³ówna i OINT Politechniki Wroc³awskiej, która powsta-
³a w 1946 r. Od roku 1979 biblioteka pe³ni funkcjê II Centralnej Bi-
blioteki Technicznej w Polsce. £¹cznie w systemie biblioteczno-in-
formacyjnym Politechniki Wroc³awskiej zatrudnionych jest 179 osób2

(174,8 etatów), w tym 56 absolwentów IB (którzy stanowi¹ 31,3%
ogó³u). Absolwenci IB od samego pocz¹tku istnienia biblioteki s¹
bardzo aktywnymi pracownikami. Dziêki pomocy 3 absolwentek IB,
pracuj¹cych w Oddziale Sieci Biblioteczno-Informacyjnej, uda³o siê
ustaliæ, ¿e oprócz obecnie zatrudnionych 56 absolwentów, wcze�niej
w latach 1946-2000 we wszystkich bibliotekach Politechniki Wro-
c³awskiej pracowa³o jeszcze 57 osób (³¹cznie przez te biblioteki prze-
winê³o siê 113 osób). 

Spo�ród 57 absolwentów wcze�niej pracuj¹cych na Politechnice
Wroc³awskiej 11 osób pracuje obecnie w 9 wroc³awskich bibliotekach
naukowych, w tym 7 absolwentów sprawuje obowi¹zki kierownicze
w obecnym miejscu pracy: 2 dyrektorów (Biblioteka Akademii Wy-
chowania Fizycznego, Biblioteka Akademii Muzycznej), 1 wicedyrek-
tor (Biblioteka AWF), 1 kierownik biblioteki (Biblioteka Muzeum Na-
rodowego), 2 kierowników oddzia³u (Biblioteka Uniwersytecka, Bi-
blioteka Ossolineum), 1 kierownik sekcji (Biblioteka Uniwersytecka).
Ponadto 2 absolwentki IB pracuj¹ obecnie w Bibliotece Akademii Me-
dycznej, po 1 w Bibliotece ASP i Bibliotece Akademii Ekonomicznej.
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Ogó³em w Bibliotece G³ównej i OINT Politechniki Wroc³awskiej
pracuje obecnie3 56 absolwentów IB (33 osoby w Bibliotece G³ów-
nej, 23 � w bibliotekach sieci biblioteczno-informacyjnej). 

Spo�ród 33 absolwentów IB w Bibliotece G³ównej najwiêcej � 15
osób � pracuje na stanowisku kustosza, w dalszej kolejno�ci: 10 star-
szych bibliotekarzy, 4 bibliotekarzy, 2 m³odszych bibliotekarzy, 1 star-
szy kustosz dyplomowany, 1 kustosz dyplomowany. W bibliotekach
sieci równie¿ najwiêcej absolwentów IB jest kustoszami � 18 osób,
1 kustoszem dyplomowanym, 1 starszym bibliotekarzem, 2 biblioteka-
rzami, 1 m³odszym bibliotekarzem. Ogó³em we wszystkich bibliote-
kach mamy 33 kustoszy, 11 starszych bibliotekarzy, 7 bibliotekarzy,
3 m³odszych bibliotekarzy, 2 kustoszy dyplomowanych, a 1 osoba jest
starszym kustoszem dyplomowanym. Najwiêcej procentowo pracuje
absolwentów, którzy ukoñczyli studia w latach 1990-2001 � 30, 36%
(17 osób), nastêpnie absolwenci z lat 1970-1979 � 28,57% (16 osób).
Niewiele mniej to absolwenci z lat 1980-1989 (15 osób). Najmniej za-
trudnionych obecnie absolwentów ukoñczy³o IB w 1969 r. i wcze�niej
� 8 osób, co stanowi 14,28 % wszystkich absolwentów pracuj¹cych
obecnie w bibliotekach Politechniki Wroc³awskiej. 

Dla 22 absolwentów zatrudnienie na Politechnice Wroc³awskiej
jest pierwsz¹ prac¹ zawodow¹ podjêt¹ po ukoñczeniu studiów bi-
bliotekoznawczych (a¿ 15 osób to kustosze), 12 osób zmieni³o pra-
cê wewn¹trz bibliotek uczelni (w obrêbie oddzia³ów, sekcji, biblio-
tek sieci). Tak¿e 12 osób zmieni³o raz pracê, 7 osób � dwukrotnie,
a tylko 3 osoby trzykrotnie.

Spo�ród 56 absolwentów 37 osób ukoñczy³o studia w systemie
dziennym (66%), 19 osób (34%) w systemie zaocznym. 13 absol-
wentów IB piastuje obecnie stanowiska kierownicze, w tym: 2 wi-
cedyrektorów biblioteki, 11 kierowników (4 kierowników oddzia-
³ów, 1 kierownik sekcji, 5 kierowników bibliotek instytutowych i 2
kierowników bibliotek wydzia³owych).

Absolwenci IB, obok absolwentów innych kierunków humani-
stycznych i technicznych zatrudnionych w bibliotekach Politechniki
Wroc³awskiej, aktywnie uczestnicz¹ w dzia³alno�ci biblioteki
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i uczelni, o czym najlepiej �wiadcz¹ dzia³ania przez nich podejmo-
wane w pracy naukowo-dydaktycznej i szkoleniowej. Od 1985 r. ab-
solwenci IB organizuj¹, przygotowuj¹ i prowadz¹ kursy specjali-
styczne (�Komputerowe systemy informacyjno-biblioteczne�, �Us³u-
gi Internetu�, �Internet w bibliotece�, �Czasopisma elektroniczne�). 

Absolwenci IB od 1997 r. uczestnicz¹ co roku w wycieczkach
szkoleniowych do innych bibliotek w kraju i za granic¹. W ramach
dzia³añ informacyjno-edytorskich dwoje absolwentów IB bierze
udzia³ w redagowaniu �Elektronicznego Biuletynu Informacyjnego
Bibliotekarzy� (EBIB) � 1 redaktor, 1 kierownik korektorów. Od po-
cz¹tku 2001 r. czasopismo dzia³a w ramach Komisji Wydawnictw
Elektronicznych przy Zarz¹dzie G³ównym SBP jako �Elektroniczna
Biblioteka�. Jej sta³¹ czê�ci¹ jest �Serwis informacyjny�, za którego
redakcjê i aktualizacjê odpowiedzialna jest absolwentka IB.

Absolwenci IB realizuj¹ siê tak¿e zawodowo na polu dzia³añ pro-
mocyjnych biblioteki. Od 1998 r. Biblioteka G³ówna aktywnie ucze-
stniczy w Dolno�l¹skim Festiwalu Nauki. Koordynatorami i osoba-
mi przygotowuj¹cymi pokazy, prezentacje, warsztaty s¹ absolwenci
IB (1 kustosz, 1 bibliotekarz). W wrze�niu 2001 r. przygotowali oni
pokazy i warsztaty pt.: �Wirtualna biblioteka�.

Pracownicy bibliotek Politechniki Wroc³awskiej uzupe³niaj¹ wie-
dzê w Instytucie Bibliotekoznawstwa (obecnie Instytucie Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa) Uniwersytetu Wroc³awskiego
w ramach studiów zaocznych. Od pocz¹tku lat dziewiêædziesiatych
10 osób ukoñczy³o zaoczne studia bibliotekoznawcze, uzyskuj¹c
dziêki temu awanse na stanowiska starszego bibliotekarza lub kusto-
sza. Absolwenci IB du¿¹ wagê przywi¹zuj¹ do pog³êbienia wiedzy
i zdobywania nowych umiejêtno�ci. W latach 2001-2002 3 absol-
wentki IB pomy�lnie zda³y egzamin na bibliotekarza dyplomowane-
go. Pozostali absolwenci IB s¹ równie¿ bardzo aktywni w podnosze-
niu swoich kwalifikacji zawodowych. 16 osób (30% badanych absol-
wentów) uczestniczy³o w konferencjach naukowych, dotycz¹cych
g³ównie zagadnieñ zwi¹zanych z komputeryzacj¹ bibliotek (6 osób),
informacj¹ naukow¹ (5 osób), opracowaniem i katalogowaniem
zbiorów (4 osoby), udostêpnianiem zbiorów oraz retrokonwersj¹
zbiorów (1 osoba). W kursach uczestniczy³o 40 absolwentów IB, co

Absolwenci Instytutu Bibliotekoznawstwa... 63



stanowi 70% badanych absolwentów. Najwiêcej osób uczestniczy³o
w kursach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ informacyjn¹, 22 osoby �
w kursach wewnêtrznych organizowanych przez Bibliotekê G³ówn¹
(czasopisma elektroniczne, Internet, bazy danych, poczta elektronicz-
na), 16 osób � w kursach komputerowych (obs³uga komputera, Mi-
crosoft Office), 11 � w kursach jêzykowych (angielski, niemiecki,
francuski), 1 osoba � w kursach po�wiêconych narodowemu zasobo-
wi bibliotecznemu, 1 osoba w kursie asystencko-sekretarskim i tera-
pii przez sztukê.

Studia podyplomowe to forma podnoszenia kwalifikacji najmniej
ceniona przez absolwentów IB. Ukoñczy³y je jedynie 2 osoby (3,5%
badanych absolwentów). Jedna osoba skoñczy³a studia w zakresie
komunikacji spo³ecznej, druga � Podyplomowe Studium Biblioteko-
znawstwa w IB (specjalizacja z informacji naukowej).

25 absolwentów IB (44% badanych) opublikowa³o ³¹cznie 102
prace, w tym 29 publikacji naukowych, 41 prac przeznaczonych do
u¿ytku wewnêtrznego i 32 prace nie maj¹ce charakteru naukowego.
Dla poszczególnych stanowisk bibliotecznych przedstawia siê to
w nastêpuj¹cy sposób: 1 osoba (starszy kustosz dyplomowany) opra-
cowa³a 18 prac naukowych, 2 kustoszy dyplomowanych opubliko-
wa³o ³¹cznie 13 pozycji, 16 kustoszy � ³¹cznie 50 prac, 2 starszych
bibliotekarzy � ³¹cznie 8 pozycji, 3 bibliotekarzy � ³¹cznie 10 prac.

38 absolwentów spo�ród 56 badanych odpowiedzia³o w ankiecie,
¿e studia pomog³y im w pracy zawodowej. 26 osób uzasadni³o swo-
j¹ odpowied�, natomiast 12 osób nie widzia³o potrzeby uzasadniania
(np. to jest oczywiste). 6 osobom studia przybli¿y³y zaznajomienie
siê z pracami bibliotecznymi. Tak¿e 6 absolwentów uwa¿a, ¿e stu-
dia da³y ogóln¹ erudycjê, wiedzê humanistyczn¹. 5 osób studia przy-
gotowa³y do zawodu, a 4 absolwentom da³y jedynie wiadomo�ci te-
oretyczne. 2 osobom pomog³a najbardziej ukoñczona specjalizacja �
informacja naukowa. Jedna osoba wskaza³a na praktyki zawodowe.
Inna stwierdzi³a, ¿e �...bibliotekarz nie musi wszystkiego wiedzieæ,
ale musi umieæ znale�æ potrzebn¹ mu informacjê�.

W ostatnim pytaniu ankiety respondenci mogli zg³aszaæ w³asne
propozycje zmian programu studiów. Okaza³o siê, ¿e a¿ 24 osoby
nie uzna³y potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian do progra-
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mu studiów. Pozosta³e osoby wskaza³y na: naukê jêzyków obcych,
g³ównie angielskiego i niemieckiego (8), technologiê informacyjn¹
(3), marketing biblioteczny (5), Internet (3), przygotowanie do pra-
cy w �mediatekach� (1), umiejêtno�æ pracy z czytelnikiem (1), mo-
dyfikacjê praktyk zawodowych (4), np. poprzez zwiêkszenie ilo�ci
zajêæ praktycznych, praktyki, sta³¹ wspó³pracê instytutu z biblioteka-
mi szczyc¹cymi siê osi¹gniêciami. 1 osoba (kustosz) zg³osi³a propo-
zycjê podzia³u zajêæ na dwie grupy: praktyczne (2 razy w tygodniu)
i teoretyczne (3 razy w tygodniu). 2 osoby zwróci³y uwagê, ¿e obe-
cnie coraz czê�ciej wymagana jest samodzielno�æ przy prowadzeniu
biblioteki, czyli oprócz prac typowo bibliotecznych nale¿a³oby
wprowadziæ organizacjê spraw administracyjnych, prawnych, pod-
staw ksiêgowo�ci. Pojedynczy absolwenci IB zwracaj¹ uwagê na ko-
nieczno�æ zajêcia siê nastêpuj¹cymi zagadnieniami: wiedza encyklo-
pedyczna, komunikacja interpersonalna, rozwi¹zywanie sytuacji kon-
fliktowych, asertywno�æ, public relations.

Na zakoñczenie posiedzenia Polskiego Towarzystwa Bibliologicz-
nego o/Wroc³aw dr Stefan Kubów, dyrektor Biblioteki Dolno�l¹skiej
Szko³y Wy¿szej Edukacji, zg³osi³ postulat powo³ania do ¿ycia Sto-
warzyszenia Absolwentów Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersy-
tetu Wroc³awskiego, co powinno przyczyniæ siê do zintegrowania
�rodowiska przed obchodami piêædziesiêciolecia studiów biblioteko-
znawczych w 2006 r.

Oczywi�cie nie wyklucza siê, ¿e w niedalekiej przysz³o�ci zosta-
n¹ podjête próby omówienia losów absolwentów IB pracuj¹cych
w bibliotekach szkolnych, publicznych we Wroc³awiu. Przy sprzyja-
j¹cych okoliczno�ciach i przy pomocy ró¿nych udogodnieñ (poczta
elektroniczna, strony domowe bibliotek ró¿nego typu w Internecie,
kontakty kole¿eñskie ze studiów utrzymywane latami) jest ca³kiem
prawdopodobne, ¿e uda siê odtworzyæ losy zawodowe wiêkszo�ci
absolwentów IB. Autor zdaje sobie sprawê z faktu, ¿e czê�æ absol-
wentów IB, zw³aszcza od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych wybra³o
drogê �kariery� niezwi¹zan¹ z bibliotekarstwem, ale wiedza zdoby-
ta na studiach z zakresu zarz¹dzania informacj¹ pozwala odnale�æ
siê w innych bran¿ach, gdzie tego typu zdolno�ci s¹ mile widzialne,
np. bran¿a medialna (radio, telewizja). 
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Istnieje ju¿ baza absolwentów, którzy pracuj¹ w instytucjach nie-
zwi¹zanych z bibliotekami, co mo¿e stanowiæ materia³ badawczy
przy opracowywaniu zawodowych losów absolwentów z okazji piêæ-
dziesiêciolecia studiów bibliotekoznawczych.
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Jolanta J. Hoffmann
Biblioteka Uniwersytetu Wroc³awskiego

ABSOLWENCI 
INSTYTUTU BIBLIOTEKOZNAWSTWA 

UNIWERSYTETU WROC£AWSKIEGO PRACUJ¥CY
W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ 

WE WROC£AWIU

W roku 2001 minê³o 45 lat studiów bibliotekoznawczych na Uni-
wersytecie Wroc³awskim. W zwi¹zku z tym przygotowano ankietê
na temat zawodowych losów absolwentów Instytutu Bibliotekoznaw-
stwa, pracuj¹cych w bibliotekach naukowych Wroc³awia.

Najwiêksz¹ naukow¹ bibliotek¹ Wroc³awia jest Biblioteka Uniwer-
sytecka, której powojenna historia zaczê³a siê w pierwszych dniach
maja 1945 r., gdy do miasta przyby³a, kierowana przez prof. Stani-
s³awa Kulczyñskiego, �grupa naukowa�, jak napisa³ w 1968 r. Bro-
nis³aw Kocowski. Czo³ówka grupy naukowej, której zadaniem by³o
utworzenie nowej biblioteki, znalaz³a siedzibê w niezniszczonych
w czasie wojny pomieszczeniach Stadtbibliothek (d. Biblioteki Miej-
skiej). Pierwszym dyrektorem biblioteki zosta³ jeden z cz³onków
grupy � dr Antoni Knot. 

Biblioteka Uniwersytecka jest jednostk¹ ogólnouczelnian¹ i wraz
z bibliotekami zak³adowymi Uniwersytetu Wroc³awskiego organizu-
je warsztat naukowo-dydaktyczny dla potrzeb �rodowiska akademic-
kiego. Mie�ci siê ona w trzech budynkach: zbiory ogólne i podsta-
wowe agendy udostêpniania � w budynku przy ul. K. Szajnochy 7/9,
zbiory specjalne i ich czytelnie � w budynku przy ul. �w. Jadwi-
gi 3/4, oddzia³y opracowania zbiorów, sekcja komputerowa z serwe-



rowni¹, dyrekcja i administracja oraz dostêpne dla szerokiej publicz-
no�ci sale wystawowe � w budynku przy ul. K. Szajnochy 10.
Wszystkie trzy budynki stanowi¹ zabytki architektury, a dwa spo-
�ród nich pe³ni³y funkcje biblioteczne tak¿e przed wojn¹. Nowy bu-
dynek biblioteki, budowany w rejonie ulic Kardyna³a Stefana Wy-
szyñskiego i Szczytnickiej, scalaæ bêdzie w jednym miejscu jej ksiê-
gozbiór i zespo³y funkcjonalne.

Misj¹ biblioteki jest utrzymywanie najwy¿szego profesjonalnego
poziomu swej dzia³alno�ci w celu aktywnego wspierania procesów
naukowo-badawczych i edukacyjnych na Uniwersytecie Wroc³aw-
skim, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami kadry naukowej i stu-
dentów oraz zaspokajanie potrzeb biblioteczno-informacyjnych u¿yt-
kowników zewnêtrznych. 

Biblioteka Uniwersytecka korzysta z ponad trzystuletniego do-
�wiadczenia, s³u¿¹c Uniwersytetowi i miastu. Obecna Biblioteka
Uniwersytecka w swojej czê�ci historycznej zbiorów jest spadkobier-
czyni¹ dziedzictwa kulturowego zwi¹zanego nie tylko z regionem.
W 1702 r. z otwarciem Uniwersytetu Leopolda wi¹¿e siê pocz¹tek
funkcjonowania biblioteki, w sk³ad której wchodzi³y najstarsze zbio-
ry okre�lane mianem Bibliotheca Vetus i zbiór pochodz¹cy z zapisu
biskupa Karola Franciszka Neandra. W 1811 r., po po³¹czeniu wro-
c³awskiej Leopoldiny i frankfurckiej Viadriny, wesz³y one w sk³ad
nowoutworzonej przy ówczesnym Uniwersytecie biblioteki zlokali-
zowanej w budynku na Wyspie Piaskowej. Jest to budynek, który
zosta³ zbudowany w XVIII w. dla zakonu kanoników regularnych
�w. Augustyna, dzia³aj¹cego od XII w. Po sekularyzacji klasztorów
przez w³adze pruskie w 1810 r., budynek � rok pó�niej � przezna-
czony zosta³ na Centraln¹ Bibliotekê, powsta³¹ w oparciu o zbiory
biblioteczne z sekularyzowanych klasztorów.

Przysz³o�æ Biblioteki Uniwersyteckiej to rozwijanie siê w formie
biblioteki hybrydowej, ³¹cz¹cej � w kontekst harmonijnie dzia³aj¹cej
instytucji � elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej, biblioteki,
w której obowi¹zuj¹ zasady charakterystyczne dla ucz¹cej siê organi-
zacji. W dalszej perspektywie, zwi¹zanej z powstaniem nowego gma-
chu, Biblioteka Uniwersytecka we Wroc³awiu pragnie rozwijaæ siê ja-
ko centrum edukacji, informacji i kultury, w którym dba³o�æ o dzie-
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dzictwo kultury europejskiej ³¹czyæ siê bêdzie z wykorzystaniem naj-
nowocze�niejszych form realizacji przekazu wiedzy i informacji. 

Bibliotek¹ Uniwersyteck¹ zarz¹dza dyrektor, obecnie funkcjê tê
pe³ni pani mgr in¿. Gra¿yna Piotrowicz, kustosz dyplomowany. Cia-
³em doradczym i opiniodawczym jest Rada Naukowa.

W strukturze organizacyjnej biblioteki funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce
oddzia³y i sekcje:
a) podleg³e zastêpcy Dyrektora ds. Zbiorów Ogólnych:

� Oddzia³ Gromadzenia (Sekcja Wydawnictw Krajowych, Sekcja
Wydawnictw Zagranicznych),

� Oddzia³ Opracowania Druków Zwartych Nowych (Sekcja Opra-
cowania Druków Zwartych dla Biblioteki G³ównej, Sekcja Cen-
tralnego Opracowania Druków Zwartych dla Bibliotek Zak³ado-
wych, Sekcja Opracowania Zbiorów Zabezpieczonych),

� Oddzia³ Opracowania Druków Ci¹g³ych Nowych,
� Oddzia³ Katalogowania Rzeczowego,
� Oddzia³ Udostêpniania Zbiorów (Sekcja Czytelñ, Sekcja Wypo-

¿yczania),
� Oddzia³ Magazynów i Konserwacji Zbiorów (Sekcja Konserwa-

cji, Sekcja Przechowywania i Zabezpieczania Zbiorów, Sekcja
Udostêpniania Wewnêtrznego, Introligatornia w Oddziale MiKZ),

� Samodzielna Sekcja Kontroli Zbiorów;
b) podleg³e zastêpcy Dyrektora ds. Zbiorów Specjalnych:

� Gabinet �l¹sko-£u¿ycki (Sekcja Dokumentów ¯ycia Spo³ecznego),
� Oddzia³ Bibliologiczny,
� Oddzia³ Rêkopisów,
� Oddzia³ Starych Druków (Sekcja Opracowania, Sekcja Udostêp-

niania),
� Oddzia³ Zbiorów Graficznych,
� Oddzia³ Zbiorów Muzycznych,
� Oddzia³ Zbiorów Kartograficznych,
� Pracownia Konserwacji Zbiorów;

c) podleg³e bezpo�rednio Dyrektorowi:
� Sekcja Administracji,
� Oddzia³ Informacji Naukowej i Prac Bibliograficzno-Dokumen-

tacyjnych,
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� Samodzielna Sekcja ds. Komputeryzacji,
� Samodzielne Stanowisko � Kustosz ds. Nadzoru nad Wdra¿a-

niem Systemu Komputerowego,
� Pracownia Reprograficzna,
� Samodzielne Stanowisko ds. Bibliotek Zak³adowych, które spra-

wuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami zak³adowymi.
W Bibliotece Uniwersyteckiej w 2001 r. (³¹cznie z bibliotekami

zak³adowymi) pracowa³o 62 absolwentów Instytutu Bibliotekoznaw-
stwa, co stanowi 17,71% ogó³u zatrudnionych. Mamy tu 3 starszych
kustoszy dyplomowanych, 1 kustosza dyplomowanego, 36 kustoszy,
5 starszych bibliotekarzy, 6 bibliotekarzy, 7 m³odszych biblioteka-
rzy, 2 osoby zatrudniono na stanowisku technicznym a 1 jako sta¿y-
stê. Spo�ród 62 absolwentów, 25 osób pracuje w Bibliotece G³ów-
nej Uniwersytetu Wroc³awskiego, a 37 w bibliotekach �sieci� (zak³a-
dowe, instytutowe, wydzia³owe).

Rozdano 62 ankiety. Otrzymano 54 wype³nione ankiety, od 8
osób nie uzyskano odpowiedzi.

Podstaw¹ badañ by³y pytania dotycz¹ce roku ukoñczenia studiów,
specjalizacji, sta¿u pracy, miejsca zatrudnienia, form podnoszenia
kwalifikacji (studia podyplomowe, konferencje, kursy szkoleniowe,
publikacje naukowe), przydatno�ci studiów w pracy zawodowej.
W ostatnim pytaniu respondenci zg³aszali w³asne propozycje zmian
programu studiów. Najwiêcej, bo 20 osób, ukoñczy³o studia w latach
1991-2000, po 13 osób skoñczy³o w latach 1971-1980 i 1981-1990,
przed rokiem 1971 studia bibliotekoznawcze na Uniwersytecie Wro-
c³awskim ukoñczy³o 8 osób.

Dokonano analizy sta¿u pracy ankietowanych, która wykaza³a, ¿e
najd³u¿szym sta¿em pracy ponad 31-letnim legitymuje siê 12 absol-
wentów, 14 osób mog³o siê wykazaæ sta¿em pracy w przedziale 21-30
lat, 15 osób � sta¿em od 11-20 lat, 13 osób pracuje w Bibliotece
Uniwersyteckiej 10 lat lub mniej. 19 absolwentów pracowa³o wcze-
�niej w innych bibliotekach, 4 osoby pracowa³y wcze�niej w zawo-
dach niebibliotekarskich (referent, nauczyciel, asystent w instytucie,
pracownik wydawnictwa), natomiast 3 osoby przed prac¹ w Biblio-
tece Uniwersytetu Wroc³awskiego by³y zatrudnione w Instytucie Bi-
bliotekoznawstwa na stanowiskach asystentów.
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Respondentów zapytano o ukoñczon¹ specjalizacjê na studiach.
Okaza³o siê, ¿e najwiêcej � bo 16 osób � ukoñczy³o specjalizacjê
z informacji naukowej, 13 osób � specjalizacjê zwi¹zan¹ z dawn¹
ksi¹¿k¹ (historia ksi¹¿ki, stare druki, dawna ksi¹¿ka, rêkopisy i zbio-
ry specjalne), 10 absolwentów specjalizowa³o siê z metodyki pracy
biblioteki szkolnej i pedagogicznej oraz bibliotek o�wiatowych,
9 osób ukoñczy³o edytorstwo, 3 osoby � biblioteki naukowe lub
organizacjê bibliotek naukowych i publicznych. 17 absolwentów
sprawuje funkcje kierownicze, w tym 9 � kierowników bibliotek
�sieci�, 5 � kierowników oddzia³ów, 3 � kierowników sekcji. W�ród
kierowników jest 12 kustoszy, 3 starsi kustosze dyplomowani, 1 ku-
stosz dyplomowany i 1 starszy bibliotekarz.

Zapytano te¿, w jakich formach podnoszenia kwalifikacji brali
udzia³ ankietowani. Okaza³o siê, ¿e 40 osób spo�ród 54 ankietowa-
nych podnosi³o swoje kwalifikacje, natomiast 14 osób nie uczestni-
czy³o w ¿adnej formie podnoszenia kwalifikacji (studia, konferencje,
kursy czy publikacje). Spo�ród absolwentów podnosz¹cych swoje
kwalifikacje znalaz³o siê 4 starszych kustoszy dyplomowanych,
26 kustoszy, 5 starszych bibliotekarzy, 1 bibliotekarz, 1 m³odszy bi-
bliotekarz, 1 pracownik techniczny. 11 osób uczestniczy³o czynnie
lub biernie w konferencjach naukowych zwi¹zanych m.in. z kompu-
teryzacj¹ zbiorów specjalnych, komputerowym opracowywaniem
starych druków, ochron¹ i konserwacj¹ zbiorów bibliotecznych, udo-
stêpnianiem zbiorów, katalogowaniem rzeczowym. 

Jedynie 8 osób publikuje artyku³y lub referaty naukowe, 2 osoby
doktoryzowa³y siê, 8 osób ukoñczy³o studia podyplomowe, m.in.
z informacji naukowej na UJ (2 osoby) i UW (2 osoby), z metody-
ki pracy biblioteki szkolnej i pedagogicznej w Instytucie Bibliote-
koznawstwa Uniwersytetu Wroc³awskiego (1 osoba), prawa banko-
wego, prawa podatkowego, wyceny nieruchomo�ci na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Wroc³awskiego. 22 absolwen-
tów uczestniczy³o w kursach szkoleniowych, g³ównie w kursach jê-
zykowych (angielski, niemiecki) i komputerowych oraz szkoleniach
wewnêtrznych.

Kolejne pytanie dotyczy³o oceny przydatno�ci studiów w pracy
zawodowej. Na 54 respondentów 43 osoby pozytywnie oceniaj¹

Absolwenci Instytutu Bibliotekoznawstwa... 71



przydatno�æ studiów w pracy, 3 � �rednio, 5 � negatywnie, pozosta-
³e 3 osoby nie udzieli³y odpowiedzi.

Osoby, którym studia pomog³y w pracy, stwierdzi³y, ¿e da³y im
ogólne przygotowanie do zawodu, umo¿liwi³y podjêcie pracy na pra-
wie ka¿dym stanowisku, nauczy³y opracowywaæ formalnie i rzeczo-
wo zbiory, umo¿liwi³y samodzielne prowadzenie du¿ej biblioteki,
przyzwyczai³y do wykonywania bardzo urozmaiconych zadañ i sa-
modzielnej nauki, wyszukiwania �róde³. 4 absolwenci wskazywali na
przydatno�æ w pracy specjalizacji, które ukoñczyli (informacja nau-
kowa, zbiory specjalne, biblioteki szkolne i pedagogiczne). 3 osoby
wskaza³y na przydatno�æ konkretnych przedmiotów (bibliografia, bi-
bliotekarstwo, informacja naukowa, naukoznawstwo, historia ksi¹¿ki
i psychologia, która pomaga w pracy z czytelnikiem). Dla 2 osób
szczególnie przydatne okaza³y siê praktyki wakacyjne. Dla 1 osoby
ukoñczenie studiów wydawa³o siê nieodzownym warunkiem, by zo-
staæ przyjêtym do pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Pytanie o przydatno�æ studiów ³¹czy siê z kolejnym, dotycz¹cym
zg³aszania przez respondentów ewentualnych zmian w programie
studiów. Na 54 absolwentów a¿ 20 osób nie zg³osi³o ¿adnych pro-
pozycji zmian. Najwiêcej osób, bo 23, dostrzeg³o potrzebê wiêkszej
liczby godzin po�wiêconych nauce obs³ugi komputera i spraw zwi¹-
zanych z komputeryzacj¹, poniewa¿ umiejêtno�ci te s¹ obecnie nie-
zbêdne do pracy w systemie biblioteki naukowej. Nale¿y zatem na
zajêciach akademickich zaj¹æ siê poznawaniem baz danych oraz bi-
bliotecznych systemów komputerowych, zw³aszcza obecnie u¿ywa-
nego w Bibliotece Uniwersytetu Wroc³awskiego, pog³êbiaæ wiedzê
na temat Internetu, wyæwiczyæ umiejêtno�æ wyszukiwania w Interne-
cie. 7 osób zwróci³o uwagê na potrzebê po³o¿enia wiêkszego naci-
sku na nauczanie jêzyków obcych, zw³aszcza angielskiego i niemiec-
kiego. 1 osoba postuluje, aby nauczaæ co najmniej trzech jêzyków
obcych przez ca³y okres studiów. Postulowano wy¿szy poziom lek-
toratów i przywrócenia lektoratu jêzyka ³aciñskiego.

8 osób uwa¿a, ¿e za ma³o czasu po�wiêca siê praktyce, a wszyst-
ko skupia siê na teorii, postuluje po�wiecenie wiêkszej uwagi zajê-
ciom praktycznym, bo bibliotekoznawstwo to przede wszystkim prak-
tyka, a nie tylko sama teoria. Nale¿y wykorzystaæ do�wiadczenia
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osób pracuj¹cych w zawodzie bibliotekarza. Respondenci domagali
siê wiêkszej liczby zajêæ prowadzonych przez do�wiadczonych prak-
tyków. 5 osób opowiada siê za zmianami tematów wyk³adów i æwi-
czeñ, po�wiêceniu wiêkszej uwagi na katalogowanie tradycyjne
i komputerowe, nowe typy zbiorów, pog³êbienia wiadomo�ci na te-
mat reklamy i sprzeda¿y us³ug bibliotecznych oraz zarz¹dzania bi-
bliotek¹. 4 osoby uwa¿aj¹, ¿e nale¿y po³o¿yæ wiêkszy nacisk na in-
formacjê naukow¹, umiejêtno�æ wyszukiwania informacji w nowych
�ród³ach. 1 osoba zauwa¿a potrzebê nauki ochrony zbiorów, podstaw
ksiêgowo�ci, obs³ugê urz¹dzeñ biurowych. Absolwentom wa¿ne wy-
daje siê zwrócenie uwagi na aktualne normy biblioteczne oraz dzia-
³alno�æ informacyjn¹ biblioteki. 3 osoby domagaj¹ siê zmian zajêæ
z literatury powszechnej i polskiej. Nale¿a³oby podzieliæ literaturê
wed³ug jêzyków pochodzenia, tak aby nie by³a wyk³adana w ca³o�ci.

Ostatnim postulatem by³a propozycja kontynuowania praktyk waka-
cyjnych jako �wietnej okazji do poznania pracy ró¿nych bibliotek, kon-
frontacji wiedzy teoretycznej z praktyk¹ w ró¿nych dzia³ach bibliotek.
Tak¿e na studiach zaocznych powinny byæ obowi¹zkowe praktyki wa-
kacyjne, szczególnie dla osób, które nie pracuj¹ w bibliotekach.

Losy zawodowe absolwentów s¹ bardzo ciekawe. Niektórzy roz-
poczynali pracê w bibliotekach naukowych, gdzie podnosili swoje
kwalifikacje zawodowe, m.in. poprzez zdanie egzaminu na bibliote-
karza dyplomowanego, obronê doktoratu. Po kilkunastu latach pracy
w bibliotece absolwenci, osi¹gaj¹c stanowisko kustosza dyplomowa-
nego, przechodzili do pracy w Instytucie Bibliotekoznawstwa i roz-
poczynali w ten sposób pracê naukow¹ i dydaktyczn¹ z korzy�ci¹
dla studentów. Cze�æ absolwentów Instytutu Bibliotekoznawstwa
rozpoczyna³a z kolei pracê w instytucie, aby nastêpnie przej�æ do
pracy w bibliotekach naukowych Wroc³awia.

Wa¿n¹ spraw¹ wydaje siê ma³a aktywno�æ zawodowa absolwen-
tów Instytutu Bibliotekoznawstwa. Jedynie 12 osób uczestniczy³o
w konferencjach naukowych, 8 osób ukoñczy³o studia podyplomowe,
8 osób przyzna³o siê do publikowania prac naukowych. Niektórzy
bardzo skrupulatnie wymieniaj¹ konferencje (daty, nazwy konferen-
cji, miejsca w jakich siê odby³y), podaj¹ dok³adne dane bibliograficz-
ne swoich publikacji. Chwa³a im za to, s¹ przyk³adem wzorowego bi-
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bliotekoznawcy. Wiêkszo�æ osób niestety udziela³a informacji zdaw-
kowo, np. kilka konferencji, nie podaj¹c informacji precyzyjnych.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przyda³oby siê, aby absolwenci byli bardziej
aktywni zawodowo i odpowiedzialni za podnoszenie presti¿u zawo-
du, a tak¿e by dawali przyk³ad innym pracownikom Biblioteki Uni-
wersyteckiej, którzy nie ukoñczyli studiów, b¹d� ukoñczyli studia
o innym profilu. Tymczasem absolwenci pracuj¹cy w Bibliotece Uni-
wersyteckiej s¹ raczej bierni zawodowo, ale za to bardzo du¿o uwag
zawarli w ankiecie na temat zmian programu studiów. Szkoda, ¿e
wobec swojej �kariery zawodowej� nie s¹ tak samo krytyczni, bo
z pewno�ci¹ wyniki ankiety by³yby inne. Sytuacja uleg³aby zmianie,
gdyby warunkiem kolejnych awansów by³a konieczno�æ pisania arty-
ku³ów i referatów naukowych, czyli posiadanie dorobku naukowego.

Od czasu przeprowadzenia badañ w 2001 r. minê³o ju¿ prawie czte-
ry lata. W tym czasie nast¹pi³y du¿e zmiany, np. dwóch absolwentów
Instytutu Bibliotekoznawstwa zosta³o wicedyrektorami Biblioteki Uni-
wersyteckiej, przyjêto do pracy nowych absolwentów tego¿ instytutu,
cze�æ absolwentów awansowa³a na wy¿sze stanowiska. Wydaje siê, ¿e
powy¿szy materia³ � po aktualizacji � móg³by pos³u¿yæ do badañ
z okazji piêædziesiêciolecia studiów bibliotekoznawczych.
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Ma³gorzata Stasiak
Biblioteka G³ówna Akademii Wychowania Fizycznego
Wroc³aw

ABSOLWENCI 
INSTYTUTU BIBLIOTEKOZNAWSTWA 
UNIWERSYTETU WROC£AWSKIEGO

PRACUJ¥CY W BIBLIOTECE G£ÓWNEJ 
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

WE WROC£AWIU

Rocznica czterdziestopiêciolecia dzia³alno�ci Instytutu Biblioteko-
znawstwa Uniwersytetu Wroc³awskiego stwarza dobr¹ okazjê do za-
dania jego absolwentom pytania o to, w jakim stopniu ukoñczone
przez nich studia wp³ynê³y na przebieg pracy w wybranym przez nich
zawodzie. W jaki sposób, wiadomo�ci uzyskane w czasie nauki, wy-
korzystuj¹ w codziennej pracy zawodowej, jakich wiadomo�ci im za-
brak³o i czy odczuwaj¹ satysfakcjê z wykonywanej pracy? Na ankie-
tê, maj¹c¹ za cel próbê znalezienia odpowiedzi na postawione pyta-
nia, odpowiedzieli wszyscy absolwenci bibliotekoznawstwa, aktualnie
zatrudnieni w Bibliotece G³ównej wroc³awskiej Akademii Wychowa-
nia Fizycznego. Wzór ankiety zamieszczono na koñcu artyku³u.

Za rok powstania Biblioteki G³ównej Akademii Wychowania
Fizycznego mo¿na przyj¹æ maj 1949 r., kiedy to Studium Wycho-
wania Fizycznego Akademii Medycznej, z którego powsta³a Wy-
¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego, a potem Akademia Wycho-
wania Fizycznego (dalej AWF), �prezydent Wroc³awia przydzieli³
po³owê budynku przy ul. Dicksteina, gdzie ulokowano 60 studen-
tów, zwalniaj¹c w ten sposób II piêtro budynku przy ul. Witelona



dla biblioteki, która zaczê³a powstawaæ w tym czasie dziêki daro-
wiznom oraz dla organizacji m³odzie¿owych i Podstawowej Orga-
nizacji Partyjnej�1. 

Gromadzone przez bibliotekê w ci¹gu piêædziesiêciu lat pi�mien-
nictwo dotyczy kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz
pedagogiki, psychologii, historii, filozofii, nauk biologiczno-medycz-
nych, nauk matematyczno-przyrodniczych, organizacji i zarz¹dzania
w aspekcie kultury fizycznej, sportu i turystyki. Obecnie biblioteka
AWF liczy 83 000 zbiorów, z których korzysta ok. 4400 u¿ytkow-
ników zapisanych w wypo¿yczalni. 

Z zachowanych dokumentów (statystyki sporz¹dzane dla GUS
1953-1999) wynika, ¿e do po³owy lat sze�ædziesi¹tych obsada bi-
blioteki by³a nieliczna i stopniowo w kolejnych latach wzrasta³a licz-
ba osób w niej zatrudnionych. 

Tab.1. Liczba etatów w Bibliotece G³ównej AWF (w wybranych latach)

Rok                  1953 1955 1967 1971 1975 1976 1980 1985 1993 2000 2001

Ogólna liczba 
zatrudnionych

W tym 
absolwentów IBi

* W 1967 r. po raz pierwszy zatrudniono absolwentkê Instytutu Bibliotekoznawstwa.
** W koñcu 1979 r. Zak³adowy O�rodek Informacji Naukowo-Technicznej,

dzia³aj¹cy niezale¿nie od biblioteki w latach 1972-1979, zosta³ do niej wcielony, co
spowodowa³o zwiêkszenie liczby zatrudnionych osób. W czasie dzia³alno�ci ZOINT
zatrudnionych w nim by³o 3 absolwentów Instytutu, a kierowa³a nim absolwentka
bibliotekoznawstwa zatrudniona od 1967 do 1971 r. w bibliotece AWF. 

*** W maju i pa�dzierniku 2001 r. na miejsce dwóch osób (urlop wychowaw-
czy oraz d³ugotrwa³e zwolnienie chorobowe i nastêpnie urlop macierzyñski) zatrud-
niono dwóch absolwentów Instytutu Bibliotekoznawstwa.

Od 1967 r. � w którym zatrudniono w Bibliotece G³ównej AWF
pierwsz¹ absolwentkê Instytutu Bibliotekoznawstwa � do dzisiaj
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pracowa³o 27 bibliotekoznawców, którzy studia ukoñczyli na Uni-
wersytecie Wroc³awskim. 14 spo�ród nich (za obopóln¹ zgod¹) zre-
zygnowa³o z pracy z ró¿nych powodów. Jedni wyjechali do innych
krajów oraz ró¿nych miast Polski, inni przeszli do prac daj¹cych im
lepsze mo¿liwo�ci finansowe, jeszcze innym nie odpowiada³ brak
mo¿liwo�ci awansowania na kierownicze stanowiska w ci¹gu na-
stêpnych kilku lat.

Dla 6, z 13 pracuj¹cych obecnie absolwentów Instytutu Bibliote-
koznawstwa w bibliotece jest to ich pierwsze miejsce zatrudnienia
(przy czym 1 osoba pracuje 25, a pozosta³e kolejno 16, 10, 6 lat,
1 osoba ponad rok, 1 kilka miesiêcy), 7 osób, zatrudnionych po
1985 r., wcze�niej pracowa³o w innych bibliotekach wroc³awskich,
a 1 po próbach pracy w innych instytucjach i ukoñczeniu studiów
zdecydowa³a siê na pracê w zawodzie bibliotekarskim. Z 4 osób,
które zatrudnione zosta³y do roku 1980, 1 jest dyrektorem bibliote-
ki, 3 pozosta³e pe³ni¹ funkcjê: zastêpcy dyrektora, kierownika Sek-
cji Udostêpniania oraz kierownika OIN.

W roku 1975 pe³ni¹cym obowi¹zki dyrektora biblioteki zosta³a
absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa, która po zdaniu egza-
minu dla bibliotekarzy dyplomowanych jest dyrektorem do dzisiaj.
W drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych, kiedy bibliotek¹ zaczê³a
kierowaæ obecna dyrektor, zespó³ bibliotekarski by³ m³ody, z nie-
wielkim do�wiadczeniem zawodowym i niektóre problemy zwi¹-
zane z poprawnym wykonywaniem pracy bibliotecznej trzeba by-
³o rozwi¹zywaæ szkol¹c siê w innych wiêkszych bibliotekach.
Wzoruj¹c siê na Bibliotece Uniwersyteckiej we Wroc³awiu i £o-
dzi wprowadzono wiele zmian: uproszczono inwentaryzowanie
skryptów, ponownie zinwentaryzowano i skatalogowano zbiór
czasopism, a numeryczn¹ kartotekê czytelników zamieniono na al-
fabetyczn¹.

A¿ do roku 1985 biblioteka dzia³a³a bez wyra�nie wyodrêbnionej
struktury. Ka¿da z zatrudnionych osób odpowiada³a za konkretne
prace biblioteczne (gromadzenie, opracowanie alfabetyczne i dzia³o-
we, czasopisma itp.), a oprócz tego pe³ni³a dy¿ury w wypo¿yczalni
i czytelni w systemie dwuzmianowym. W tym samym roku biblio-
teka zosta³a przeniesiona do nowego budynku, a Senat AWF za-
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twierdzi³ strukturê organizacyjn¹ jednostki. Wydzielono nastêpuj¹ce
sekcje i samodzielne stanowiska pracy:

� Sekcja Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Zwartych, 
� Sekcja Udostêpniania, 
� O�rodek Informacji Naukowej, 
� Samodzielne Stanowisko ds. Gromadzenia i Opracowania Dru-

ków Ci¹g³ych, 
� oraz stanowisko Instruktora Bibliotek Zak³adowych.
Kolejna reorganizacja struktury � do której przyczyni³a siê kom-

puteryzacja biblioteki nast¹pi³a w 1997 r. Nast¹pi³o po³¹czenie Sek-
cji Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Zwartych z Samo-
dzielnym Stanowiskiem Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw
Ci¹g³ych2. Senat powo³a³ te¿ zastêpcê dyrektora biblioteki, utworzo-
no Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji, a tak¿e wyodrêbnio-
no sekretariat. Taka struktura obowi¹zuje obecnie.

Tab. 2 Struktura wykszta³cenia pracowników Biblioteki G³ównej AWF

Wy¿sze 16

w tym bibliotekarskie 13*

�rednie 3

w tym bibliotekarskie 1

* jedna osoba z³o¿y³a pañstwowy egzamin bibliotekarski.

Na 18 osób zatrudnionych w bibliotece 133 posiada wy¿sze wy-
kszta³cenie bibliotekarskie zdobyte w Instytucie Bibliotekoznawsta-
wa Uniwersytetu Wroc³awskiego na studiach dziennych i zaocznych,
ukoñczonych w latach 1962-2001. Spo�ród pozosta³ych pracowni-
ków biblioteki 3 osoby maj¹ ukoñczone inne studia wy¿sze (germa-
nistyka, rusycystyka i prawo), 1 ukoñczy³a Studium Kulturalno-
O�wiatowe, 1 ma inne wykszta³cenie �rednie i 1 jest studentem in-
formatyki ostatniego roku Politechniki Wroc³awskiej.
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Tab. 3 Absolwenci bibliotekoznawstwa pracuj¹cy w Bibliotece G³ównej AWF
w czasie studiów wybrali i ukoñczyli nastêpuj¹ce specjalizacje:4

Biblioteki naukowe 1 osoba

Edytorstwo 5 osób 

Informacja naukowa 4 osoby

Stare druki 1 osoba

Zbiory specjalne 1 osoba

Zagadnienia wydawniczo-ksiêgarskie 1 osoba

Najlepiej ocenian¹ specjalizacj¹ jest informacja naukowa, ale co
charakterystyczne, przez absolwentów, którzy ukoñczyli studia przed
1990 r. Uwa¿aj¹, ¿e da³a im podstawy do dalszego samokszta³cenia
i pozwoli³a na przej�cie z poszukiwañ w tradycyjnych �ród³ach bi-
bliograficznych do wyszukiwania informacji w Internecie. Osoby,
które ukoñczy³y j¹ w latach dziewiêædziesi¹tych stwierdzaj¹, ¿e pre-
zentacje systemów bibliotecznych by³y zbyt ogólne (studia zaoczne)
lub ¿e tre�ci zawarte w programie zajêæ z informacji naukowej (two-
rzenie stron WWW) nie odpowiadaj¹ nazwie przedmiotu (studia
dzienne) i s¹ w niewielkim stopniu przydatne w pracy zawodowej.

Zajêcia ze specjalizacji biblioteki naukowe, pozwoli³y osobie
w nich uczestnicz¹cej poznaæ specyfikê pracy w bibliotece uczelnia-
nej. Edytorstwo i zagadnienia wydawniczo-ksiêgarskie by³y dobrym,
pozytywnie ocenianym rozszerzeniem wiadomo�ci bibliotekoznaw-
czych, lecz w sposób praktyczny wykorzysta³a je jedna osoba pracu-
j¹ca w OIN i w Wydawnictwie AWF (przy tworzeniu Informacji Sy-
gnalnej oraz pracach redakcyjnych).

Studia bibliotekoznawcze w opinii wszystkich ankietowanych ab-
solwentów (mimo ró¿nego programu zmieniaj¹cego siê w ci¹gu
trzydziestu lat) dobrze przygotowa³y ich do wykonywanego zawodu
oraz pozwoli³y do�æ szybko uzupe³niæ wiedzê praktyczn¹ w czasie
pierwszych lat pracy. Praktyki biblioteczne odbywane w czasie stu-
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diów, choæ bardzo przydatne, nie dawa³y pe³nego wyobra¿enia
o obowi¹zkach jakie czekaj¹ bibliotekarza. W du¿ej mierze ocena
praktyk zale¿a³a od bibliotek, w których praktyki odbywano. Groma-
dzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie, praca w wypo¿yczalni,
sposoby zbierania informacji, a nawet maszynopisanie trzeba by³o
opanowaæ w czasie pierwszego roku pracy. 

2 osoby, które przed ukoñczeniem studiów w systemie zaocznym,
uczy³y siê w Studium Kulturalno-O�wiatowym we Wroc³awiu
w swoich wypowiedziach podkre�laj¹, ¿e nauka w studium zdecydo-
wanie szerzej traktuje zagadnienia praktycznej nauki zawodu.

Na podstawie odpowiedzi ankietowanych mo¿na stwierdziæ, ¿e
ukoñczenie studiów w Instytucie Bibliotekoznawstwa umo¿liwia szyb-
kie przyswojenie nowych informacji niezbêdnych do rozwi¹zywania
problemów stawianych przed bibliotekarzami w pracy zawodowej.

Po³owa z obecnie zatrudnionych osób uzupe³nia³a bibliotekarsk¹
wiedzê w nastêpuj¹cy sposób:

� kursy z zakresu: informacji naukowej i dokumentacji (1 osoba
ukoñczy³a kurs w Moskwie), organizacji pracy w bibliotece, podsta-
wowy kurs komputerowy, spotkania u¿ytkowników programu doku-
mentacyjnego ISIS i Sowy, 

� szkolenia z wprowadzanych nowych norm katalogowania i bi-
bliografowania oraz korzystania z czasopism elektronicznych,

� samokszta³cenie � samodzielne poznawanie nowych norm doty-
cz¹cych katalogowania i bibliografowania oraz lektura wydawnictw
fachowych, które 3 osoby czytaj¹ regularnie, 1 czêsto, 6 rzadko
a pozosta³e nie udzieli³y odpowiedzi,

� 10 ankietowanych stwierdzi³o, ¿e najbardziej przydatnym jêzy-
kiem obcym w pracy jest angielski, 1 � niemiecki. Na w³asny koszt
jêzyka angielskiego uczy³o siê 6 osób, niemieckiego � 2 i esperanto
� 1. ¯adnej z osób nie wystarczy³y umiejêtno�ci jêzykowe wyniesio-
ne ze szko³y �redniej i lektoratów,

� 4 osoby odby³y miesiêczn¹ praktykê biblioteczn¹ w wybranej
bibliotece naukowej po której zosta³y awansowane na stanowiska
kustoszy oraz otrzyma³y mianowanie5,
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� uczestnictwo w konferencjach i sympozjach organizowanych
przez �rodowisko bibliotekarskie dla bibliotekarzy i dyrektorów bi-
bliotek szkó³ wy¿szych.

Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych wszystkie zatrudnione wtedy
osoby ukoñczy³y kursy z podstawowej obs³ugi komputera, a od 1994 r.
szkoli³y siê6 z wprowadzanego komputerowego programu bibliotecz-
nego SOWA firmy Sokrates. Pracownicy O�rodka Informacji Nau-
kowej dodatkowo szkolili siê od 1991 r. z obs³ugi, wprowadzonego
dla potrzeb �Bibliografii Zawarto�ci Czasopism� gromadzonych
w bibliotece AWF i �Bibliografii Publikacji Pracowników AWF�
programu dokumentacyjnego ISIS. 

Nauka obs³ugi programu bibliotecznego Sowa by³a przeprowadza-
na tak, by ka¿da z osób dok³adnie pozna³a czê�æ programu, w którym
pracuje, oraz umia³a poprawnie wykonaæ podstawowe czynno�ci
w pozosta³ych modu³ach programu. W 1997 r. wszystkie osoby pra-
cuj¹ce w bibliotece katalogowa³y druki zwarte w programie biblio-
tecznym, co w du¿ym stopniu wp³ynê³o na poznanie ca³ego progra-
mu przez zatrudnionych bibliotekarzy. Wszyscy, bez wzglêdu na sta¿
pracy w bibliotece, stwierdzili, ¿e nauka bibliotecznego programu
komputerowego nie sprawi³a im wiêkszych trudno�ci � mimo bardzo
ogólnych instrukcji i nieprecyzyjnych sformu³owañ w nich zawartych.

W pocz¹tkowym okresie wprowadzania komputeryzacji do biblio-
teki nie mia³a ona przeciwników. Komputer zosta³ potraktowany jak
kolejne, doskonalsze narzêdzie pracy, po piórze (druczku bibliotecz-
nego musieli siê uczyæ absolwenci z lat sze�ædziesi¹tych i siedem-
dziesi¹tych) oraz coraz doskonalszych maszynach do pisania. Byæ
mo¿e mia³a na to wp³yw zbiorowa nauka, wspó³dzia³anie, a tak¿e
wzajemne uczenie siê kole¿anek. Stopniowe dodawanie kolejnych
modu³ów pozwoli³o na rozszerzenie wiadomo�ci i przystêpowanie
do kolejnego etapu komputeryzacji po opanowaniu poprzedniego. 

Podobnie potraktowano konieczno�æ korzystania z Internetu, jako
sposobu na doskonalenie warsztatu pracy. Wszyscy pracownicy
uwa¿aj¹, ¿e charakter pracy bibliotecznej wymaga od nich w stop-
niu co najmniej podstawowym umiejêtno�ci korzystania z Internetu.
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Pracownicy OIN prowadz¹ w Internecie poszukiwania literatury po-
trzebnej pracownikom naukowym AWF oraz ucz¹ sposobu korzysta-
nia z czasopism elektronicznych. Sekcja Gromadzenia i Opracowa-
nia Druków Zwartych i Ci¹g³ych kontroluje poprawno�æ opisów ka-
talogowych oraz sprawdza oferty wydawnicze. Sekcja Udostêpniania
sprawdza zamówienia wp³ywaj¹ce drog¹ tradycyjn¹ i przez pocztê
elektroniczn¹ do Wypo¿yczalni Miêdzybibliotecznej.

Wszyscy ankietowani s¹ zadowoleni z wybranego i wykonywane-
go zawodu. Daje im on satysfakcjê zawodow¹, pozwala w sposób
ci¹g³y podnosiæ swoje kwalifikacje, tym bardziej, ¿e w bibliotece za-
wsze otrzymywa³y awanse na kolejne stanowisko zgodnie z aktualnie
obowi¹zuj¹cymi �Tabelami stanowisk kwalifikacji i zaszeregowañ
pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i infor-
macji zawodowej�. Niestety w parze z zadowoleniem z wykonywa-
nej pracy nie odczuwaj¹, od pewnego czasu, satysfakcji z zarobków
w niej osi¹ganych, tym bardziej, ¿e wielko�æ ksiêgozbioru, liczba
odwiedzin czytelników oraz liczba wypo¿yczanych i zwracanych
ksi¹¿ek systematycznie ro�nie. �rednie7 wynagrodzenie zasadnicze
brutto s³u¿by bibliotecznej od wrze�nia 2001 r. wynios³o 1232,30,
a �rednia lat pracy wszystkich pracowników biblioteki wynosi 15,8. 

Wszystkie zatrudnione osoby maj¹ kategoriê zaszeregowania zgo-
dnie ze swoim wykszta³ceniem, latami sta¿u pracy oraz wk³adem
pracy w ogóln¹ dzia³alno�æ biblioteki. Dla bibliotekarza, m³odszego
bibliotekarza i magazyniera jest to najni¿sza lub �rodkowa kategoria
zaszeregowania � gr. VIII-XIII, starsi bibliotekarze mieszcz¹ siê
w kategoriach gr. XI-XIV. Czterem kustoszom Rektor AWF przy-
zna³ kategoriê XVI, a pozostali maj¹ XIV. Wynagrodzenie wszyst-
kich pracowników mie�ci siê w miesiêcznych stawkach wg tabeli
miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego8, lecz oprócz wy-
nagrodzenia kierowników, s¹ to stawki bliskie najni¿szemu wyna-
grodzeniu w danej kategorii zawodowej.
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Praca w �redniej wielko�ci bibliotece, takiej jak Biblioteka G³ów-
na AWF we Wroc³awiu, daje wszystkim ankietowanym du¿o saty-
sfakcji, pozwala pog³êbiaæ swoje wiadomo�ci i umiejêtno�ci zawo-
dowe. Bibliotekarz w zdobywaniu nowych do�wiadczeñ zawodo-
wych, nie jest ograniczony dzia³em, w jakim pracuje, poniewa¿ od
ka¿dego zatrudnionego wymaga siê umiejêtno�ci zawodowych ko-
niecznych do pracy na wielu stanowiskach. Awanse na kolejne stop-
nie bibliotekarskie odbywaj¹ siê zgodnie z harmonogramem przewi-
dzianym przez ustawê. 

Zwierzchnik mo¿e szybciej zauwa¿yæ sukcesy, ale i pora¿ki pra-
cownika oraz pomóc mu w chwilowych trudno�ciach. Trzeba tak¿e
podkre�liæ, ¿e brak sformalizowanych stosunków miêdzy pracowni-
kami a zwierzchnikami, sprzyja mimo wszystko lepszej pracy biblio-
teki jako ca³o�ci. Mniejsza liczba czytelników, ni¿ w du¿ej bibliote-
ce, pozwala na lepsze poznanie ich potrzeb, a tym samym sprzyja
sprawniejszej obs³udze.

Taka biblioteka ma te¿ swoje minusy � g³ównym jest mniejsza
mo¿liwo�æ awansowania w hierarchii zawodowej. Mniejszy ksiêgo-
zbiór, mniej zatrudnionych, mniej rozbudowana struktura ma wp³yw
na mniejsze mo¿liwo�ci awansu zawodowego. Uzyskanie podwy¿-
szonego statusu zawodowego i finansowego daje tylko egzamin dla
bibliotekarzy dyplomowanych. 
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ANKIETA

1. Lata studiów od-do

2. System studiów: stacjonarne, zaoczne

3. Specjalizacja:

4. Ocena studiów:

n stopieñ teoretycznego przygotowania do zawodu

n stopieñ praktycznego przygotowania do zawodu

n czy przyda³a siê specjalizacja?

n o jakie elementy przygotowania zawodowego musia³a� uzupe³niæ swoj¹ wie-
dzê teoretyczn¹?

n o jakie elementy przygotowania zawodowego musia³a� uzupe³niæ swoj¹ wie-
dzê praktyczn¹?

n czy musia³a� siê dokszta³caæ?

5. W jakim zakresie �

6. Czy ukoñczy³e� jakie� kursy?

7. Czy ukoñczy³a� jakie� kursy? (jakie)

8. Czy bra³a� udzia³ w jaki� konferencjach i szkoleniach specjalistycznych?

9. Czy czytasz literaturê bibliotekarsk¹? � jak¹ i czy regularnie?

10. Czy dodatkowo uczy³a� siê jêzyka obcego potrzebnego w pracy?

11. Jaki jêzyk w Twojej pracy jest najbardziej potrzebny?

12. Czy charakter Twojej pracy wymaga pos³ugiwania siê programem bibliotecz-
nym � czy nauka programu przysz³a Ci z trudem czy ³atwo?

13. Czy charakter Twojej pracy wymaga pos³ugiwania siê Internetem?

14. Czy to jest Twoja pierwsza praca?

15. Rok podjêcia pracy?

16. Rok podjêcia pracy w Bibliotece AWF? � na jakim stanowisku zosta³a� zatru-
dniona?

17. Ilo�æ lat pracy w AWF?

18. Czas oczekiwania na awans (ze stanowiska na stanowisko)

19. Czy pe³nisz funkcje kierownicze � po ilu latach pracy na AWF?

20. Czy jeste� zadowolona z wyboru zawodu?

21. Czy jeste� zadowolona z zarobków?
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Urszula Tobolska
Dolno�l¹ska Biblioteka Pedagogiczna
Wroc³aw

ABSOLWENCI 
INSTYTUTU BIBLIOTEKOZNAWSTWA
UNIWERSYTETU WROC£AWSKIEGO 

PRACUJ¥CY W DOLNO�L¥SKIEJ BIBLIOTECE
PEDAGOGICZNEJ WE WROC£AWIU

Praca prezentuje wyniki badañ dotycz¹ce absolwentów Instytutu Bi-
bliotekoznawstwa Uniwersytetu Wroc³awskiego pracuj¹cych w Dolno-
�l¹skiej Bibliotece Pedagogicznej we Wroc³awiu. Przygotowana zo-
sta³a z okazji jubileuszu 45-lecia Instytutu Bibliotekoznawstwa, przy-
padaj¹cego w 2001 r.

Dolno�l¹ska Biblioteka Pedagogiczna we Wroc³awiu powsta³a
w 1946 r. Ówczesn¹ placówk¹ biblioteczn¹ zwan¹ Centraln¹ Biblio-
tek¹ Pedagogiczn¹ kierowa³ Seweryn Maciszewski. W 1951 r. na
podstawie Zarz¹dzenia Ministra O�wiaty biblioteka przyjê³a nazwê
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Nazwa ta obowi¹zywa³a do
1975 r. W 1976 r. po reformie administracyjnej kraju przyjê³a nazwê
Pedagogiczna Biblioteka Województwa Wroc³awskiego i Miasta
Wroc³awia (PBWWiM). Tak funkcjonowa³a do kolejnych przeobra-
¿eñ w kraju. W zwi¹zku z reform¹ administracyjn¹ w 1999 r. nast¹-
pi³y zmiany w zasadach funkcjonowania bibliotek pedagogicznych
Dolnego �l¹ska. Z dniem 1 stycznia 1999 r. biblioteki pedagogicz-
ne przesz³y pod zarz¹d samorz¹dów wojewódzkich. W wojewódz-
twie dolno�l¹skim pod opiekê Zarz¹du Województwa Dolno�l¹skie-
go trafi³o 28 placówek. Zalicza siê do nich biblioteki by³ych woje-
wództw: wroc³awskiego, jeleniogórskiego, wa³brzyskiego i legnic-



kiego wraz z ich filiami. Przyjêto te¿ biblioteki w Górze i Sycowie,
(tj. 2 placówki z by³ych województw leszczyñskiego i kaliskiego),
które znalaz³y siê w nowym województwie dolno�l¹skim. 

Zmianie uleg³a struktura biblioteki. Sta³a siê ona dwustopniowa:
pierwszy stopieñ tworzy³a biblioteka we Wroc³awiu, drugi stanowi-
³y biblioteki oddzia³owe (tj. do koñca 1998 r. dotychczasowe biblio-
teki wojewódzkie w Jeleniej Górze, Wa³brzychu i Legnicy). Na cze-
le oddzia³ów stanêli dyrektorzy, pe³ni¹cy nadzór nad administracj¹
i finansami swoich placówek oraz podleg³ymi im filiami. Scalanie
bibliotek wymusi³o równie¿ konieczno�æ modyfikacji istniej¹cego
regulaminu i statutu biblioteki. Biblioteka zmieni³a nazwê na Dolno-
�l¹sk¹ Bibliotekê Pedagogiczn¹1, której dyrektor, z siedzib¹ we Wro-
c³awiu, pe³ni³ nadzór merytoryczny nad oddzia³ami i filiami. 

W takiej strukturze biblioteka dzia³a³a do koñca 1999 r. W spra-
wach finansowo-administracyjnych biblioteka podlega Marsza³kowi
Sejmiku Samorz¹dowego. Nadzór merytoryczny pe³ni nadal Kurato-
rium O�wiaty. Licz¹ca 28 placówek w 1999 r. sieæ bibliotek pedago-
gicznych województwa dolno�l¹skiego zosta³a pomniejszona o dwie
biblioteki, mieszcz¹ce siê wówczas w miastach nie bêd¹cych siedzi-
b¹ powiatów, tj. w Sycowie i Obornikach �l¹skich. Biblioteki te zo-
sta³y w³¹czone do gminnych o�rodków kultury, funkcjonuj¹cych
w tych miastach. Po przekszta³ceniu bibliotek pedagogicznych
w Obornikach �l¹skich i Sycowie na koniec 2000 r., sieæ bibliotek
pedagogicznych w województwie dolno�l¹skim liczy³a 26 placówek.

Sytuacja bibliotek pedagogicznych województwa dolno�l¹skiego
jest �ci�le zwi¹zana z polityk¹ o�wiatow¹ wojewódzkich w³adz sa-
morz¹dowych i o�wiatowych, dlatego te¿ w 2000 r. rozpoczê³y siê
kolejne zmiany w organizacji sieci. Polega³y one na ³¹czeniu bi-
bliotek filialnych z nowo tworzonymi powiatowymi o�rodkami
doskonalenia i doradztwa pedagogicznego. Dzia³ania w tej dzie-
dzinie zwi¹zane s¹ z realizacj¹ Regionalnego Systemu Kszta³cenia
Ustawicznego Nauczycieli opracowanego w Wydziale Edukacji
Urzêdu Marsza³kowskiego2. Powstanie powiatowego o�rodka do-
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skonalenia by³o nowym elementem systemu kszta³cenia ustawicz-
nego nauczycieli.

Dolno�l¹sk¹ Bibliotek¹ Pedagogiczn¹ zarz¹dza dyrektor. Funkcjê
tê pe³ni obecnie mgr Danuta Skibiñska. Poszczególnymi Wydzia³a-
mi kieruj¹ kierownicy powo³ywani, jak te¿ odwo³ywani do pe³nienia
tej funkcji przez dyrektora.

W Dolno�l¹skiej Bibliotece Pedagogicznej funkcjonuj¹ nastêpuj¹-
ce wydzia³y:

1. Wydzia³ Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
2. Wypo¿yczalnia,
3. Czytelnia,
4. Wydzia³ Informacyjno-Bibliograficzny,
5. Wydzia³ Metodyczny,
6. Wydzia³ Popularyzacji Zbiorów i Wspó³pracy ze �rodowiskiem,
7. Wydzia³ d/s Komputeryzacji.
Pytania o aktualny stan zatrudnienia i wykszta³cenia pracowników

skierowano do Dzia³u Kadr biblioteki we Wroc³awiu. Dolno�l¹ska Bi-
blioteka Pedagogiczna we Wroc³awiu zatrudnia 21 nauczycieli-bibliote-
karzy oraz 18 pracowników administracji i obs³ugi. Funkcjê dyrektora
pe³ni 1 osoba, jest 1 wicedyrektor, 6 kierowników wydzia³ów i 13 osób
pracuj¹cych na stanowiskach nauczycieli-bibliotekarzy3. Biblioteka jest
nadal miejscem pracy dla 7 nauczycieli-bibliotekarzy i 3 pracowników
obs³ugi w 3 filiach: O³awie, Strzelinie i Wo³owie. Nauczyciele zatru-
dnieni w bibliotece posiadaj¹ status nauczyciela-bibliotekarza.

W okresie powojennym w bibliotekach pedagogicznych pracowali
ludzie z wykszta³ceniem pedagogicznym, nauczycielskim. Nieco
pó�niej zaczêto wymagaæ zaliczenia kursu bibliotekarskiego lub z³o-
¿enia egzaminu z przygotowania do zawodu bibliotekarza. W latach
piêædziesi¹tych, ze wzglêdu na nieunormowan¹ sytuacjê prawn¹, wie-
lu nauczycieli z do�wiadczeniem bibliotekarskim zrezygnowa³o z pra-
cy w bibliotece. Bardziej op³acalne by³y wówczas etaty w szkole. Na
stanowiska bibliotekarzy trafiali przypadkowi ludzie o niedostatecz-
nym wykszta³ceniu. Musiano walczyæ z pogl¹dem, ¿e praca w biblio-
tece nie wymaga prawie ¿adnych kwalifikacji. A w³a�nie w tych la-
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tach zapotrzebowanie na kadrê biblioteczn¹ by³o coraz wiêksze. Two-
rzy³a siê bowiem sieæ bibliotek powiatowych, rozwija³y siê biblioteki
wojewódzkie. Przygotowaniem pracowników placówek powiatowych
zajê³y siê placówki wojewódzkie. Organizowa³y one kursy szkolenio-
we stacjonarne i korespondencyjne, kursy doskonalenia zawodowego,
nawi¹za³y wspó³pracê z liceami bibliotekarskimi oraz prowadzi³y
przysposobienie czytelnicze w liceach pedagogicznych. Warunki pra-
cy w bibliotekach w dalszym ci¹gu nie przyci¹ga³y jednak wielu chêt-
nych. Dopiero rok 1956 przyniós³ czê�ciowe rozwi¹zanie problemów
kadry bibliotecznej. Na podstawie ustawy o prawach i obowi¹zkach
nauczycieli z dn. 27 IV 1956 r., w której m.in. by³a mowa o nauczy-
cielach zatrudnionych w bibliotekach pedagogicznych, bibliotekarze
w³¹czeni zostali w poczet grupy zawodowej i uzyskali prawa dotych-
czas przys³uguj¹ce tylko nauczycielom pracuj¹cym w szko³ach4. 

Wspó³czesnego nauczyciela-bibliotekarza cechuje znajomo�æ war-
sztatu pracy nauczyciela i bibliotekarza jednocze�nie. W bibliotece
wystêpuje zapotrzebowanie na pracowników z wy¿szym wykszta³ce-
niem, co wi¹¿e siê ze wzrostem ogólnej jako�ci w o�wiacie. Wiêk-
szo�æ pracowników wykszta³cenie magisterskie zdoby³a w toku stu-
diów na kierunkach pedagogicznych. Konieczno�æ posiadania kwali-
fikacji bibliotekarskich zobligowa³a te osoby do podjêcia nauki
w Podyplomowym Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Nau-
kowej Uniwersytetu Wroc³awskiego. W bibliotece pracuj¹ te¿ osoby,
które ukoñczy³y studia wy¿sze z zakresu bibliotekoznawstwa i uzu-
pe³ni³y je kwalifikacjami pedagogicznymi. Obecna kadra biblioteki
to pracownicy z pe³nymi kwalifikacjami; 1 osoba nie ma ukoñczo-
nych studiów wy¿szych, 1 ma tytu³ doktora5. Z ogólnej liczby 21
osób zatrudnionych na stanowisku nauczyciela-bibliotekarza w bi-
bliotece we Wroc³awiu 7 osób ma ukoñczone dzienne studia biblio-

Urszula Tobolska88

____________
4 Ustawa z dn. 27 IV 1956 r. o prawach i obowi¹zkach nauczyciela. Dz.U., 1956,

nr 12, poz. 63.
5 Dane pochodz¹ z okresu sprawozdawczego (�Sprawozdanie Opisowe Dolno�l¹-

skiej Biblioteki Pedagogicznej za 2000 rok�). Do liczby osób z pe³nymi kwalifika-
cjami do³¹czono 2 osoby, które ukoñczy³y Podyplomowe Studium Bibliotekoznaw-
stwa i Informacji Naukowej w 2001 r.



tekarskie, 8 osób ukoñczy³o Podyplomowe Studium Bibliotekoznaw-
stwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Wroc³awskim. 

Instytut Bibliotekoznawstwa (obecnie Instytut Informacji Nauko-
wej i Bibliotekoznawstwa) jest instytucj¹, która przygotowuje stu-
dentów do pracy w ró¿nego typu bibliotekach, w tym do pracy w bi-
bliotekach pedagogicznych. Studia dzienne i zaoczne trwaj¹ piêæ lat.
Studia podyplomowe trwaj¹ dwa semestry. Cel organizowania stu-
diów podyplomowych jest oczywisty � pog³êbienie i usystematyzo-
wanie wiedzy oraz umiejêtno�ci w zakresie bibliotekoznawstwa dla
absolwentów kierunków o innym profilu, zatrudnionych jednak¿e
w bibliotekach. Kszta³cenie ma charakter ogólny i umo¿liwia pracê
w bibliotekach szkolnych, pedagogicznych, publicznych i nauko-
wych. Warunkiem przyjêcia na Podyplomowe Studium Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej jest dyplom magistra. 

Powstaje zatem pytanie, w jakim stopniu absolwenci Instytutu Bi-
bliotekoznawstwa i Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej potrafi¹ sprostaæ zadaniom, które stawia
przed nimi praca w Dolno�l¹skiej Bibliotece Pedagogicznej. Aby to
zbadaæ, przygotowano kwestionariusz ankiety i rozdano go w�ród
pracowników biblioteki we Wroc³awiu. Ankieta zawiera³a 14 pytañ
i by³a anonimowa. Nauczyciele na ogó³ chêtnie udzielali odpowie-
dzi. Badania prowadzone by³y w roku 2001 (wrzesieñ-pa�dziernik).
Objêto nimi nauczycieli-bibliotekarzy, którzy ukoñczyli studia sta-
cjonarne w Instytucie Bibliotekoznawstwa, oraz te osoby, które
ukoñczy³y Podyplomowe Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej i w roku 2001 pracowa³y w Dolno�l¹skiej Bibliotece Pe-
dagogicznej we Wroc³awiu. 

Rozdano 15 ankiet. Otrzymano 13 wype³nionych ankiet, 2 osoby
nie odpowiedzia³y. Ze wzglêdu na temat ankiety: �Losy absolwen-
tów Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wroc³awskiego
pracuj¹cych w bibliotekach naukowych Wroc³awia� ograniczono siê
do przebadania tylko pracowników wroc³awskich. Pracownicy filii
o�rodka wroc³awskiego i ich dane zosta³y ujête tylko do celów po-
równawczych. Podstaw¹ prezentowanych badañ by³y pytania doty-
cz¹ce m.in. miejsca pracy, sta¿u pracy, stopnia przydatno�ci uzy-
skanej w czasie studiów wiedzy i wykorzystanie jej w praktyce za-
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wodowej, jak te¿ oceny studiów wy¿szych Instytutu Biblioteko-
znawstwa.

Pytania ankiety rozpoczêto od zapytania, w którym roku respon-
denci ukoñczyli wy¿sze studia bibliotekoznawcze b¹d� studia pody-
plomowe w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego. Stwierdzono du¿¹ rozpiêto�æ czasow¹. Wynosi ona od 1970
do 2001 r. 4 osoby ukoñczy³y studia w latach 1970-1980, równie¿ 4
w przedziale 1981-1990. W ostatnim dziesiêcioleciu, tj. w latach
1991-2000, studia ukoñczy³y 3 osoby. W analizie uwzglêdniono te¿
rok 2001, poniewa¿ w roku tym 2 osoby ukoñczy³y Podyplomowe
Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Jest to wiêc
dowód na aktualno�æ i potrzeby zadañ realizowanych przez Instytut
Bibliotekoznawstwa. 

Dokonano te¿ analizy sta¿u pracy ankietowanych, która wykaza³a,
¿e 5 osób posiada³o sta¿ pracy w przedziale 1-10 lat, 1 osoba sta¿ od
10-20 lat. Zdecydowana wiêkszo�æ, bo a¿ 7 osób spo�ród ankietowa-
nych posiada d³u¿szy sta¿ pracy w tej samej bibliotece, tj. 21-30 lat.
Na uwagê zas³uguje fakt powsta³ej luki pokoleniowej. Wyra�nie bo-
wiem zarysowuj¹ siê 2 grupy wiekowe, tj. ze stosunkowo krótkim
sta¿em pracy (do 10 lat) oraz pracowników z d³ugim sta¿em pracy,
tj. mieszcz¹cych siê w przedziale 20-30 lat. Dla wiêkszo�ci bada-
nych osób biblioteka jest pierwszym miejscem pracy. Dwie osoby
odpowiedzia³y, ¿e pracowa³y wcze�niej w innych bibliotekach. Dla
2 jedynie osób poprzednimi miejscami zatrudnienia by³a szko³a. 

Ankietowanych zapytano, w jakich wydzia³ach pracuj¹. Okaza³o
siê, ¿e najwiêcej spo�ród ankietowanych (6 osób) pracuje w Wydzia-
le Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. W Wydziale Komputero-
wym pracuj¹ 3 osoby, 2 osoby w Wydziale Informacyjno-Bibliogra-
ficznym, 1 w Wypo¿yczalni, 1 osoba w Wydziale Metodycznym.
W badanym zespole (tj. 13 osób, które odda³y ankietê) 4 osoby pe³-
ni¹ stanowiska kierownicze, pozosta³e 9 osób zatrudnionych jest na
stanowiskach nauczycieli-bibliotekarzy.

Respondentów zapytano, jakie by³y motywacje do podjêcia przez
nich studiów. Okaza³o siê, ¿e by³a to zarówno chêæ zdobycia kwali-
fikacji (tak odpowiedzia³o 5 osób), jak te¿ konieczno�æ ich zdobycia
(tak odpowiedzia³o 8 osób). Dla tych drugich by³ to warunek, przy-
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mus wynikaj¹cy z realnych szans zatrudnienia w Dolno�l¹skiej Bi-
bliotece Pedagogicznej. Kolejne pytanie, zwi¹zane z kwesti¹ moty-
wacji zawodowej, dotyczy³o realizacji i zadowolenia absolwentów
ze swojej pracy. Stwierdzono, ¿e wiêkszo�æ z nich lubi swoj¹ pracê
i jest z niej zadowolona. Jedna osoba sugerowa³a, ¿e �lubi czytaæ
ksi¹¿ki� i dlatego tu pracuje. Jeszcze inna dlatego wybra³a ten za-
wód, poniewa¿ �lubi zajêcie szperacza�. 

Zapytano te¿, w jakich formach podnoszenia kwalifikacji brali
udzia³ respondenci. Okaza³o siê, ¿e przewa¿a³y kursy komputerowe
i internetowe. Zwi¹zane jest to z charakterem pracy, któr¹ wykonu-
je siê w bibliotece. Komputer staje siê podstawowym narzêdziem
pracy, st¹d potrzeba zdobywania umiejêtno�ci pos³ugiwania siê nim.
Z kursów komputerowych czy internetowych skorzysta³o 12 osób.
Na drugim miejscu plasuj¹ siê kursy doskonalenia zawodowego.
Z tych korzysta³o 20 osób. To dobrze �wiadczy o pracownikach.
Stopieñ specjalizacji ma 1 osoba (spo�ród ankietowanych).

Kolejna grupa pytañ dotyczy³a oceny studiów, przydatno�ci
przedmiotów nauczania na studiach dla przysz³ej pracy zawodowej.
Absolwenci studiów dziennych bibliotekarskich w wiêkszo�ci odpo-
wiadali, ¿e dziêki ,,corocznym praktykom studenckim by³a mo¿liwo�æ
poznania ró¿nych bibliotek naukowych i sprawdzenia swoich umiejêt-
no�ci�. Respondenci (i to zarówno absolwenci studiów dziennych, jak
i podyplomowych) oceniali do�æ krytycznie wiedzê zdobyt¹ na stu-
diach. Dla 6 osób spo�ród 13, zakres materia³u nie odpowiada nowo-
czesnym technologiom komputerowym i informacyjnym. 2 osoby po-
wiedzia³o, ¿e jest za ma³o æwiczeñ, 1 osoba sugerowa³a, ¿e jest za du-
¿o materia³u teoretycznego zwi¹zanego z pamiêciow¹ nauk¹, np. z hi-
storii ksi¹¿ki i bibliotek. Pozosta³e osoby podaj¹, ¿e nie znaj¹ obecne-
go programu i nie umiej¹ odpowiedzieæ na to pytanie � s¹ to absol-
wenci, którzy koñczyli uczelniê 10 i wiêcej lat temu.

Pytanie to �ci�le ³¹czy siê z kolejnym, dotycz¹cym sugestii re-
spondentów w zakresie ewentualnych zmian w programie studiów.
Wed³ug 4 osób powinno to byæ po³o¿enie nacisku na kszta³cenie
obejmuj¹ce g³ównie techniki komputerowe i informacyjne. Jest to
bardzo czêsto pojawiaj¹ca siê sugestia. Zwraca uwagê fakt, ¿e takie
zdanie wypowiadaj¹ osoby, które koñczy³y studia w ostatnich latach.
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Poziom zajêæ na uczelni zosta³ oceniony jako �redni. Tak odpowie-
dzia³a wiêkszo�æ respondentów. Jedna osoba doda³a, ¿e zale¿y to od
tego, kto prowadzi dane zajêcia. Osoby, które wystawi³y ocenê �re-
dni¹ prowadzonym na uczelni zajêciom, napisa³y czêsto dodatkowo
uwagi krytyczne, jak �za du¿o teorii�, �nie wszyscy na uczelni s¹
specjalistami w danej dziedzinie�, �zajêcia ma³o twórcze�, �czasami
jest to szkó³ka�. 

¯adna z osób pytanych nie publikuje swoich prac. Jedynie 1 za-
pytana osoba opracowa³a instrukcjê metodyczn¹, lecz tylko dla u¿yt-
ku wewnêtrznego, s³u¿bowego. ¯adna z osób nie nale¿y do jakiej-
kolwiek zawodowej organizacji bibliotekarskiej. Je�li chodzi o kon-
takty z uczelni¹ ograniczaj¹ siê one jedynie w przypadku 2 osób do
przeprowadzania lekcji bibliotecznych na terenie Dolno�l¹skiej Bi-
blioteki Pedagogicznej dla studentów bibliotekoznawstwa.

WNIOSKI WYNIKAJ¥CE Z BADAÑ

Zdaniem respondentów nale¿y dokonaæ aktualizacji programów
studiów. G³ównie podkre�lano braki w zakresie nowoczesnej techno-
logii informatycznej. Programy kszta³cenia bibliotekarskiego powin-
ny wi¹zaæ siê �ci�le z potrzebami wspó³czesnego bibliotekarstwa. 

Tradycyjne wykszta³cenie bibliotekarzy ju¿ nie wystarcza. Tre�ci
nauczania na studiach powinny byæ przekazywane w ³¹czno�ci
z praktyk¹. �rodowiska akademickie powinny szukaæ w³asnych dróg
uatrakcyjniania studiów bibliotekoznawczych. Dawa³oby to absol-
wentom dodatkowe umiejêtno�ci i sprawno�ci, odpowiadaj¹ce po-
trzebom wspó³czesnego rynku pracy. Obecny zakres przekazywane-
go materia³u jest zdaniem ankietowanych przestarza³y. Badani pro-
ponuj¹, by mniej czasu przeznaczaæ na przedmioty ma³o przydatne
w pracy zawodowej, np. zbyt szeroka nauka zagadnieñ z bibliogra-
fii. Wiêcej za� czasu po�wiêciæ zagadnieniom nowoczesnych syste-
mów technologii komputerowej i informacyjnej. Wysuniêto pewne
sugestie odno�nie modyfikacji metod kszta³cenia. Powinno siê prefe-
rowaæ æwiczenia konwersatoryjne, które ankietowani ocenili pozy-
tywnie. Wiêkszo�æ zajêæ oceniono na poziomie �rednim. Podkre�la-
no, ¿e dobrze by³y prowadzone zajêcia przez do�wiadczonych pra-
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cowników naukowo-dydaktycznych, posiadaj¹cych du¿y zasób wie-
dzy, a przede wszystkim w³asne do�wiadczenia praktyczne. 

Proponowane zmiany studiowania powinny doprowadziæ do stwo-
rzenia takiego modelu absolwenta, który by³by wszechstronnie wy-
kszta³cony w swojej dziedzinie, przygotowany do odbioru ró¿nych
problemów otaczaj¹cej go rzeczywisto�ci. Opinia nauczycieli-biblio-
tekarzy o studiach by³a na ogó³ pozytywna. Badani odczuwaj¹ jed-
nak pewne braki w pracy zawodowej, wynikaj¹ce z niedomagañ
wspó³czesnego systemu kszta³cenia. Dotyczy to zw³aszcza tych re-
spondentów, którzy w ostatnich piêciu latach koñczyli studia biblio-
tekoznawcze. Respondenci wnioskuj¹ równie¿, aby zakres materia³u
w wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu przewidywa³ realizacjê zaga-
dnieñ zwi¹zanych z najnowocze�niejszymi technologiami kompute-
rowymi. Realizowane przez nauczycieli-bibliotekarzy zadania po-
winny byæ oparte na fachowej wiedzy z zakresu bibliotekoznawstwa.
W reformowanej szkole zmienia siê miejsce biblioteki. Staje siê ona
centrum multimedialnym. Dotyczy to równie¿ innych bibliotek.
Wszystkie wspó³czesne biblioteki powinny staæ siê swoistymi ban-
kami informacji dla szeroko pojêtych �rodowisk o�wiatowych. Dla-
tego te¿ nale¿y wzbogaciæ program studiów o nowe specjalizacje,
poszerzaj¹ce umiejêtno�ci przysz³ych bibliotekarzy. Odpowied� na
pytanie zawarte w referacie, tj. ,,W jakim stopniu absolwenci Insty-
tutu Bibliotekoznawstwa i Podyplomowego Studium Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej potrafi¹ sprostaæ zadaniom, które
stawia przed nimi praca w Dolno�l¹skiej Bibliotece Pedagogicznej?�
wydaje siê oczywista. 

Uczelnia wnosi nowe idee, pomys³y. Upowszechnianie owych idei
ma nastêpowaæ poprzez dzia³alno�æ absolwentów tej uczelni w ich
�rodowisku zawodowym. Absolwenci uczelni powinni wnosiæ w ¿y-
cie spo³eczne i zawodowe nowe warto�ci oraz wiedzê, któr¹ pozna-
li w procesie studiowania. Absolwenci to si³a sprawcza, która prze-
nosi te warto�ci do �rodowisk, w których pracuj¹. Zakre�lony zatem
model absolwenta bibliotekoznawstwa to specjalista o gruntownej
wiedzy teoretycznej i praktycznej, z dobrym przygotowaniem meto-
dycznym. Niezbêdnym te¿ wydaje siê byæ jego bli¿szy kontakt
z uczelni¹. A to rzeczywi�cie kuleje.
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Joanna D³ugosz
Biblioteka Uniwersytetu Wroc³awskiego

CZYTELNICTWO CZASOPISM 
W�RÓD STUDENTÓW

WYNIKI BADAÑ ANKIETOWYCH

Liczn¹ grupê u¿ytkowników zbiorów Czytelni Czasopism Bie¿¹-
cych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu stanowi¹ studenci.
Czytelnia ta to jedno z miejsc, w którym mog¹ oni zapoznaæ siê
z bogat¹ i zró¿nicowan¹ ofert¹ szeroko pojêtej prasy dostêpnej na
rynku. Studenci korzystaj¹ z niej w ró¿nych celach i w ró¿norodny
sposób. Staj¹ siê w ten sposób, jak wszyscy jej u¿ytkownicy, jedno-
cze�nie obserwatorami i uczestnikami wszelkich zmian zwi¹zanych
z rynkiem prasy i jej czytelnictwem.

Ryszard Filas opisuj¹c czytelnictwo prasy na prze³omie wieku XX
i XXI wyró¿ni³ nastêpuj¹ce okresy, które prezentuj¹ dynamikê i kie-
runek dokonuj¹cych siê przemian. Jako pierwszy (1989-1993) wy-
mienia tzw. wielkie przewarto�ciowanie polegaj¹ce na odchodzeniu
przez u¿ytkowników prasy od dotychczasowych przyzwyczajeñ czy-
telniczych. Czynniki prowokuj¹ce zmiany to: przeobra¿enia na rynku
prasy, bogata oferta wydawnicza, poziom zamo¿no�ci czytelników. 

Drugi okres wyró¿niony przez autora (1994-1997) to tzw. okres
bezkrytycznego próbowania, czyli zapoznawania siê przez czytelni-
ków z bardzo liczn¹ grup¹ nowych czasopism o tematyce i formie
dotychczas w Polsce niespotykanej. Okres trzeci (1998-2000), tzw.
wielkiej selekcji, charakteryzuj¹ zmiany dotycz¹ce zarówno rynku
wydawniczego dzia³aj¹cego w warunkach zaostrzonej konkurencji,
rozwoju technologii, jak i upodobañ czytelników zmieniaj¹cych siê



pod wp³ywem ró¿nych czynników. Autor postrzega zarazem prze-
³om wieku XX i XXI z jego nagromadzeniem nowych zjawisk me-
dialnych jako pocz¹tek nowego nie nazwanego jeszcze etapu. Sygna-
lizowane zmiany dotycz¹ tak¿e modelu czytelnictwa � pojawiaj¹ce-
go siê w miejsce wnikliwej lektury trudniejszych tekstów �ogl¹dac-
twa� atrakcyjnych pod wzglêdem wizualnym czasopism oraz czytel-
nictwa dorywczego i okazjonalnego1. 

Jednym z czynników wp³ywaj¹cych na rynek prasy i czytelnictwo
jest jej obecno�æ w internecie. Ro�nie liczba czasopism posiadaj¹-
cych strony internetowe. Wydania elektroniczne maj¹ najpoczytniej-
sze dzienniki � �Gazeta Wyborcza� i �Rzeczpospolita�. Obecno�æ
mediów w internecie, w tym równie¿ prasy, jest tematem analiz
w literaturze przedmiotu. Prowadzone s¹ równie¿ badania grup u¿yt-
kowników internetu, w tym tak¿e prasy on-line. Wynika z nich, ¿e
s¹ to przede wszystkim ludzie m³odzi (do 30. roku ¿ycia), m.in. stu-
denci, z wykszta³ceniem wy¿szym, niepe³nym wy¿szym lub co naj-
mniej �rednim, mieszkaj¹cy g³ównie w du¿ych miastach2. 

W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o takiej formie obecno�ci sze-
roko pojêtej prasy w internecie, z któr¹ autorka niniejszego opraco-
wania ma kontakt podczas wykonywania obowi¹zków zawodowych.
S¹ to czasopisma elektroniczne dostêpne za po�rednictwem stron in-
ternetowych bibliotek naukowych, przede wszystkim Biblioteki Uni-
wersyteckiej we Wroc³awiu. Zakres tematyczny niniejszego opraco-
wania narzuca pewne ograniczenia, ponadto najbardziej godnym po-
lecenia sposobem zg³êbienia tego zagadnienia jest m.in. szczegó³o-
wa analiza wy¿ej wymienionej strony3. 
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Wspomniana wcze�niej obecno�æ mediów w internecie, czasopi-
sma elektroniczne czy strony domowe bibliotek naukowych to tylko
kilka z wielu mo¿liwo�ci zastosowania nowych mediów w edukacji.
Dostrzega siê m.in. mo¿liwo�ci, jakie oferuje internet w edukacji na
odleg³o�æ, ale równie¿ bariery w wykorzystaniu nowych mediów
w procesach dydaktycznych. Jest to temat poruszany szczególnie
czêsto w odniesieniu do kwestii spo³eczeñstwa informacyjnego4.

Szeroko pojêta prasa jako medium ma tê zaletê, szczególnie
w przypadku dzienników, ¿e umo¿liwia swoim czytelnikom szybki
dostêp do informacji, zw³aszcza je�li dodamy do tego mo¿liwo�ci, ja-
kie daje internet. Nie ma ograniczeñ tematycznych � mie�ci w sobie
zarówno formu³ê prasy bulwarowej, jak i czasopi�miennictwo nauko-
we. Dla czytelników przywi¹zanych do jej formy tradycyjnej wa¿ne
jest, ¿e dostêpna jest wci¹¿ w postaci drukowanej, a nowoczesne tech-
nologie poligraficzne wzbogacaj¹ jej walory estetyczne. Natomiast
zwolennikom zaawansowanych technologii oferuje np. CD-ROMy.
Wzglêdy ekonomiczne maj¹ równie¿ znaczenie � czasopisma s¹ naj-
czê�ciej tañsze od ksi¹¿ek. Udostêpnianie bezp³atne czasopism studen-
tom, tak jak to ma miejsce w przypadku Czytelni Czasopism Bie¿¹-
cych, jest wa¿nym elementem dzia³alno�ci dydaktycznej uczelni.

Zagadnienia zasygnalizowane powy¿ej potwierdza równie¿ prak-
tyka bibliotekarska autorki niniejszego opracowania we wspomnia-
nej czytelni, zw³aszcza po roku 1989, czyli w tzw. okresie transfor-
macji naszego kraju. Zmiany dotyczy³y m.in. rynku prasy: niektóre
wydawnictwa koñczy³y, a inne rozpoczyna³y swoj¹ dzia³alno�æ
(z ró¿nym zreszt¹ skutkiem), znika³y z rynku lub przechodzi³y grun-
town¹ przemianê tytu³y ukazuj¹ce siê niekiedy od dziesiêcioleci, po-
jawi³o siê wiele nowych (inn¹ kwesti¹ pozostaj¹ ich dalsze losy) �
w tym grupa polskich edycji czasopism zagranicznych. Warte odno-
towania s¹ liczne zmiany dotycz¹ce form, czêstotliwo�ci i strony
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edytorskiej szeroko pojêtej prasy, np. odej�cie od linotypu, jako
sk³adu gor¹cego, na rzecz sk³adu komputerowego i najnowszych
osi¹gniêæ poligrafii. Do najbardziej charakterystycznych zjawisk na-
le¿y te¿ pojawienie siê dodatków tematycznych w gazetach i czaso-
pismach oraz ich stron internetowych, do³¹czanie CD-ROMów i ró¿-
nego rodzaju prezentów dla czytelników. Zmiany dotyczy³y tak¿e
zawarto�ci przede wszystkim dzienników � wspomniane lata to czas
licznych reform m.in. administracji, o�wiaty, s³u¿by zdrowia, ubez-
pieczeñ spo³ecznych, mieszkalnictwa. Czytelnicy oczekiwali i poszu-
kiwali aktualnych informacji, porad, mo¿liwo�ci wymiany do�wiad-
czeñ, czyli pomocy w sprawnym funkcjonowaniu w tak zmiennych
realiach spo³eczno-ekonomicznych i trzeba stwierdziæ, ¿e liczne ty-
tu³y zarówno spo�ród dzienników, jak i czasopism sprosta³y tym
oczekiwaniom (by³o to zreszt¹ na ogó³ równoznaczne z �byæ albo
nie byæ� tytu³u na rynku). 

Problemem, o którym wspomnieæ trzeba, s¹ rosn¹ce ceny prasy,
co w obecnej sytuacji ekonomicznej spo³eczeñstwa bardzo ogranicza
lub wrêcz uniemo¿liwia dostêp do niej osobom skromnie sytuowa-
nym materialnie, np. bezrobotnym, emerytom, studentom. Tym cen-
niejsza staje siê mo¿liwo�æ nieodp³atnego korzystania z du¿ego wy-
boru gazet i czasopism w czytelni. W Bibliotece Uniwersyteckiej we
Wroc³awiu s¹ to tytu³y otrzymywane dziêki realizacji ustawy o eg-
zemplarzu obowi¹zkowym, poprzez prenumeratê krajow¹ i zagra-
niczn¹, a tak¿e dziêki darom i wymianie. Stwarza to dogodne wa-
runki do zaspokajania do�æ urozmaiconych potrzeb grona czytelni-
ków z³o¿onego ze studentów, doktorantów, pracowników nauko-
wych i tzw. czytelników �z miasta�5.

Jako ilustracja niektórych z wcze�niej omówionych zagadnieñ
mog¹ s³u¿yæ omówione poni¿ej badania.

W listopadzie i grudniu 2002 r. zosta³y przeprowadzone przez au-
torkê niniejszego opracowania anonimowe badania ankietowe na wy-
³onionej losowo siedemdziesiêcioosobowej grupie studentów � u¿yt-
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kowników Czytelni Czasopism Bie¿¹cych Biblioteki Uniwersyteckiej
we Wroc³awiu. Badania te, co zosta³o okre�lone w tytule tego opraco-
wania, dotyczy³y czytelnictwa czasopism w�ród studentów, sposobów
wykorzystania czasopism oraz roli, jak¹ pe³ni w nich biblioteka. 

Charakterystyka badanej grupy studentów zosta³a opracowana na
podstawie tzw. metryczki ankiety. W grupie znalaz³o siê 69 osób
w wieku od 19 do 28 lat oraz jedna 34-letnia. Najliczniej reprezen-
towane by³y grupy wiekowe 23 i 24 lat (ka¿da z nich liczy³a 12 osób,
tj. 17,1%). Liczba kobiet i mê¿czyzn uczestnicz¹cych w badaniu by-
³a bardzo zbli¿ona � odpowiednio 36 (51,4%) i 34 (48,6%). Najlicz-
niej reprezentowani byli studenci studiów dziennych � 45 osób, tj.
64,4%. Osoby studiuj¹ce zaocznie (19) stanowi³y 27,1% grupy.
4 osoby, tj. 5,7%, studiowa³y równocze�nie dwa kierunki � jeden na
studiach dziennych, drugi na zaocznych. W�ród badanych znalaz³a
siê 1 osoba studiuj¹ca w trybie wieczorowym (1,4%) i 1 na studiach
doktoranckich. Najwiêcej respondentów studiowa³o na pi¹tym roku �
26, tj. 37,1%. Mniej liczne by³y nastêpuj¹ce grupy studiuj¹cych: na
pierwszym i na czwartym roku � po 14 osób czyli po 20%, na trze-
cim roku � 8 osób, tj. 11,5%, na drugim roku � 4 czyli 5,7%. 3 oso-
by, tj. 4,3%, studiowa³y jednocze�nie na pi¹tym i pierwszym roku,
1 osoba czyli 1,4% � na czwartym i pierwszym roku studiów.

Czê�æ pierwsza ankiety dotyczy³a przede wszystkim sposobów
wykorzystania czasopism przez czytelników, obejmowa³a siedem py-
tañ zamkniêtych i otwartych. 

W odpowiedzi na pytanie 1, o cel korzystania z czasopism, ankie-
towani z podanych mo¿liwo�ci (studia, hobby, rozrywka) wybierali
najczê�ciej studia � 48 wskazañ, nastêpnie rozrywkê � 30, oraz hobby
� 26. Przy czym w badanej grupie 40 osób, tj. 57,1%, wybra³o jeden
wariant odpowiedzi, 25, tj. 35,7%, dwa warianty, a 5, tj. 7,2%, trzy.

Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e ankietowani studenci po czasopisma
siêgaj¹ zarówno w celu edukacji, jak i rekreacji.

W pytaniu 2, o sposób kontaktu z czasopismami, ankietowani
mieli do wyboru: nabywanie czasopism drog¹ prenumeraty, zakup
od czasu do czasu, po¿yczanie od rodziny i znajomych, czytanie
w bibliotece. Najczê�ciej deklarowanym sposobem kontaktu z czaso-
pismami okaza³o siê kupowanie ich od czasu do czasu � 56 wska-
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zañ, w dalszej kolejno�ci korzystanie ze zbiorów biblioteki � 44, po-
¿yczanie od rodziny i znajomych � 18 oraz nabywanie w prenume-
racie � 12. Deklarowano ró¿ne sposoby kontaktu. 32 ankietowanych
czyli 45,7% dokona³o wyboru dwóch wariantów odpowiedzi, 24, tj.
34,3%, wybra³o jeden wariant, a 14, tj. 20%, trzy. 

Udzielone odpowiedzi �wiadcz¹ o tym, ¿e ankietowani korzystaj¹
z ró¿nych mo¿liwo�ci kontaktu z czasopismami, przede wszystkim
kupuj¹c je od czasu do czasu oraz korzystaj¹c ze zbiorów biblioteki.

Pytanie 3 dotyczy³o tematyki interesuj¹cej czytelników, a obecnej
w czasopismach. Odpowiedzi cytowane s¹ z ankiet. Najczê�ciej wy-
mieniano: aktualno�ci, wiadomo�ci z regionu, tematykê spo³eczn¹,
politykê, muzykê, psychologiê, gospodarkê, ekonomiê, tematykê
zwi¹zan¹ z Uni¹ Europejsk¹, historiê, sport, ekologiê, ochronê przy-
rody, zdrowie, tematykê popularnonaukow¹, prawo, literaturê, socjo-
logiê. Prócz tego ankietowani wymienili: kulturê, naukê, militaria,
fantastykê, film, filozofiê nauki, kosmologiê, geopolitykê, fotografiê,
teatr, architekturê, turystykê, podró¿e, informatykê, tematykê przyro-
dnicz¹, integracjê europejsk¹, niemcoznawstwo, astronomiê, techni-
kê, modê, poezjê, bezdomno�æ, administracjê, urodê, antropologiê,
aran¿acjê wnêtrz, sztukê, teologiê, pedagogikê, gie³dê, projektowanie
i pielêgnacjê ogrodów, rozrywkê, sprawy miêdzynarodowe, historiê
chrze�cijañstwa, tematykê kulinarn¹, rachunkowo�æ, finanse, og³o-
szenia, rynek pracy, tematykê spo³eczno-polityczn¹, problematykê
miêdzynarodow¹ � polityczn¹ i ekonomiczn¹, wojskowo�æ, nowo�ci
technologiczne, tematykê górsk¹, poradniki, ma³e i �rednie przedsiê-
biorstwa, internet (zw³aszcza internet a kultura).

Na podstawie udzielonych wypowiedzi mo¿na stwierdziæ, ¿e te-
matyka, któr¹ s¹ zainteresowani czytelnicy jest bardzo rozleg³a;
mo¿na równie¿ wymieniæ dziedziny ciesz¹ce siê szczególnym zain-
teresowaniem.

W odpowiedzi na pytanie 4 (o tytu³y czasopism, po które czytel-
nicy siêgaj¹ najczê�ciej) czytelnicy wymieniali szczególnie czêsto
nastêpuj¹ce tytu³y: �Polityka�, �Gazeta Wyborcza�, �Tygodnik Po-
wszechny�, �Gazeta Prawna�, �Wprost�, �Odra�, �Przekrój�, �Res
Publica Nowa�, �Newsweek�, �Rzeczpospolita�, �Gazeta Wroc³aw-
ska�, �Wieczór Wroc³awia�, �S³owo Polskie�, �Sport�, �Forum�,
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�Sprawy Miêdzynarodowe�, �Charaktery�, ��wiat Nauki�, �Wiedza
i ¯ycie�, �Pañstwo i Prawo�. Inne tytu³y czasopism podawane w od-
powiedzi na to pytanie to: �Nowa Fantastyka�, �Komandos�, �Tylko
Rock�, �Film�, �Znak�, �Filozofia Nauki�, �Wprost�, �Twój Styl�,
�Format�, �Fotografia�, �National Geographic�, �Metal Hammer�,
�Mystic Art�, �Magazine�, �Nasz Dziennik�, �Moje Akwarium�,
�Najwy¿szy Czas�, �Samo Zdrowie�, �Zbli¿enia�, �Nie�, �Wspólnoty
Europejskie�, �Focus�, �Angora�, �Zeszyty Literackie�, �Rejent�,
�Nieruchomo�ci�, �Radca Prawny�, �Podró¿e�, �Marie Claire�, �Pra-
ca Socjalna�, �Auto �wiat�, �Auto Sukces�, �Samorz¹d Terytorialny�,
�Kwartalnik Historyczny�, �Sobótka�, �Karta�, �Gazeta Bankowa�,
�Profit�, �Jestem�, �Fiskus�, �Konteksty�, �Czas Kultury�, �Zdrowie�,
�Mówi¹ Wieki�, �Wroc³awskie Studia Teologiczne�, �Dialog�, �Ruch
Teatralny�, �Cogito�, �Parkiet�, �Gie³da Papierów Warto�ciowych�,
�Super Linia�, �Dzieje Najnowsze�, �Niedziela�, �Biuletyn IPN�,
�Chip�, �Sól i Pieprz�, �Bank i Kredyt�, �Unia Europejska�, �Litera-
tura na �wiecie�, �Pi³ka No¿na�, �Przegl¹d Sportowy�, �Mówi¹ Wie-
ki�, �PC World Komputer�, �Marketing i Rynek, �Strategic Manage-
ment Journal�, �Machina�, �WWW�, �CKM�, �Fraza�, �Foto�, �Clau-
dia�, �Elle�, �¯ycie�, �Tygodnik Solidarno�æ�, �Zadra�.

Podobnie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie 3, mo¿na stwier-
dziæ istnienie licznej grupy czasopism ciesz¹cych siê zainteresowaniem
czytelników, choæ i tu mo¿na wyró¿niæ szczególnie preferowane tytu³y.

Pytanie 5 dotyczy³o celu, w jakim ankietowani studenci poszuki-
wali materia³ów w czasopismach. Odpowiadaj¹cy mogli wybraæ spo-
�ród nastêpuj¹cych mo¿liwo�ci: przygotowanie do zajêæ, zebranie
materia³ów do pracy licencjackiej, magisterskiej itp., pod k¹tem in-
dywidualnych zainteresowañ, inne (tu ankietowani proszeni byli
o podanie innych celów poszukiwañ, je�li by³y odmienne od wymie-
nionych powy¿ej).

Najczê�ciej deklarowanym celem by³y indywidualne zaintereso-
wania czytelników (zaznaczono 54 razy). W nastêpnej kolejno�ci na-
le¿y wymieniæ: zebranie materia³ów do pracy licencjackiej, magi-
sterskiej itp. (36 wskazañ) i przygotowanie siê do zajêæ (32 razy).
W grupie innych celów (11 wskazañ) czytelnicy wymieniali: zaga-
dnienia zwi¹zane z prac¹ (rynek pracy, mo¿liwo�ci kszta³cenia, w³a-
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sna dzia³alno�æ gospodarcza), obserwacjê szaty graficznej czaso-
pism, fotografii, �ledzenie bie¿¹cych wydarzeñ w prasie codziennej,
orientacja, jakie s¹ aktualne trendy i o czym spo³eczeñstwo chce
czytaæ i wiedzieæ (m.in. na potrzeby pisanych przez siebie artyku³ów
prasowych), orientacja we wspó³czesnym �wiecie i jego problemach,
komentarze aktualnych wydarzeñ, badania naukowe.

Jak w poprzednich pytaniach, tu równie¿ podawano ró¿ne cele: 27
osób (38,6%) zaznaczy³o 1 wariant, 28 osób (40%) zdecydowa³o siê
na zaznaczenie 2 wariantów odpowiedzi, 14 osób (20%) zadeklaro-
wa³o 3 warianty, a 1 osoba (1,4%) zaznaczy³a 4.

Czytelnicy traktuj¹ czasopisma jako �ród³o materia³ów gromadzo-
nych w ró¿norodnych celach zarazem zwi¹zanych z edukacj¹, w³a-
snymi zainteresowaniami czy wymogami ¿yciowymi (np. poszuki-
wanie pracy).

W pytaniu 6 przedmiotem zainteresowania by³y formy czaso-
pism, z których korzystaj¹ ankietowani. Podano nastêpuj¹ce mo¿li-
wo�ci odpowiedzi: tradycyjne tj. drukowane, strony internetowe cza-
sopism, CD-ROMy.

Zebrane odpowiedzi wykaza³y, ¿e forma tradycyjna (drukowana)
jest najczê�ciej wykorzystywana � wskazano j¹ 70 razy, 22 razy wska-
zano strony internetowe czasopism, a w 3 przypadkach CD-ROMy.
Z trzech mo¿liwych wariantów odpowiedzi 48 osób (68,6%) wybra-
³o 1 wariant, 19 osób (27,1%) � 2 warianty, a 3 osoby (4,3%) � 3.
Liczba wskazañ na strony internetowe i CD-ROMy (w porównaniu
z form¹ drukowan¹) wskazuje, ¿e korzysta z nich stosunkowo nie-
liczna grupa osób spo�ród ankietowanych.

Korzystanie z czasopism obcojêzycznych by³o tematem pytania 7.
Podano w nim dwa warianty odpowiedzi � �tak� i �nie�. Ankieto-
wani studenci wybieraj¹cy odpowiednio wariant pierwszy proszeni
byli o zaznaczenie jêzyka obcego (jêzyk angielski, niemiecki, fran-
cuski, rosyjski) publikacji. W badanej grupie osoby korzystaj¹ce
z czasopism obcojêzycznych (30 tj. 42,9%) znalaz³y siê w mniejszo-
�ci wobec osób nie korzystaj¹cych z takich czasopism (40 tj. 57,1%).
Najczê�ciej korzystano z periodyków w jêzyku angielskim (21 wska-
zañ), a nastêpnie w jêzyku niemieckim (13), francuskim (2) i rosyj-
skim (1). W 3 przypadkach czytelnicy korzystali z czasopism w jê-
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zykach angielskim i niemieckim. W 1 przypadku korzystano jedno-
cze�nie z czasopism w jêzyku angielskim, niemieckim i francuskim,
i tak¿e w 1 � w jêzyku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Z w³a-
snej znajomo�ci jêzyków obcych w lekturze czasopism czyni u¿ytek
mniej ni¿ po³owa ankietowanych. Nieliczna jest grupa czytelników
(5 osób), wykorzystuj¹cych jednoczesn¹ znajomo�æ 2 lub 3 jêzyków.

Czê�æ druga ankiety dotyczy³a charakterystyki biblioteki (przede
wszystkim Czytelni Czasopism Bie¿¹cych) jako miejsca, w którym
czytelnicy korzystaj¹ z czasopism. Podobnie jak czê�æ pierwsza,
sk³ada siê z siedmiu pytañ otwartych i zamkniêtych.

Czêstotliwo�ci korzystania z Czytelni Czasopism Bie¿¹cych doty-
czy³o pytanie 1. Odpowiadaj¹cy mogli wybraæ jedn¹ z nastêpuj¹-
cych mo¿liwo�ci: �czêsto� (tu proszono o skonkretyzowanie czêsto-
tliwo�ci odwiedzin), �tylko w razie potrzeby� i �dot¹d nie korzysta-
³am/nie korzysta³em�.

Najliczniejsza grupa spo�ród ankietowanych deklaruje korzystanie
z czytelni czasopism �tylko w razie potrzeby� � 44 osoby, tj. 62,8%.
Ankietowani wybieraj¹cy wariant �czêsto� (23 tj. 32,9%) precyzowa-
li czêstotliwo�æ odwiedzin: 1-2 razy w tygodniu, 2-3 razy w tygodniu,
prawie codziennie, kilka lub kilkana�cie razy w miesi¹cu. Odpowiedzi
�dot¹d nie korzysta³am/nie korzysta³em� udzieli³y trzy osoby (4,3%).

Na pytanie 2 � o korzystanie z pomocy bibliotekarza w doborze od-
powiednich czasopism � 38 ankietowanych (54,3%) odpowiedzia³o, ¿e
nie korzysta z tej mo¿liwo�ci. Przewa¿aj¹ oni w niewielkim stopniu nad
grup¹ ankietowanych, którzy z tej pomocy korzystaj¹ (32 tj. 45,7%).

W pytaniu 3 � odnosz¹cym siê do �róde³ informacji wykorzysty-
wanych w doborze potrzebnych materia³ów � studenci mieli do wy-
boru nastêpuj¹ce warianty odpowiedzi: komputerowe bazy danych,
katalogi komputerowe, katalogi kartkowe, �Bibliografiê Zawarto�ci
Czasopism�, inne bibliografie, �Przewodnik Bibliograficzny�, inter-
net, ksi¹¿ki, inne �ród³a. O podanie konkretnych nazw ankietowani
byli proszeni w przypadku odpowiedzi dotycz¹cych komputerowych
baz danych, innych bibliografii i innych �róde³.

�ród³a (poza pomoc¹ bibliotekarza), z których korzystaj¹ czytel-
nicy w doborze potrzebnych materia³ów wraz z czêstotliwo�ci¹, z ja-
k¹ podawali je ankietowani, prezentuje tabela nr 1: 
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Najczê�ciej wskazywanym �ród³em materia³ów s¹ katalogi kartko-
we, nastêpnie ksi¹¿ki i internet. Do najrzadziej wykorzystywanych
wg ankietowanych nale¿¹ inne bibliografie i inne �ród³a. 

Tabela nr 2 podaje ilo�æ �róde³, z których korzystaj¹ czytelnicy
w swoich poszukiwaniach. Opracowano j¹ na podstawie liczby wy-
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�ród³o

Komputerowe bazy danych

Katalogi komputerowe

Katalogi kartkowe

�Bibliografia Zawarto�ci Czasopism�

Inne bibliografie

�Przewodnik Bibliograficzny�

Internet

Ksi¹¿ki

Inne �ród³a

Liczba wskazañ

7
bazy Bibl. Narod., archiwa internet.

gazet, Lex, OPAC, Voyager

34

46

24

2
�Polska Bibliografia Literacka�, 

bibliografie histor.

9

40

41

4
sugestie rodziny, znajomych, wiedza
kolegów i kole¿anek z roku, katalogi

wydawnictw np. C.H.Beck, Zakamycze,
ABC, wyk³adowcy

Liczba wykorzystywanych �róde³

1

2

3

4

5

6

7

8

9

razem

Liczba osób

10

18

18

14

7

2

1

�

�

70

Procent [%]

14,3

25,7

25,7

20,0

10,0

2,9

1,4

�

�

100,0



korzystywanych �róde³ materia³ów podawanych przez poszczegól-
nych czytelników.

Podane wy¿ej wyniki pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e w swoich poszukiwa-
niach czytelnicy posi³kuj¹ siê na ogó³ 2 lub 3 �ród³ami spo�ród 9 poda-
nych w ankiecie. Tylko 1 osoba wykorzystuje 7 spo�ród 9 mo¿liwych.

W odpowiedzi na pytanie 4 studenci mieli za zadanie stwierdziæ,
czy zdarza siê im nie znale�æ potrzebnych materia³ów. Odpowiedzi na
to pytanie nie udzieli³a 1 osoba. W�ród uczestnicz¹cych w ankiecie 40
osób (57,1%) nie mia³o problemów ze znalezieniem potrzebnych im
materia³ów. Natomiast 29, tj. 41,5%, tak. Przy czym powody niepo-
wodzeñ w poszukiwaniu potrzebnych materia³ów, podawane przez t¹
czê�æ ankietowanych, mo¿na pogrupowaæ nastêpuj¹co:

1. nieskuteczne poszukiwania, spowodowane deklarowan¹ przez
ankietowanych nieznajomo�ci¹ odpowiednich metod poszukiwañ,
w tym np. k³opoty z okre�leniem odpowiedniego has³a jako kryte-
rium wyszukiwawczego,

2. fizyczny brak potrzebnych czasopism (brak w zbiorach, brak
poszczególnych numerów danego tytu³u, czasopisma w oprawie,
brak w zbiorach polskich bibliotek, niedostateczna ilo�æ egzempla-
rzy interesuj¹cych pozycji w czytelni lub wypo¿yczalni, co zmniej-
sza ich dostêpno�æ dla wszystkich zainteresowanych, d³ugi cykl wy-
dawniczy, nieobecno�æ niektórych specjalistycznych periodyków
w zbiorach bibliotek na skutek niewywi¹zywania siê przez nie
z ustawy o egzemplarzu obowi¹zkowym),

3. brak materia³ów dotycz¹cych okre�lonych tematów (brak odpo-
wiednich czasopism zajmuj¹cych siê wyspecjalizowanymi dziedzina-
mi nauki, niedostatek materia³ów konkretnego typu, np. badañ za-
wieraj¹cych dane liczbowe, poszukiwane naj�wie¿sze informacje
najpierw publikowane s¹ w czasopismach anglojêzycznych, publika-
cje polskie s¹ w stosunku do nich opó�nione, brak zainteresowania
mediów okre�lonym tematem).

W�ród 29 czytelników maj¹cych trudno�ci ze znalezieniem po-
trzebnych materia³ów 11 osób na pytanie 2 w czê�ci II ankiety de-
klaruje, ¿e nie korzysta z pomocy bibliotekarza w poszukiwaniach.
Prawdopodobnie mo¿na w tym upatrywaæ kolejnej przyczyny niepo-
wodzeñ w poszukiwaniach.
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Pytanie 5 dotyczy³o doboru czasopism dostêpnych w czytelni
czasopism. 64 ankietowanych (91,4%) potwierdzi³o jego trafno�æ,
przecz¹co odpowiedzia³o 4, tj. 5,7%, odpowiedzi nie udzieli³o 2,
tj. 2,9%.

Podane przez czytelników uzasadnienia odpowiedzi �nie� by³y na-
stêpuj¹ce (cytaty z wype³nionych ankiet):

� �brakuje niektórych czasopism (czytelnik podaje jako przyk³ad
tytu³ znajduj¹cy siê w czytelni, choæ nie w bezpo�rednim dostêpie,
deklaruj¹c jednocze�nie w odpowiedzi na pyt. 2, cz. II ankiety, ¿e
nie korzysta z pomocy bibliotekarza w doborze czasopism),

� �brakuje czasopism zajmuj¹cych siê muzyk¹, sportem i kompu-
terami�,

� �nie jest beznadziejny, ale chcia³abym znale�æ co� o tematyce
filmowej�.

Odpowiedzi uczestników badania na pytanie 6 mia³y pomóc
w wyodrêbnieniu zbyt ma³ej, zdaniem ankietowanych, liczby czaso-
pism. Najwiêksza grupa badanych � 36 osób (51,4%) nie wyrazi³a
¿adnej opinii. 19 czytelników (27,1%) poda³o konkretne postulaty,
tj. dziedziny, z których czasopisma chêtnie widzieliby w wiêkszej
liczbie w czytelni. By³y to:

� geografia, turystyka, zarz¹dzanie turystyk¹, turyzm, krajoznawstwo,
� historia,
� gospodarka, ekonomia,
� muzyka, 
� sport, 
� komputery,
� fantastyka,
� film,
� Unia Europejska,
� teologia,
� problematyka miêdzynarodowa,
� ekonomia i medycyna,
� nauka, kultura,
� polityka � czasopisma zagraniczne,
� prasa kobieca,
� wnêtrzarstwo i design, sztuka wspó³czesna,
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� informatyka,
� czasopisma przyrodnicze, dotycz¹ce �rodowiska naturalnego.
Jako uwagê dodatkow¹ trzeba podaæ, ¿e czasopisma dotycz¹ce

zdecydowanej wiêkszo�ci ww. dziedzin znajduj¹ siê w czytelni, jed-
nak brak miejsca stoi na przeszkodzie umieszczeniu ich wszystkich
w bezpo�rednim dostêpie, co zapewne u³atwi³oby czytelnikom orien-
tacjê w zasobach. Ponadto niektórzy czytelnicy nie s¹ sk³onni do ko-
rzystania z katalogów biblioteki, w tym równie¿ znajduj¹cego siê
w czytelni, oraz z pomocy bibliotekarza, co równie¿ ogranicza mo¿-
liwo�æ orientacji w zasobach. 15 ankietowanych (21,5%) zadeklaro-
wa³o zadowolenie ze stanu obecnego, uzasadniaj¹c pozytywn¹ oce-
nê m.in. tym, ¿e w interesuj¹cych ich dziedzinach wybór tytu³ów
jest szeroki, wszystkie potrzebne im pozycje znale�li na miejscu,
a czytelnia w pe³ni zaspokaja ich potrzeby.

Opinie studentów uczestnicz¹cych w opisywanym badaniu zawar-
te w odpowiedziach na pytanie 7 mia³y dostarczyæ informacji na te-
mat ewentualnej potrzeby wprowadzenia usprawnieñ w dzia³alno�ci
czytelni czasopism. Podobnie jak w poprzednim pytaniu, najwiêksz¹
grupê stworzyli czytelnicy, którzy nie wyrazili ¿adnej opinii (30 osób
tj. 42,9%). Natomiast 22 czytelników (31,4%) zg³osi³o nastêpuj¹ce
propozycje usprawnieñ w czytelni: 

� stanowisko komputerowe z dostêpem do systemu bibliografii,
katalogu, archiwów komputerowych np. �Gazety Wyborczej� oraz
internetu w czytelni � 8 ankietowanych, 

� ³atwiejszy dostêp do roczników odleg³ych, d³ugo przebywaj¹-
cych w oprawie � 3 ankietowanych, 

� wiêksza ilo�æ egzemplarzy niektórych dzienników, zw³aszcza
�Gazety Wyborczej� � 1 ankietowany,

� klimatyzacja � 1 ankietowany,
� wiêksza przejrzysto�æ czasopism, ich usytuowanie � 1 ankieto-

wany,
� wyd³u¿enie czasu pracy czytelni do 7 dni w tygodniu, do godzi-

ny 20 � 2 ankietowanych, 
� tanie ksero na miejscu � 4 ankietowanych.
Ze stanu obecnego by³o zadowolonych 18 ankietowanych (25%).
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Wnioski

Na wstêpie komentarza wyników powy¿szego badania nale¿y
podkre�liæ, ¿e ankieta i odpowiedzi udzielone przez czytelników nie
do koñca odzwierciedlaj¹ stan faktyczny, gdy¿ badanie dotyczy³o
czytelnictwa czasopism w�ród studentów i ich oceny miejsca Czytel-
ni Czasopism Bie¿¹cych w tym procesie. Z konieczno�ci ograniczo-
no wiêc pole badawcze do jednej grupy u¿ytkowników spo�ród kil-
ku korzystaj¹cych z czytelni. Przedmiot badañ decydowa³ równie¿
o doborze pytañ do formularza ankiety, które nie mog³y uj¹æ wszy-
stkich zjawisk znanych z codziennej praktyki bibliotekarskiej, jak
choæby tzw. nieu�wiadomionych potrzeb czytelniczych. 

Przedstawione powy¿ej wyniki badañ nad czytelnictwem czaso-
pism w�ród studentów umo¿liwiaj¹ wysuniêcie nastêpuj¹cych wnio-
sków, w celu uzyskania wiêkszej przejrzysto�ci usystematyzowanych
w obrêbie trzech punktów:

1. Czasopisma
a) Odpowiedzi na pytania ankiety �wiadcz¹ o tym, ¿e czasopisma

s³u¿¹ zarówno celom edukacyjnym, jak i rekreacji. Przez czytelników
� studentów � s¹ traktowane jako �ród³a materia³ów zbieranych w ró¿-
norodnych celach zarazem zwi¹zanych z edukacj¹, w³asnymi zaintere-
sowaniami, czy wymogami ¿yciowymi (np. poszukiwanie pracy).

b) Grupa czasopism ciesz¹cych siê zainteresowaniem czytelników
jest liczna, choæ i tu mo¿na wyró¿niæ zdecydowanych faworytów. S¹
to: �Polityka�, �Gazeta Wyborcza�, �Tygodnik Powszechny�, �Gazeta
Prawna�, �Wprost�, �Odra�, �Przekrój�, �Res Publica Nowa�, �New-
sweek�, �Rzeczpospolita�, �Gazeta Wroc³awska�, �Wieczór Wroc³a-
wia�, �S³owo Polskie�, �Sport�, �Forum�, �Sprawy Miêdzynarodowe�,
�Charaktery�, ��wiat Nauki�, �Wiedza i ¯ycie�, �Pañstwo i Prawo�.
Wymienione tytu³y znajduj¹ siê w zbiorach czytelni czasopism.

c) W kwestiach doboru czasopism w czytelni i ewentualnych ich
modyfikacji oceny s¹ zindywidualizowane. Ró¿nice w ocenie zale¿¹
zarówno od ró¿norodno�ci potrzeb czytelników, jak i stopnia ich za-
spokojenia. Wp³yw ma tak¿e ograniczenie bezpo�redniego dostêpu
do tytu³ów, co z kolei jest determinowane przez warunki lokalowe
(ograniczona powierzchnia czytelni).
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d) Na miejscu, w skromnych (wobec ilo�ci otrzymywanych przez
bibliotekê czasopism) warunkach lokalowych czytelni dostêpnych
jest obecnie 1036 tytu³ów, dostarczanych w formie egzemplarza
obowi¹zkowego, prenumeraty, kupna czasopism zagranicznych, da-
rów (wliczaj¹c serie wydawane w ramach AUWr.) Bezpo�redni do-
stêp czytelników do czasopism jest mo¿liwy w przypadku 267 tytu-
³ów (ok. 26%). Pozosta³e 769 tytu³ów (ok. 74%) usytuowane jest
w fascyku³ach na rega³ach � ich udostêpnienie wymaga po�rednic-
twa bibliotekarza. Tytu³y znajduj¹ce siê w magazynie egzemplarza
obowi¹zkowego Dzia³u Gromadzenia i Uzupe³niania Zbiorów biblio-
teki mo¿na sprowadziæ do czytelni po uprzednim zamówieniu.

e) Z kryteriami doboru tytu³ów znajduj¹cych siê w czytelni czaso-
pism wi¹¿e siê dylemat miêdzy wizerunkiem biblioteki o randze uni-
wersyteckiej (powaga instytucji naukowej) a dostêpno�ci¹ budynku
usytuowanego w centrum miasta. Funkcje biblioteki uniwersyteckiej
daj¹ pierwszeñstwo zaspokajaniu potrzeb pracowników naukowych
i studentów, co ogranicza z konieczno�ci udostêpnianie tytu³ów po-
pularnych w rodzaju �¯ycie na Gor¹co�, �Pani Domu�, �Super
Express� czy innych tytu³ów tego typu, interesuj¹cych okazjonal-
nych czytelników �z miasta�, na korzy�æ czasopism naukowych
i szczególnie poczytnych dzienników (np. �Gazeta Wyborcza�,
�Rzeczpospolita�, gazety regionalne) ciesz¹cych siê sta³ym zaintere-
sowaniem naszych czytelników. Niew¹tpliwie jednym z czynników
wp³ywaj¹cych na dobór jest wspomniana wcze�niej ograniczona po-
wierzchnia czytelni.

2. �rodowisko czytelnicze
a) Ankieta dotyczy³a czytelnictwa czasopism w�ród studentów,

bez stawiania pytania o przynale¿no�æ do konkretnej uczelni (z prak-
tyki bibliotekarskiej wynika, ¿e z czytelni korzystaj¹ nie tylko stu-
denci Uniwersytetu Wroc³awskiego, ale tak¿e innych wroc³awskich
uczelni wy¿szych), st¹d wyniki umo¿liwiaj¹ wyci¹gniêcie wniosków
natury ogólnej, nie wnikaj¹c szczegó³owo w specyfikê poszczegól-
nych �rodowisk czytelniczych studentów.

b) Osoby ankietowane korzystaj¹ z ró¿nych mo¿liwo�ci kontaktu
z czasopismem, w�ród których na czo³o wysuwaj¹ siê: kupowanie
czasopism od czasu do czasu, oraz korzystanie z nich w bibliotece.
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c) Tematyka, któr¹ s¹ zainteresowani czytelnicy czasopism jest
bardzo rozleg³a, choæ mo¿na wymieniæ równie¿ dziedziny ciesz¹ce
siê szczególnym zainteresowaniem. Jest to: tematyka spo³eczna, ak-
tualno�ci, wiadomo�ci z regionu, polityka, muzyka, psychologia, go-
spodarka, ekonomia, Unia Europejska, historia, sport, ekologia,
ochrona przyrody, zdrowie, tematyka popularnonaukowa, prawo, li-
teratura, socjologia.

d) Stosunkowo nieliczna grupa studentów korzysta ze stron inter-
netowych oraz CD-ROMów, korzystanie z formy drukowanej czaso-
pism ma wci¹¿ zdecydowan¹ przewagê.

e) Ze znajomo�ci jêzyków obcych w lekturze czasopism korzysta
mniej ni¿ po³owa ankietowanych. Nieliczna jest grupa czytelników
(5 osób), wykorzystuj¹cych jednoczesn¹ znajomo�æ 2 lub 3 jêzyków.

f) Dobór potrzebnych materia³ów to proces, w którym z pomocy
bibliotekarza korzysta³a mniej ni¿ po³owa badanych. Czytelnicy ra-
dz¹ sobie, korzystaj¹c g³ównie z 2 lub 3 �róde³ informacji, najczê-
�ciej z katalogów kartkowych oraz internetu i ksi¹¿ek. Wiele osób
ma k³opoty z dotarciem do potrzebnych materia³ów, co wi¹¿e siê
z nieskutecznymi metodami poszukiwañ, fizycznym i merytorycz-
nym niedostatkiem materia³ów.

g) Do zadañ bibliotekarzy pracuj¹cych w czytelni czasopism na-
le¿y m.in. sprowadzenie b¹d� podanie czasopisma, udzielenie po-
trzebnych czytelnikowi informacji, doradztwo w poszukiwaniach po-
trzebnych materia³ów. W wyniku badañ ankietowych wyodrêbniono
w�ród czytelników grupê, która z pomocy bibliotekarza nie korzysta,
mimo ¿e czê�æ z tych osób ma k³opoty ze znalezieniem poszukiwa-
nych materia³ów albo czasopism, które nie s¹ w bezpo�rednim do-
stêpie. Daj¹ znaæ o sobie tak¿e tzw. nieu�wiadomione potrzeby czy-
telnicze, dotycz¹ce sytuacji gdy czytelnik ma k³opoty z okre�leniem,
czego dok³adnie szuka. Wystêpowanie tego zjawiska sygnalizuje
przede wszystkim praktyka bibliotekarska.

3. Czytelnia czasopism
a) Z czytelni czasopism najwiêcej osób korzysta dora�nie � tylko

w razie potrzeby.
b) Czytelnia czasopism zbli¿ona do idea³u to wg czytelników:

pomieszczenie o du¿ych rozmiarach, z bezpo�rednim dostêpem do
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czasopism z wszystkich dziedzin, stanowiskiem komputerowym dla
czytelników i innymi udogodnieniami, czynna 7 dni w tygodniu. Po-
¿¹dany przez czytelników jest szybki powrót czasopism z oprawy.

c) Poprawa warunków lokalowych i finansowych biblioteki mo-
g³aby wp³yn¹æ na zmianê oceny przez czytelników (zwiêkszenie
liczby czytelników zadowolonych z us³ug).

Autorka ma nadziejê, ¿e bêdzie to mo¿liwe w nowej, budowanej
obecnie, siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej.
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Barbara Kulig
Biblioteka Uniwersytecka we Wroc³awiu

ZARYS PROBLEMU KOMPUTERYZACJI 
US£UG UDOSTÊPNIANIA ZBIORÓW 
W BIBLIOTEKACH AKADEMICKICH

ANALIZA MATERIA£ÓW KONFERENCYJNYCH

Szybki rozwój socjotechniczny w ostatnich latach spowodowa³ wpro-
wadzenie nowatorskich rozwi¹zañ równie¿ w dziedzinie bibliotekar-
stwa, gdzie pojawi³a siê potrzeba budowania i rozwijania narodowych
zasobów elektronicznych. Dziêki nowoczesnej technologii biblioteki
akademickie mog¹ udoskonalaæ swoje dzia³ania na drodze szeroko po-
jêtej dostêpno�ci do posiadanych zbiorów, a tym samym odpowiadaæ na
potrzeby wspó³czesnej generacji u¿ytkowników � zarówno na p³aszczy-
�nie fizycznej zasobów bibliotecznych, jak i w przestrzeni wirtualnej. 

W Bibliotekarstwie czytamy: �Jednym z zasadniczych celów i pod-
stawowym zadaniem wspó³czesnej biblioteki jest udostêpnianie zgro-
madzonych zbiorów. Biblioteka spe³nia nale¿ycie swoja rolê tylko wte-
dy, kiedy zgromadzone i opracowane przez ni¹ zbiory s¹ u¿ytkowane.
Biblioteka jako zorganizowany zbiór materia³ów bibliotecznych, jako
instytucja spo³eczna, dopiero wtedy zrealizowaæ mo¿e swoj¹ spo³eczn¹
funkcjê, kiedy w jak najszerszym zakresie i za pomoc¹ ró¿nych form
udostêpnia swoim czytelnikom (u¿ytkownikom) swoje zbiory�1. 

Biblioteka akademicka, jako prê¿na placówka uczelniana, powin-
na w pe³ni realizowaæ te za³o¿enia, a w przysz³o�ci � wed³ug prze-
widywañ i oczekiwañ fachowców � winna staæ siê wytwórc¹ meta-
____________
1 Bibliotekarstwo, pod red. Z. ¯migrodzkiego, Warszawa 1998, s. 156.



danych, co z kolei umo¿liwi dostarczanie rozleg³ej, wielop³aszczy-
znowej wiedzy wszystkim zainteresowanym. Kompleksowa obs³uga
u¿ytkowników, oparta przede wszystkim na maksymalnym wykorzy-
stywaniu no�ników elektronicznych w relacjach bibliotekarz � u¿yt-
kownik, bêdzie coraz prê¿niej siê rozwija³a.

Zagadnieniom automatyzacji bibliotek akademickich sporo uwagi
po�wiêcaj¹ konferencje naukowe. Problem ten rozpatrywany jest
w odniesieniu do ró¿nych dziedzin funkcjonowania tych placówek.
Obejmuje on tak¿e udostêpnianie zbiorów � finalny etap dzia³ania bi-
blioteki � realizowany w czytelniach oraz wypo¿yczalniach: miejsco-
wej i miêdzybibliotecznej. Agendy te s¹ bezpo�rednim ogniwem ³¹-
cz¹cym u¿ytkownika biblioteki z oferowanym mu zakresem us³ug. 

Jak ju¿ wcze�niej zauwa¿ono biblioteka spe³nia nale¿ycie swoja
rolê tylko wtedy, kiedy zgromadzone i opracowane przez ni¹ mate-
ria³y s¹ dostêpne dla szerokiej rzeszy u¿ytkowników. To podstawo-
we zadanie oddzia³u udostêpniania zbiorów.

Zasady organizacji udostêpniania opieraj¹ siê na:
� powi¹zaniach organizacyjnych i przestrzennych miêdzy agendami

(czytelnie, wypo¿yczalnie);
� dostêpno�ci do zbiorów (dobre warunki lokalowe � wolny dostêp

do pó³ek, racjonalne rozmieszczenie zbiorów, ich ci¹g³a aktualiza-
cja);

� minimalizacji czasu obs³ugi u¿ytkowników (automatyzacja proce-
sów zamawiania i dostarczania materia³ów bibliotecznych). 
Postêp technologiczny powoduje zmiany my�lenia o organizacji

pracy w oddzia³ach udostêpniania zbiorów w bibliotekach akademic-
kich oraz wymusza zastosowanie rozwi¹zañ, które maj¹ sprostaæ wy-
mogom wspó³czesno�ci. Niezbêdne jest poszukiwanie takich rozwi¹-
zañ, które jeszcze w wiêkszym stopniu usprawni¹ procesy us³ug
udostêpniania.

Na konferencjach naukowych sporo miejsca po�wiêca siê nowe-
mu wizerunkowi udostêpniania w tworzeniu wysokiej jako�ci us³ug
z wykorzystaniem nowoczesnych no�ników elektronicznych. Zaga-
dnienia te nie s¹ jeszcze poparte praktycznymi rozwi¹zaniami, sta-
nowi¹ raczej poszukiwania takich, które mog¹ byæ wdra¿ane przez
biblioteki.
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W materia³ach konferencyjnych zwraca siê uwagê na nowy otwar-
ty model us³ugowy. Stworzenie go wymaga dynamicznych zmian
organizacyjnych i technicznych, których celem jest wyj�cie naprze-
ciw u¿ytkownikowi i zapewnienie mu swobodnego dostêpu do zaso-
bów bibliotecznych. Tradycyjne metody udostêpniania powinny zo-
staæ uzupe³nione przez infrastrukturê informacyjn¹, opart¹ g³ównie
na komunikacji elektronicznej, a w przysz³o�ci ich zakres zmniejszy
siê jeszcze na rzecz realizowania us³ug udostêpniania drog¹ multi-
medialn¹. Zadaniem nadrzêdnym stanie siê wykorzystywanie i wdra-
¿anie coraz nowszych technologii informatycznych, tworzenie zaso-
bów informacyjnych i udostêpnianie ich u¿ytkownikom. Wymagaæ
to bêdzie rozbudowy systemów oraz zastosowania narzêdzi umo¿li-
wiaj¹cych swobodê komunikacji2.

Uczestnicy konferencji i seminariów zwracaj¹ uwagê na to, i¿
aby nad¹¿yæ za wymogami nowych czasów, nale¿y przeprofilowaæ
model us³ug udostêpniania zbiorów tak, by w pe³ni dostrzec po-
trzeby czytelnika � us³ugobiorcy zbiorów bibliotecznych oraz okre-
�liæ miejsce i zadania bibliotekarza � us³ugodawcy tych zasobów.
W tym celu nale¿y opieraæ siê na wzorach nie tylko mieszcz¹cych
siê w polskich realiach, ale tak¿e dostosowanych do standardów
europejskich i �wiatowych. Podkre�la siê, ¿e jako�æ us³ug zale¿y
w du¿ej mierze od osoby wykonawcy, czyli bibliotekarza. Nie-
zbêdne jest opracowanie takich kontekstów prawnych i ekonomicz-
nych, które zniweluj¹ ró¿nice równie¿ w dziedzinie poziomu ofe-
rowanych us³ug3.
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2 Biblioteki w europejskich krajach postkomunistycznych w miêdzynarodowym kon-

tek�cie (wybór materia³ów) Miêdzynarodowa Konferencja Bibliotekarzy. Kraków�Prze-
gorza³y 3-5 sierpnia 1995, red. M. Kocójowa, Kraków 1995; Libraries and Informa-
tion Resources in the Modern World of Science, Culture, Education and Buisness. XI
International Conference CRIMA 2004, Sudak 5-13 June 2004, Sudak 2004.

3 Polskie bibliotekarstwo w perspektywie wej�cia do Unii Europejskiej. Materia-
³y konferencyjne Warszawa�Miedzeszyn 8-9 czerwca 2001, Warszawa 2001; Biblio-
teki pogranicza w przededniu rozszerzenia UE. Nowe zadania � nowe mo¿liwo�ci,
Wigry 24-26 wrze�nia 2003, Warszawa 2003; Polskie biblioteki akademickie w Unii
Europejskiej, Materia³y konferencyjne £ód� 23-25 czerwca 2004 roku, dostêp:
htpp://bg.p.lodz.pl/konferencja/mat_konfer.html



�ledz¹c materia³y konferencyjne dostrzegamy pewn¹ prawid³o-
wo�æ tematyczn¹ poruszanych zagadnieñ dotykaj¹c¹ po�rednio lub
bezpo�rednio dzia³añ agend udostêpniania zbiorów. Trudno jednak
ustaliæ kolejno�æ i status omawianych problemów zwi¹zanych
z komputeryzacj¹ us³ug udostêpniania. Za najwa¿niejsze uwa¿a siê: 

1) opracowywanie standardów;
2) efektywne kierowanie agend¹;
3) dokszta³canie i samokszta³cenie personelu w oparciu o nowocze-

sne technologie;
4) �cis³¹ wspó³pracê bibliotek szkó³ wy¿szych;
5) posiadanie odpowiedniego oprogramowania i sprzêtu elektro-

nicznego;
6) ci¹g³e unowocze�nianie sieci i systemów komputerowych;
7) tworzenie stanowisk pracy odpowiadaj¹cych wymogom i potrze-

bom; 
8) wykorzystywanie zasobów Internetu i jêzyków wyszukiwawczych;
9) digitalizacjê zbiorów;

10) dostosowywanie dzia³añ do potrzeb u¿ytkowników;
11) ankietowanie klientów i pracowników biblioteki akademickiej;
12) promocjê us³ug;
13) zabezpieczanie zbiorów i sprzêtu technicznego;
14) tworzenie przyjaznej biblioteki;
15) problemy jako�ci us³ug;
16) zasady finansowania bibliotek akademickich (pozyskiwanie spon-

sorów).
S¹ to priorytetowe zagadnienia przedstawiane i omawiane na kon-

ferencjach oraz seminariach, obejmuj¹ce równie¿ swym zasiêgiem
problematykê komputeryzacji udostêpniania zbiorów w bibliotekach
akademickich. 

OPRACOWYWANIE STANDARDÓW

Rozwa¿ania nad kszta³tem przysz³ej zautomatyzowanej biblioteki
akademickiej zak³adaj¹ odchodzenie od tradycyjnego gromadzenia
zbiorów na rzecz zarz¹dzania zbiorami, a nad konieczno�æ posiada-
nia tych¿e przek³ada siê ³atwo�æ dostêpu poprzez zasoby informacji
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komputerowej. Bêdzie to mia³o wp³yw na pracê us³ugow¹ oddzia³u
udostêpniania. W przysz³ej organizacji pracy i realizacji zadañ ko-
nieczne bêdzie jeszcze wiêksze uwzglêdnienie dzia³añ wynikaj¹cych
z wykorzystania �róde³ nowoczesnych technik informacyjnych. 

Istotne jest wypracowanie spójnego systemu dystrybucji doku-
mentów i wprowadzenie miêdzynarodowych norm i protoko³ów opi-
su dokumentów w celu u³atwienia i ujednolicenia wzajemnej komu-
nikacji za pomoc¹ komputerów na ró¿nych poziomach sieci (stan-
dardy przekazu Z39.50 � warunki komunikowania siê systemów
przy wyszukiwaniu informacji; XML; norma ISO 10160 � definicja
us³ugi, okre�lenie procedur; ISO 10161 � okre�lenie formatu i pro-
cedur przekazywania komunikatów miêdzy systemami obs³uguj¹cy-
mi uczestników transakcji)4.

Wizja biblioteki cyfrowej i tworzenia jej zasobów � zdaniem
uczestników konferencji naukowych � powinna byæ uporz¹dkowana
i podporz¹dkowana planom perspektywicznym i doborem odpowie-
dniej strategii dzia³ania. W referatach podkre�la siê potrzebê stwo-
rzenia jednolitego profilu udostêpniania zasobów i usi³uje okre�liæ,
w jaki sposób przeznaczyæ na ten cel �rodki finansowe; chodzi tu-
taj m.in. o centraln¹ bazê danych dokumentów cyfrowych, a samo
tworzenie zasobów cyfrowych powinno byæ równie¿ uporz¹dkowa-
ne. Ujednolicenie narzêdzi wyszukiwawczych umo¿liwiaj¹cych
zdobywanie kolekcji pe³notekstowych (materia³ cyfrowy) udostêp-
nianych przez wydawców, b¹d� wytwarzanych drog¹ digitalizacji,
umo¿liwi przeszukiwanie wszystkich kolekcji wed³ug ró¿nych kry-
teriów, w tym rzeczowych (s³owa kluczowe). Dla sprawnego funk-
cjonowania us³ug udostêpniania istotne s¹ przepisy prawa autor-
skiego i ich stosowanie, zw³aszcza przy dostarczaniu dokumentów
elektronicznych. Jak twierdz¹ autorzy wyst¹pieñ konferencyjnych,
sprawa ta w najbli¿szej przysz³o�ci powinna zostaæ czytelnie roz-
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ferencja Teoretyków i Praktyków Bibliotekoznawstwa ABDOS 2001. Toruñ 4-7
czerwca 2001, Toruñ 2001; Wypo¿yczanie miêdzybiblioteczne. Stan i perspektywy.
Materia³y konferencyjne. Wroc³aw 22-23 maja 2002. Warszawa 2002; Wspó³praca
bibliotek naukowych w zakresie automatyzacji. Miêdzynarodowa Konferencja Nau-
kowa, Kraków 16-19 listopada 1998 roku, Kraków 1999.



wi¹zana, szczególnie w sytuacji, gdy Polska jest cz³onkiem Unii Eu-
ropejskiej5.

EFEKTYWNE KIEROWANIE AGEND¥

Dyskusje na konferencjach koncentruj¹ siê wokó³ problematyki
organizacji oddzia³u udostêpniania zbiorów jako bezpo�redniego ³añ-
cucha systemu bibliotecznego w kontaktach z u¿ytkownikiem.

Powtarzaj¹ siê nastêpuj¹ce problemy:
� us³ugowo�æ dzia³añ;
� dostêpno�æ us³ug;
� dobrej jako�ci sprzêt komputerowy i w³a�ciwe oprogramowanie;
� ³atwo�æ wyszukiwania zbiorów (komputerowe bazy danych, do-

stêp online);
� szybko�æ lokalizacji, rezerwacji i realizacji zamówieñ komputero-

wych;
� stosowanie standardów i protoko³ów;
� wystrzeganie siê zbytniej formalizacji;
� komputerowa wspó³praca bibliotek na rynku wewnêtrznym i za-

granicznym6.
Szczególnie wa¿ny jest dobór odpowiedniej kadry:

� pracowniczej (nastawienie na u¿ytkownika, rozpoznawanie jego
preferencji);

� kierowniczej (zarz¹dzanie w nowych warunkach ekonomicznych
i spo³ecznych)7.
Planowanie rozwoju us³ug, ocena dzia³añ, powi¹zanie zadañ z si-

³ami i �rodkami to � jak postuluj¹ uczestnicy konferencji � zadania
dla nowego typu kierownictwa mened¿erskiego, ukierunkowanego
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5 Prawo autorskie a serwisy elektroniczne. Materia³y konferencyjne SBP. Warsza-

wa 30.09-1.10.1999, Warszawa 1999; W³asno�æ intelektualna a prawo do wiedzy.
BOBCATSSS. VII Miêdzynarodowe Sympozjum Naukowe. Bratys³awa, 24-26 stycz-
nia 2000, Bratys³awa 2000.

6 Wspó³praca miêdzynarodowa w nowym tysi¹cleciu...; Jako�æ w bibliotekach.
Wigry 27-30 wrze�nia 2001 roku, Warszawa 2002.

7 Electronic Imaging and Visual Arts Eva 2001 � Warsaw. Miêdzynarodowa Kon-
ferencja. Warszawa 18-19 listopada 2001, Warszawa 2002.



na konsekwentn¹ realizacjê celów i kszta³towanie wizerunku biblio-
teki akademickiej poprzez okre�lenie jako�ci zmian, wytyczanie kie-
runku dla podejmowanych decyzji, nak³adanie w³a�ciwych obowi¹z-
ków, a tak¿e motywowanie pracowników. Istotna jest równie¿ wia-
rygodno�æ w spe³nianiu tych przedsiêwziêæ. 

DOKSZTA£CANIE I SAMOKSZTA£CENIE PERSONELU
W OPARCIU O NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Profesjonalizm � to najczê�ciej spotykane okre�lenie w referatach
konferencyjnych. Na czym ma polegaæ i jak do niego dojrzeæ? Na to
pytanie odpowiadaj¹ niemal wszyscy zgodnie � zdecydowanie twier-
dz¹c, ¿e aby zadbaæ o w³a�ciwy poziom us³ug bibliotecznych, nale¿y
przede wszystkim zweryfikowaæ polski system kszta³cenia przysz³ych
pracowników bibliotek. Kogo i jak kszta³ciæ, jaki powinien byæ profil
zatrudnienia i miejsce w strukturze uczelni, kim powinien byæ przy-
sz³y pracownik biblioteki w zwi¹zku z nowymi wyzwaniami � to za-
gadnienia najczê�ciej poruszane podczas dyskusji konferencyjnych. 

Nowy model bibliotekarstwa i bibliotekarza zosta³ wprowadzony
do edukacji w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych. W oparciu o wzorce
�wiatowe wspó³czesne techniki nauczania eksponuj¹ tre�ci progra-
mowe dostosowane do przemian spo³ecznych (spo³eczeñstwo kone-
ksyjne) i ekonomicznych (rozwój gospodarki rynkowej)8.

Edukacja w dziedzinie percepcji technologii informatycznej po-
winna zajmowaæ szczególnie wa¿ne miejsce. W materia³ach konfe-
rencyjnych zwraca siê uwagê, ¿e nieod³¹cznym elementem obok
sprzêtu (hardware) i oprogramowania (software) jest tzw. my�l
technologiczna (thoughtware), czyli zrobienie jak najlepszego u¿yt-
ku z danego sprzêtu i oprogramowania w konkretnej sytuacji. Bez
odpowiedniego wykorzystania my�li technologicznej techniczne na-
rzêdzia staj¹ siê w³a�ciwie bezu¿yteczne. W³a�nie owa my�l techno-
logiczna jest tym, co absolwent bibliotekarstwa powinien przyswoiæ
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cji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Jachranka k. Warszawy 22-24 czerwca
1995. Warszawa 1996.



w pierwszym rzêdzie. Istotny jest tak¿e w tym znaczeniu profil za-
wodowy w przysz³ych kontaktach bibliotekarz � czytelnik, czyli na-
uczenie siê sposobów porozumiewania interpersonalnego z wykorzy-
staniem mediów elektronicznych.

Nauczanie i doradztwo w zakresie kontaktów interpersonalnych oraz
rozwi¹zywania bie¿¹cych problemów, przyuczanie do nowego skom-
puteryzowanego stanowiska pracy, liczne kursy � to formy szkolenia
zawodowego personelu oddzia³u udostêpniania, które � jak stwierdza-
j¹ prelegenci � powinny staæ siê norm¹ we wszystkich bibliotekach
akademickich. Zdecydowanie przewa¿aj¹ opinie, ¿e nale¿y podnie�æ
wymagania w stosunku do osób ubiegaj¹cych siê o pracê w tym od-
dziale i staranniej je dobieraæ ze wzglêdu na charakter dzia³añ9. 

Jak mo¿na zauwa¿yæ � czytaj¹c materia³y � nie ma wzorcowego
jedynego programu edukacyjnego, który by³by w stanie zaspokoiæ
wszystkie potrzeby, zarówno pracowników, jak i u¿ytkowników bi-
bliotek akademickich. Nale¿a³oby ustawicznie wypracowywaæ zasa-
dy i regu³y zarówno dla personelu, jak i odbiorców us³ug, wraz ze
zmieniaj¹cymi siê potrzebami w tym zakresie. Stanowi to wyzwanie
i zadanie dla do�wiadczonych bibliotekarzy otwartych na wspó³cze-
sno�æ. W wyst¹pieniach k³adzie siê nacisk na wspó³pracê ze s³u¿ba-
mi informatycznymi oraz na zdobywanie wiedzy, m.in. poprzez
uczestniczenie w kursach internetowych online. Takim przyk³adem
jest Bibweb � polsko-niemiecki projekt szkoleñ zdalnych z zastoso-
waniem najnowszych technologii10.

�CIS£A WSPÓ£PRACA BIBLIOTEK SZKÓ£ WY¯SZYCH

Jak wynika z materia³ów konferencyjnych nale¿y promowaæ pra-
cê nad wspólnym tworzeniem metabaz online, katalogów central-
nych, które maj¹ znaczenie w szybkiej lokalizacji materia³ów oraz

Barbara Kulig122

____________
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kiej Bibliotece Publicznej. Gdañsk 10-12 czerwca 1999, Warszawa 1999
10 Biblioteka elektroniczna dzisiaj: efektywne wykorzystanie baz CD-ROM w sie-

ciach komputerowych: materia³y II konferencji Górno�l¹skiego konsorcjum biblio-
tek naukowych. Katowice�Opole 21-23 kwietnia 1999, red. B. Zaj¹czkowska, Ka-
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u³atwiaj¹ ich zamawianie i dostarczanie. Wa¿na jest wspó³praca bi-
bliotek w zakresie tworzenia infrastruktury bibliotecznej w Interne-
cie, budowania zasobów narodowych, centralnego gromadzenia do-
kumentów i przesy³ania ich drog¹ elektroniczn¹ (np. konsorcja
MOL, VTLS, Horizon, Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny
NUKAT, Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich KaRo). Taka
rozleg³a informacja o zbiorach wp³ywa m.in. na wzrost wypo¿yczeñ,
a tym samym zwiêksza liczbê u¿ytkowników. Tradycyjne rewersy
zastêpuje siê korespondencj¹ e-mail, rewersami online, a kserokopie
tekstów � przesy³aniem plików. Wraz z rozwojem nowych technik
komunikowania pojawia siê potrzeba wprowadzania odpowiednich
ujednoliconych procedur, takich jak np. formularze zamówieñ11.

Istotne jest wiêc zastosowanie systemów obs³ugi komputerowej
umo¿liwiaj¹ce u¿ytkownikom dostêp do szerokich zasobów informa-
cyjnych w sieci. Jest to szczególnie wa¿ne dla uzyskania pe³nego obra-
zu wiedzy o zasobach, a tak¿e dla dzia³añ m.in. wypo¿yczeñ miêdzy-
bibliotecznych � sprawnej obs³ugi u¿ytkownika w sieci i poprzez sieæ.
Wypo¿yczanie miêdzybiblioteczne jest t¹ forma us³ug, która w obliczu
wspó³czesnych narzêdzi i technologii oraz rozwiniêtego aparatu wyszu-
kiwawczo-informacyjnego ma du¿e mo¿liwo�ci rozszerzenia oferowa-
nych us³ug. Dlatego te¿ jego rola powinna stawaæ siê coraz wiêksza. 

Na tym polu wspó³praca miêdzy bibliotekami akademickimi jest
bardzo istotna, a dostarczanie dokumentów na no�nikach elektro-
nicznych, obok wypo¿yczeñ tradycyjnych, bêdzie w przysz³o�ci �
jak zapewniaj¹ prelegenci � najbardziej popularne12. Wa¿na jest ci¹-
gle wzrastaj¹ca liczba zautomatyzowanych sieci bibliotecznych.
Wspó³praca miêdzy bibliotekami akademickimi w tworzeniu biblio-
graficznych baz danych o zasiêgu krajowym staje siê priorytetem13.
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12 Wspó³praca miêdzynarodowa w nowym tysi¹cleciu...; Wypo¿yczanie miêdzybi-
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13 Wspó³praca bibliotek naukowych w zakresie obs³ugi u¿ytkowników. Konferen-
cja naukowa. Warszawa 23-24 wrze�nia 2002 roku, Warszawa 2002; Rola bibliotek
akademickich w Unii Europejskiej...



Wspó³praca ogólnokrajowa powinna obejmowaæ tak¿e udzia³ w kon-
sorcjach krajowych, tak aby umo¿liwiæ czytelnikom dostêp do pe³no-
tekstowych baz danych. Nale¿y dobraæ taki typ konsorcjów, aby w pe³-
ni odpowiada³y potrzebom u¿ytkowników. Status konsorcjów na rynku
i ich rozwój pozwoli na tworzenie us³ug zupe³nie nowatorskich. Zau-
wa¿a siê jednak, ¿e dobrodziejstwa konsorcjów maj¹ charakter ekono-
miczny (np. wspólny zakup serwisu), a nie funkcjonalny (brak koncen-
tracji materia³u cyfrowego). Praca w trybie online w�ród baz danych
pozwoli te¿ zredukowaæ koszty i podzieliæ je miêdzy uczestnikami,
a jednocze�nie znacznie mo¿e poprawiæ jako�æ oferowanych us³ug.
Rozwa¿ania na temat mo¿liwo�ci wspó³pracy polskich o�rodków nau-
kowych w celu tworzenia sieci bibliotecznych, ich kszta³tu i przydat-
no�ci to � w ostatnich latach � problemy poruszane na wielu konferen-
cjach i seminariach po�wiêconych temu zagadnieniu, z licznymi odnie-
sieniami w³a�nie do sposobu organizowania us³ug udostêpniania14. 

POSIADANIE ODPOWIEDNIEGO OPROGRAMOWANIA 
I SPRZÊTU ELEKTRONICZNEGO

Prelegenci czêsto podnosz¹ problematykê sprawnego i odpowiada-
j¹cego potrzebom zaplecza technicznego. Dla w³a�ciwej i szybkiej ob-
s³ugi u¿ytkowników niezbêdne jest rozmieszczenie kopiarek oraz du-
¿ej liczby komputerów, tak aby klienci biblioteki mogli bez problemu
powielaæ teksty i przeszukiwaæ oraz pozyskiwaæ potrzebne materia³y.

Bez nowoczesnych komputerów i w³a�ciwego oprogramowania nie
bêdzie mo¿na mówiæ o dobrze wykonywanej pracy w nowej rzeczywi-
sto�ci bibliotecznej. Zwraca siê uwagê na z³o¿ono�æ budowy systemów
informacyjnych bibliotek naukowych korzystaj¹cych z ró¿nego opro-
gramowania. W dyskusjach nad odpowiednim oprogramowaniem po-
winny uczestniczyæ zarówno wyspecjalizowane firmy jak i biblioteki15.
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nopolska Konferencja Naukowa Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski. Biblioteka G³ów-
na. Olsztyn 20-21 maja 2004, dostêp: http://ebib.oss.wroc.pl/mat_konf

15 Biblioteka elektroniczna dzisiaj...; Udzia³ bibliotek akademickich w kszta³towa-
niu spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce: potencja³, mo¿liwo�ci, potrzeby. Kon-
ferencja Naukowa. Bydgoszcz�Klonowo 15-17 maja 2002, Bydgoszcz 2002.



CI¥G£E UNOWOCZE�NIANIE SIECI 
I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

Na forum dyskusyjnym wiele uwagi po�wiêca siê lokalnym, re-
gionalnym, ogólnokrajowym i miêdzynarodowym sieciom biblio-
tecznym16. Wizja biblioteki cyfrowej i tworzenia jej zasobów � zda-
niem uczestników konferencji naukowych � powinna byæ w realiza-
cji uporz¹dkowana i podporz¹dkowana planom perspektywicznym
z wyborem odpowiedniej strategii dzia³ania. Rozwój elektronicznego
dostarczania dokumentów w systemie sieciowym to problem g³ów-
nie ekonomiczny, przed którym staj¹ biblioteki nie tylko akademic-
kie. Krajowe biblioteki nie s¹ jeszcze w dostatecznym stopniu przy-
gotowane do tego, aby ten system sprawnie obs³ugiwaæ. Sieci w tro-
sce o u¿ytkownika powinny przede wszystkim zapewniæ korzystne
warunki dostêpu do baz danych. Jest to wa¿ne równie¿ w wypo¿y-
czeniach miêdzybibliotecznych. 

Jak zauwa¿aj¹ uczestniczy konferencji istotne jest wypracowanie
nowoczesnych narzêdzi wspomagaj¹cych rozszerzenie tych¿e wypo-
¿yczeñ bez nadmiernego obci¹¿ania kosztami bibliotek. Prelegenci
zwracaj¹ uwagê, ¿e systemy us³ug bibliotecznych ró¿ni¹ siê w po-
szczególnych krajach, ale powinno siê adaptowaæ te techniczne in-
nowacje, które s¹ mo¿liwe do przystosowania w rodzimych warun-
kach. Zauwa¿aj¹, ¿e udostêpnianie materia³ów, sposób realizacji za-
mówieñ, dostêp do elektronicznych baz danych kszta³tuj¹ siê podob-
nie w bibliotekach polskich i innych w krajach europejskich. Ró¿ni-
ce wynikaj¹ ze s³abo rozwiniêtego w Polsce rynku producentów in-
formacyjnych baz danych tworzonych w sposób profesjonalny. Za-
rz¹dzanie zmianami technologicznymi to misja bibliotekarzy XXI
wieku, a nastawienie na u¿ytkowników przy wykorzystaniu no�ni-
ków technicznych daje ogromne mo¿liwo�ci dla realizacji tych za-
dañ. Istotna jest równowaga i zbie¿no�æ oczekiwañ, zarówno perso-
nelu biblioteki akademickiej jak i jej klientów17.
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TWORZENIE STANOWISK PRACY 
ODPOWIADAJ¥CYCH WYMOGOM I POTRZEBOM

W materia³ach konferencyjnych wiele miejsca po�wiêca siê u¿yt-
kownikom zbiorów bibliotecznych. Prelegenci zastanawiaj¹ siê, jaki
powinien byæ wspó³czesny pracownik biblioteki, aby sprostaæ wymo-
gom u¿ytkownika, a tak¿e w jaki sposób nale¿a³oby podnie�æ nisk¹
ocenê spo³eczn¹ zawodu bibliotekarza akademickiego. W materia³ach
daje siê zauwa¿yæ promowanie samodzielno�ci, kreatywno�ci pracow-
ników bibliotek w kontaktach z u¿ytkownikami, ale jednocze�nie dzia-
³ania bibliotekarzy powinny byæ wspomagane przez dobrze zorganizo-
wan¹ pomoc, m.in. w zakresie poznawania technik komputerowych.

Obowi¹zki pracownika powinny byæ dobrane zgodnie z jego pre-
ferencjami. K³adzie siê nacisk na stosunki w pracy, dzia³anie zespo-
³owe, dyspozycyjno�æ, umiejêtno�æ rozwi¹zywania problemów w sy-
tuacjach stresowych (np. porozumiewanie siê z trudnym czytelni-
kiem). Powi¹zanie tych umiejêtno�ci z obs³ug¹ u¿ytkownika w prze-
strzeni sieciowej jest bardzo istotne18. W realizacji tych zamierzeñ
mo¿e pomóc opracowanie schematu idealnego kandydata na stano-
wisko bibliotekarza, w którym uwzglêdni siê i rozwinie kwalifikacje
oraz wszystkie potrzebne umiejêtno�ci, a tak¿e uda siê skonstruowaæ
techniczne standardy zapewniaj¹ce w przysz³ej aktywno�ci zawodo-
wej dobrej jako�ci obs³ugê, czyli modelowe stanowisko pracy s³u¿¹-
ce u¿ytkownikowi biblioteki akademickiej. W konsekwencji ma to
doprowadziæ do podniesienia presti¿u zawodowego bibliotekarza
w spo³eczeñstwie informacyjnym19. 

Komputeryzacja pracy i szybki przep³yw informacji powoduj¹
na³o¿enie na pracowników obowi¹zku samodzielnego my�lenia, roz-
wijania zdolno�ci twórczych i poczucia odpowiedzialno�ci. Ujawnia
to zasadê lojalno�ci nie tylko wobec zwierzchników, ale przede
wszystkim wobec profesji. Systematyczno�æ, solidno�æ, pracowito�æ,
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a tak¿e do�wiadczenie � jak informuj¹ publikacje � ju¿ nie wystar-
czaj¹ i przestaj¹ stanowiæ najcenniejsze warto�ci zawodowe.

Zmiany techniczne powinny nie�æ za sob¹ inne kierunki my�lenia
opieraj¹ce siê na:
� elastyczno�ci, dyspozycyjno�ci, szybko�ci reagowania;
� mo¿liwo�ci indywidualnego podejmowania decyzji.

S¹ to warto�ci nadrzêdne, wymieniane jako podstawowe i bezpo-
�rednio zwi¹zane ze �wiadczeniem us³ug poprzez udostêpnianie wie-
dzy z wykorzystaniem nowoczesnych technik. Niezbêdna jest w tej
sytuacji klasyfikacja obowi¹zków bibliotekarskich w aspekcie auto-
matyzacji tych¿e czynno�ci.

WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW INTERNETU 
I JÊZYKÓW WYSZUKIWAWCZYCH

Jak informuj¹ prelegenci zasoby bibliotek prezentowane m.in. po-
przez: katalogi online, bazy danych, zas³uguj¹ na lepsze poznanie
i wykorzystanie w praktyce zawodowej. Przyswojenie tych umiejêt-
no�ci jest wa¿ne, gdy¿ decyduj¹ one o stworzeniu i utrzymaniu wy-
sokiej jako�ci profesjonalizmu20. Wa¿ne jest u�wiadamianie pracow-
nikom i odbiorcom w³a�ciwego postrzegania sieci jako no�nika wie-
dzy, kultury, a przede wszystkim dostêpu do informacji oraz jej multi-
medialnego charakteru (tekst, grafika, d�wiêk, animacja). Podkre�la
siê mo¿liwo�æ jednoczesnego dotarcia wielkiej rzeszy osób do zaso-
bów danej biblioteki poprzez Internet oraz jego hipertekstowo�æ.

Ma to du¿e znaczenie tak¿e dla sprawnej komunikacji u¿ytkowni-
ka z oddzia³em udostêpniania. W przysz³o�ci tworzenie zasobów bi-
blioteki wirtualnej pozwoli na bardziej skuteczne porozumienie,
a wykorzystywanie Internetu stanie siê zwyk³¹ codzienno�ci¹21.
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DIGITALIZACJA ZBIORÓW

Jak podkre�laj¹ uczestnicy konferencji, digitalizacja zbiorów
w celu szerszego udostêpniania dokumentów i tworzenie ich kopii
na no�nikach elektronicznych to bardzo wa¿ny problem, wymagaj¹-
cy szybkiego rozwi¹zania. Dotyczy to tak¿e tworzenia w³asnych baz
oraz pozyskiwania dostêpu do profesjonalnych baz obcych biblio-
tek22. Omawiane s¹ polskie i zagraniczne dokonania w zakresie di-
gitalizacji zbiorów bibliotecznych, konieczno�æ wspó³pracy bibliotek
i problemy z niej wynikaj¹ce oraz jako�æ organizacyjna23. Wymaga-
nia jakie stawia klient bibliotece akademickiej maj¹ decyduj¹cy
wp³yw na rozwój us³ug i okre�laj¹ ich kierunek. U¿ytkownik doma-
ga siê minimalizacji czasu obs³ugi i takich �rodków, które pozwol¹
mu na trafny dobór potrzebnych tekstów. Jest to mo¿liwe w³a�nie
poprzez digitalizacjê materia³ów. 

Ca³o�ciowe skomputeryzowanie posiadanych zbiorów umo¿liwi
szybki przep³yw informacji w obie strony: odbiorca � bibliotekarz.
Ka¿dy potencjalny odbiorca powinien jak najszybciej otrzymaæ nie-
zbêdne materia³y, a urz¹dzenia elektroniczne zapewni¹ nie tylko
szybki dostêp do informacji o posiadanych ksi¹¿kach, czasopismach
i materia³ach audiowizualnych, ale umo¿liwi¹ dotarcie do nich24.

DOSTOSOWYWANIE DZIA£AÑ 
DO POTRZEB U¯YTKOWNIKÓW

Istotnym zagadnieniem, które wy³ania siê w dyskusjach, jest usta-
lenie relacji: bibliotekarz � czytelnik / u¿ytkownik / klient oraz
zdefiniowanie zasad tych relacji w zmieniaj¹cej siê rzeczywisto�ci
(automatyzacja procesów obs³ugi). Bibliotekarz przysz³o�ci powinien

Barbara Kulig128

22 Nowoczesne no�niki i �rodki informacji naukowej w s³u¿bie nauki. II Miêdzyna-
rodowa Konferencja. Warszawa 22-24 wrze�nia 1999, Warszawa 2000; Edukacja na
odleg³o�æ dla spo³eczeñstwa informacyjnego � oczekiwania bibliotek: teoria i prakty-
ka. Kraków 3-4 czerwca 2002, Kraków 2002; Internet w bibliotekach II � ³¹czno�æ,
wspó³praca, digitalizacja. Wroc³aw 23-26 wrze�nia 2003 roku, Wroc³aw 2003.
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staæ siê przewodnikiem dla u¿ytkownika i projektantem us³ug oraz
agentem zarz¹dzania wiedz¹ samodzielnie kreuj¹cym dzia³ania
w swojej zawodowej przestrzeni25. 

Na konferencjach omawiane s¹ oczekiwania potencjalnego klienta
w stosunku do s³u¿b bibliotecznych oraz dostêpu do potrzebnych do-
kumentów i pozyskiwania ich w nowoczesnej placówce naukowej,
z wykorzystaniem wszystkich mo¿liwo�ci technicznych w wymiarze
ogólno�wiatowym26. Przedmiotem rozwa¿añ jest tak¿e ustalenie dro-
gi miêdzy klientem biblioteki a us³ugodawc¹. Zwraca siê uwagê, ¿e
w tej relacji obowi¹zuj¹ stosunki partnerskie, a jako�æ obs³ugi zale¿y
od osoby bibliotekarza. Istotny jest wiêc jej profesjonalny charakter27.

W praktyce obs³ugi u¿ytkownika potrzebna jest wiedza interdy-
scyplinarna, czerpi¹ca z takich dziedzin jak: jêzykoznawstwo, zarz¹-
dzanie, psychologia, socjologia. Elektroniczne no�niki w rêkach wy-
kwalifikowanych specjalistów s¹ wa¿nym ogniwem na drodze ko-
munikacji z u¿ytkownikiem. Daje to mo¿liwo�æ równoleg³ego udo-
stêpniania wszelkich publikacji od papierowych po czasopisma onli-
ne i dokumenty multimedialne. Nowoczesne udostêpnianie nie mo¿e
ograniczaæ siê tylko do roli wypo¿yczeñ materia³ów dydaktycznych,
ale musi podejmowaæ zadania zwi¹zane z obs³ug¹ kszta³cenia na od-
leg³o�æ, a w perspektywie do wykorzystania materia³ów dydaktycz-
nych online dla zdalnego nauczania. Kszta³cenie na odleg³o�æ stano-
wi wyzwanie dla bibliotek28.

�U¿ytkownikom powinno siê zapewniæ wszelk¹ pomoc oraz od-
powiednie warunki do swobodnego i odwa¿nego korzystania z wy-
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28 Udzia³ bibliotek akademickich w kszta³towaniu spo³eczeñstwa informacyjne-
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branych serwisów i �róde³ informacji�29. Ten internetowy Manifest
IFLA jasno okre�la, ¿e najwa¿niejszy jest koñcowy odbiorca us³ug
udostêpniania zbiorów bibliotecznych � stymuluje i wyznacza on
kierunki dzia³añ.

ANKIETOWANIE KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW 
BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ

Aby wytyczyæ odpowiedni¹ strategiê dzia³ania i sprostaæ oczeki-
waniom klientów agend udostêpniania, zwraca siê uwagê na opraco-
wywanie i przeprowadzanie ankiet badawczych, zarówno w�ród pra-
cowników, jak i u¿ytkowników.

Powinny one dotyczyæ przede wszystkim:
� motywów korzystania z biblioteki \ motywów podjêcia pracy

w bibliotece;
� dostêpno�ci do zbiorów \ dostêpno�ci do serwisów;
� oczekiwañ czytelników \ oczekiwañ pracowników. 

Przeprowadzanie badañ formalnych (ankietowanie) i nieformal-
nych (bezpo�redni kontakt z u¿ytkownikiem) stanowi istotny czyn-
nik dla poprawienia jako�ci us³ug i wzajemnych relacji bibliotekarz
� czytelnik, a tak¿e pozwala na projektowanie us³ug udostêpniania
w taki sposób, aby satysfakcjonowa³y u¿ytkownika biblioteki. 

Na podstawie badañ mo¿na jasno sprecyzowaæ preferencje klien-
tów i pracowników biblioteki akademickiej. Badania pozwalaj¹ rów-
nie¿ na uruchomienie takich mechanizmów us³ug, które powoduj¹
usprawnienie pracy. Powinny one podlegaæ ci¹g³ej modyfikacji. Po-
miar jako�ci us³ug biblioteki w systemach elektronicznych mo¿na
przeprowadziæ, opieraj¹c siê na obliczeniach pomiaru entropii infor-
macji, czyli rejestracji zdarzeñ zachodz¹cych w procesie zadawania
pytañ, odpowiedzi, operacji na danych30.
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PROMOCJA US£UG

Dyskusje konferencyjne dotycz¹ sposobu w³a�ciwego opracowa-
nia i wykorzystania stron www do komunikacji z otoczeniem siecio-
wym oraz u¿ytkownikiem. Istotna jest promocja dzia³añ bibliotecz-
nych na stronach www, tak by by³a czytelna i przejrzysta, bie¿¹ca
i zachêcaj¹ca potencjalnych klientów do skorzystania z proponowa-
nych us³ug. Zwraca siê uwagê na dobrze zorganizowane witryny in-
ternetowe polskich bibliotek, które powinny byæ ci¹gle aktualizowa-
ne i prezentowane równie¿ w jêzykach obcych. 

W ramach transformacji naukowej w szkolnictwie wy¿szym
(przej�cie z systemu «nauczania» do «uczenia siê») istotn¹ rolê od-
grywa wykorzystanie technologii informatycznych. W tej sytuacji bi-
blioteki akademickie powinny stale udowadniaæ, ¿e �wiadcz¹ us³ugi
wydajnie i efektywnie, wdra¿aj¹c dzia³ania z pogranicza marketingu
(public relations), tak¿e w ramach us³ug elektronicznych31.

Istotny jest sposób finansowania tych projektów, wykorzystania
programów i do�wiadczeñ bibliotek zachodnich. Wdra¿anie wspól-
nych projektów z partnerami europejskimi to trudne, ale wa¿ne za-
danie stoj¹ce przed bibliotekami akademickimi po wej�ciu Polski do
Unii Europejskiej. Niezbêdna jest ogólnokrajowa wspó³praca w tym
przedziale, która � zdaniem prelegentów � przyniesie wymierne ko-
rzy�ci finansowe i rozpropaguje us³ugi biblioteczne nowego forma-
tu. Jest to budowanie wspó³pracy na nowych zasadach. Prelegenci
zachêcaj¹ do podejmowania tych wyzwañ32.
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Kraków 2003.
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macyjne. Wroc³aw 19-20 wrze�nia 2002, Wroc³aw 2002.



ZABEZPIECZANIE ZBIORÓW 
I SPRZÊTU TECHNICZNEGO

Wa¿n¹ i czêsto podnoszon¹ spraw¹ jest kwestia jako�ci zabezpie-
czeñ zbiorów oraz sprzêtu technicznego w nowych warunkach pro-
cesów udostêpniania. Dyskusje dotycz¹: 
� zagro¿eñ wynikaj¹cych z wolnego dostêpu do pó³ek; 
� komputerowego przechowywania danych;
� kszta³cenia �wiadomo�ci personelu w zakresie odpowiedzialno�ci

za przechowywanie i udostêpnianie zbiorów;
� opracowywania nowych regulaminów z uwzglêdnieniem automa-

tyzacji;
� dostêpno�ci do punktów reprograficznych, w tym kserograficz-

nych.
Elektroniczna archiwizacja zbiorów to jedna z wa¿niejszych me-

tod ich zabezpieczania33.

TWORZENIE PRZYJAZNEJ BIBLIOTEKI

Wspó³czesne struktury biblioteczne zmieniaj¹ nastawienie do tra-
dycyjnego modelu obs³ugi u¿ytkownika. Wy³ania siê obraz bibliote-
karza zdyscyplinowanego, ale i wprowadzaj¹cego nowe techniki po-
rozumiewania siê do wzajemnych relacji pracownik � klient. Prele-
genci okre�laj¹ je jako relacje interpersonalne.

Szybka i fachowa obs³uga u¿ytkowników, pe³ne zrozumienie ich
oczekiwañ, znajomo�æ indywidualnych potrzeb to � zdaniem prele-
gentów � istotne warto�ci, którymi pos³uguje siê profesjonalny pra-
cownik udostêpniania w stosunku do odbiorcy. Proces ten nazywa-
ny marketingiem relacji, czyli marketingiem partnerskim, jest
prezentowany w materia³ach jako ci¹g nieustannego poszukiwania
i tworzenia warto�ci nowoczesnych us³ug w stosunku do indywidu-
alnego klienta biblioteki naukowej. Marketing partnerski opiera siê
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na wzajemnym zaufaniu. Jest widziany jako zwi¹zki sieci i interak-
cje34.

Wyró¿niane s¹ nastêpuj¹ce kryteria bezpo�redniej pracy bibliote-
karza z czytelnikiem:
� przyjazny stosunek do u¿ytkownika;
� kompetentne informowanie o mo¿liwo�ciach us³ug;
� sprawno�æ obs³ugi z wykorzystaniem nowoczesnego sprzêtu;
� otwarto�æ i elastyczno�æ;
� umiejêtno�ci negocjacyjne;
� odporno�æ na stres35.

Uczestnicy konferencji zwracaj¹ równie¿ uwagê na dobr¹ infra-
strukturê (pomieszczenia, wyposa¿enie w odpowiedni sprzêt biuro-
wy i techniczny, dogodna lokalizacja, dobra ³¹czno�æ komunikacyj-
na itp.). Wa¿kim problemem jest uwzglêdnienie potrzeb u¿ytkowni-
ków niepe³nosprawnych (m.in. przystosowanie i dostêpno�æ pomie-
szczeñ, odpowiednie wyposa¿enie, upowszechnianie idei spo³eczeñ-
stwa otwartego)36.

PROBLEMY JAKO�CI US£UG

Nieustanne podnoszenie jako�ci us³ug to przes³anie wszystkich
konferencji omawiaj¹cych ten problem. Wiêkszo�æ prelegentów pró-
buje okre�liæ ich rolê i wp³yw na dostêp i pozyskiwanie publikacji.
W tym znaczeniu nastêpuje ewolucja pojêæ z: czytelnika na u¿yt-
kownika, obs³ugê czytelnika na us³ugê komputerow¹ i obs³ugê
u¿ytkownika w sieci. Dalej wy³ania siê koncepcja u¿ytkownika ja-
ko gracza informacyjnego, a generalna zmiana kwalifikacji z czy-
telnika na klienta biblioteki ju¿ siê dokonuje37.

Problemy i determinanty podnoszenia jako�ci us³ug to:
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� dostêp do us³ug szeroko pojêtych (m.in. pozyskiwanie tekstów dro-
g¹ medialn¹);

� konkretyzacja us³ug;
� niezawodno�æ us³ug;
� dobra komunikacja (wykorzystanie Internetu, poczty e-mail);
� reakcja na potrzeby;
� empatia.

Prelegenci k³ad¹ nacisk na u�wiadomienie potrzeby powszechne-
go wykorzystania komunikacji komputerowej, w tym poczty elek-
tronicznej i jej uniwersalno�ci poprzez dotarcie do grup u¿ytkow-
ników lub indywidualnego klienta (wysy³anie listów pojedynczych
i seryjnych, plików tekstowych, d�wiêkowych i graficznych oraz
korzystanie z list dyskusyjnych). Podnoszona jest kwestia jako�ci
komunikacji z u¿ytkownikami na stronach internetowych. Do naj-
wa¿niejszych zaliczana jest jej skuteczno�æ, przejrzysto�æ, szyb-
ko�æ przep³ywu, jako�æ formularzy i ankiet, wiarygodno�æ oraz ak-
tualizacja danych38.

Przedmiot rozwa¿añ konferencyjnych � zarz¹dzanie wiedz¹ jako
now¹ koncepcj¹ dostarczania informacji (materia³ów bibliotecz-
nych) we w³a�ciwym czasie (szybko) u¿ytkownikom, przy u¿yciu
nowoczesnych �rodków technicznych, ma du¿e znaczenie eduka-
cyjne i daje wskazówki do w³a�ciwego budowania us³ug w oddzia-
³ach udostêpniania.

ZASADY FINANSOWANIA BIBLIOTEK AKADEMICKICH

Na wszystkich konferencjach wy³ania siê problem bardziej ogól-
ny, ale istotny równie¿ dla dobrego funkcjonowania oddzia³u udo-
stêpniania zbiorów w bibliotece akademickiej. S¹ to zasady finanso-
wania bibliotek uniwersyteckich. Zagadnienie to budzi wiele emocji. 

Prelegenci podnosz¹ problemy:
� racjonalnego podzia³u �rodków bud¿etowych z uwzglêdnieniem

potrzeb bibliotek;
� taniego, ale profesjonalnego oprogramowania dla bibliotek;
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� wprowadzenia jednolitej zasady kosztów, np. finansowania ko-
sztów zakupu krajowych dostêpów do baz danych;

� podzia³u grantów;
� sposobu pozyskiwania sponsorów;
� poszukiwania oszczêdno�ci ekonomicznych;
� kosztów tworzenia konsorcjów; 
� pozyskiwania zasobów w³asnych.

Zwraca siê te¿ uwagê na problem coraz bardziej powszechnego
wprowadzania op³at za us³ugi (m.in. za magnetyczne karty biblio-
teczne, us³ugi reprograficzne, przesy³anie plików itp.).

Generaln¹ spraw¹ jest stworzenie osobnego bud¿etu bibliotek39.
Wskazuje siê na zasadno�æ wydzielania �rodków na cele bibliotecz-
ne z tych przekazywanych na uczelniê w ramach dotacji nowator-
skich technologii oraz stworzenie programu narodowej polityki
wspieraj¹cej ustawiczn¹ edukacjê i pomoc w poziomie zaawansowa-
nia bibliotek akademickich w adaptacjê programów komputerowych,
dobrej jako�ci sprzêtu, digitalizacji zbiorów, retrokonwersji, dostêp-
no�ci do baz danych. Prelegenci w swoich wyst¹pieniach stwierdza-
j¹ bolesny fakt ograniczenia finansowania bibliotek przez w³adze
uczelni i brak wsparcia ze strony placówek rz¹dowych. To w³adze
uczelni powinny w pierwszym rzêdzie okre�liæ w³a�ciwe miejsce bi-
bliotek w systemie nauki. Podnoszony jest te¿ problem finansowania
instytucji nauki przez w³adze lokalne, samorz¹dowe i rz¹dowe40.

W materia³ach konferencyjnych podnoszone s¹ równie¿ problemy: 
� planów rozwoju us³ug; 
� oceny dzia³añ;
� wypracowywania odpowiedniej strategii maksymalnie usprawnia-

j¹cej u¿ytkownikom dostêp do zasobów bibliotecznych41.
Na forum dyskusyjnym próbuje siê tak¿e rozstrzygn¹æ znaczenie

terminologiczne pojêæ: biblioteki wirtualnej, cyfrowej, elektronicz-
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nej. Jednoznaczne zdefiniowanie tych pojêæ wywo³uje wiele dysku-
sji i wymaga kompetentnych rozstrzygniêæ w przysz³o�ci42.

Analiza materia³ów konferencyjnych dotycz¹cych omawianego
zagadnienia pozwala na wysuniêcie wniosków, w których uczestni-
cy konferencji, obejmuj¹cy swymi rozwa¿aniami równie¿ kompute-
ryzacjê us³ug udostêpniania, s¹ zgodni co do nastêpuj¹cych kwestii:
� technologie informacyjne sprzyjaj¹ nowoczesnym us³ugom biblio-

tecznym;
� niezbêdne jest wprowadzanie dyfuzji innowacji (rozszerzanie dzia-

³añ komputerowych);
� automatyzacja procesów bêdzie w pe³ni mo¿liwa, gdy wiêkszo�æ

bibliotek zdobêdzie dostêp do sieci, odpowiedni sprzêt i oprogra-
mowanie;

� us³ugi determinuj¹ inne procesy biblioteczne; 
� potrzebna jest wiedza o warto�ciowaniu �róde³ dostêpnych w sie-

ci, w³a�ciwa strategia wyszukiwania i eliminacji;
� istotna jest komunikacja partnerska w bardziej skomplikowanych

procesach prac wewnêtrznych (porozumienie miêdzy pracownika-
mi) i zewnêtrznych (porozumienie z u¿ytkownikiem) poprzez no-
�niki sieciowe;

� konieczne jest skierowanie uwagi na indywidualizacjê us³ug, obej-
muj¹c¹ potrzeby ka¿dego u¿ytkownika (np. wspieranie kszta³cenia
na odleg³o�æ, przyjazne �rodowisko www, dostarczanie elektro-
nicznych materia³ów, wykszta³cenie nawyku b³yskawicznego rea-
gowania na korespondencjê e-mail itp.);

� wa¿ne jest wypracowywanie standardów i realizowanie ich wyznacz-
ników w bie¿¹cej pracy dla zapewnienia wysokiej jako�ci us³ug.
Wnikliwa analiza materia³ów konferencyjnych nie pozwoli³a na jed-

noznaczne zdefiniowanie konkretnych za³o¿eñ i celów, jakie powinny
byæ stawiane oddzia³owi udostêpniania w nowoczesnej placówce nau-
kowej. Wskazuje to na z³o¿ono�æ problematyki, a tak¿e na konieczno�æ
dalszych konstruktywnych ustaleñ i badañ oraz na potrzebê zorganizo-
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wania konferencji po�wiêconej w ca³o�ci procesowi komputeryzacji
us³ug w oddzia³ach udostêpniania zbiorów bibliotek akademickich.

Konferencje naukowe sygnalizuj¹ potrzebê zmian, ale nie rozwi¹zu-
j¹ problemów, z którymi spotykaj¹ siê wspó³czesne biblioteki. Takie
zadania powinny realizowaæ wykwalifikowane kadry, czy te¿ zespo³y
specjalistów, które mog³yby przekazywaæ nowoczesne rozwi¹zania bi-
bliotekom akademickim (przede wszystkim bibliotekarzom systemo-
wym, �ci�le wspó³pracuj¹cym z zapleczem informatycznym biblioteki).
Niezbêdna jest aktualna literatura przedmiotu, która da podstawy i wy-
znaczy konkretne wskazówki dla przebudowy us³ug udostêpniania.

Lektura materia³ów konferencyjnych, z którymi na bie¿¹co powin-
ni zapoznawaæ siê pracownicy bibliotek � nie tylko akademickich �
przybli¿a problemy dotycz¹ce komputeryzacji, a tak¿e daje mo¿liwo�æ
zastosowania pewnych rozwi¹zañ w rodzimej placówce. Omawiane
zagadnienia, oparte na do�wiadczeniach fachowców z ró¿nych dyscy-
plin wiedzy, inspiruj¹ i wytyczaj¹ kierunki dzia³añ, obejmuj¹ce rów-
nie¿ problematykê informatyczn¹. Powinny one te¿ prowokowaæ do
dyskusji, stanowiæ wymianê pogl¹dów i zachêcaæ do czerpania do-
brych wzorców, które mog¹ mieæ zastosowanie w codziennej pracy.

Prezentacje konferencji mog¹ s³u¿yæ aktywizacji �rodowiska bi-
bliotekarskiego do brania czynnego udzia³u w spotkaniach wewnê-
trznych (dyskusje, opracowywanie, przygotowywanie referatów
opartych na w³asnych spostrze¿eniach) i zachêcaæ do wspó³uczestni-
czenia w konferencjach naukowych. 

Czy takie zadania s¹ realizowane? 
Na to pytanie mog¹ sami sobie odpowiedzieæ pracownicy bibliotek.

Nale¿y tylko zwróciæ uwagê na fakt, ¿e bez znajomo�ci wspó³czesnej
problematyki zagadnieñ informatycznych, nawet przy odpowiednich
�rodkach finansowych, komputeryzacja procesu udostêpniania zbiorów
w bibliotekach akademickich musi napotykaæ na dodatkowe trudno�ci.
Trzeba jednak wierzyæ, ¿e �wiadomo�æ �rodowiska oraz otwarcie na
nowe zadania bêd¹ ci¹gle wzrastaæ i zmobilizuj¹ pracowników do
tworzenia, a tak¿e realizowania nowoczesnych us³ug.
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