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Inicjatorem zorganizowania I Forum M³odych Bibliotekarzy ph. „Zrób karierê 
w bibliotece!” by³a Sekcja Bibliotek Publicznych Zarz¹du G³ównego SBP. Cz³onkowie
Sekcji wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e m³odzi bibliotekarze zbyt rzadko uczestnicz¹ 
w konferencjach ogólnopolskich, nie znaj¹ siê nawzajem, nie maj¹ mo¿liwoœci bez-
poœredniej wymiany opinii oraz propozycji rozwoju bibliotek i swojego w tym udzia³u,
zdecydowali o organizowaniu ka¿dego roku kolejnych spotkañ. Odbywaæ siê one bêd¹
na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika, zawsze w innym mieœcie, równie¿ po to, by poznaæ
znajduj¹ce siê tam biblioteki.

I Forum odby³o siê w WiMBP w Zielonej Górze i zosta³o przygotowane przez
m³odych pracowników tej instytucji, którzy równie¿ byli referentami.

W dwudniowej konferencji, 5-6 paŸdziernika 2006 r., udzia³ wziê³o 90 osób, w tym
62. z Polski (lista na koñcu publikacji) oraz s³uchacze Pomaturalnego Studium Biblio-
tekarskiego, kierownicy i pracownicy WiMBP oraz bibliotek terenowych. Forum
zaszczyci³a swoj¹ obecnoœci¹ przewodnicz¹ca Zarz¹du G³ównego SBP – El¿bieta
Stefañczyk oraz emerytowani dyrektorzy Biblioteki Narodowej – Stanis³aw Czajka i Jan
Wo³osz, a tak¿e dyrektorzy bibliotek wojewódzkich (9 osób).

Konferencjê otwierali: Marsza³ek Województwa Lubuskiego – Andrzej Bocheñski,
zastêpca Prezydenta Miasta Zielona Góra – Piotr Barczak, prezes Konwentu Euroregionu
„Sprewa–Nysa–Bóbr” – pose³ Czes³aw Fiedorowicz.

Wyg³oszono 8 referatów, wyst¹pienia ilustrowane by³y prezentacjami medialnymi.
Szczególnie interesuj¹cy pokaz towarzyszy³, w drugim dniu, referatowi „Bibliotekarze 
a stereotypy”. Zaprezentowano nagrane kamer¹ wypowiedzi mieszkañców Zielonej
Góry nt. zawodu bibliotekarza, fragmenty filmów, w których wystêpuj¹ bibliotekarze, 
a tak¿e opisy z ksi¹¿ek ludzi tego zawodu. Wyst¹pienie to wywo³a³o ¿yw¹ dyskusjê
prowadzon¹ przez Jana Wo³osza i Majê Kaczor.

By³y te¿ inne atrakcje konferencji, w pierwszym dniu jej uczestnicy zapoznali siê 
z dzia³alnoœci¹ Biblioteki im. C. Norwida, zwiedzili Zielon¹ Górê, obejrzeli wystêp
kabaretu „Jurki”, integrowali siê na wspólnej kolacji podczas wieczornych dysput 
i tañców. W drugim dniu po obradach wyjechali do S³ubic. Zwiedzili tam Bibliotekê
Collegium Polonicum oraz Bibliotekê Publiczn¹ Miasta i Gminy. Czêœæ osób wybra³a siê
na spacer po Frankfurcie n/Odr¹.

I Forum M³odych Bibliotekarzy wykaza³o celowoœæ organizowania tego typu przed-
siêwziêæ, dziêki którym m³odzi bibliotekarze maja szansê zaprezentowania w³asnych
osi¹gniêæ, pomys³ów, planów i wizji nowoczesnego bibliotekarstwa.

Gospodarzem spotkania w 2007 r. bêdzie Miejska Biblioteka Publiczna 
we Wroc³awiu.

Maria Wasik
przewodnicząca Sekcji Bibliotek Publicznych ZG SBP
dyrektor WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze

O konferencji
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Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarz¹d G³ówny oraz Zarz¹d Okrêgu w Zie-
lonej Górze, Sekcja Bibliotek Publicznych oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. C. Norwida zorganizowa³y w Zielonej Górze I Forum M³odych
Bibliotekarzy. 

W ramach Forum uczestniczymy w seminarium warsztatowym pod has³em „Zrób
karierê w bibliotece”. Program seminarium przygotowali, opracowali i zaprezentuj¹
m³odzi bibliotekarze z zielonogórskiej Ksi¹¿nicy.

Cieszy nas, ¿e takie spotkanie dosz³o do skutku. W przysz³ym roku minie 90 lat od
powstania Zwi¹zku Bibliotekarzy Polskich, poprzednika SBP. Perspektywa
dziewiêædziesiêciu lat dzia³alnoœci kilku pokoleñ dzia³aczy – bibliotekarzy stwarza dobr¹
okazjê do refleksji nad motywami przynale¿noœci do okreœlonej wspólnoty zawodowej 
i roli, jak¹ spe³nia ona w rozwoju osobowoœci jej cz³onków i ca³ego bibliotekarstwa 
polskiego.

SBP zawsze poœwiêca³o uwagê problemom zawodowym ludzi m³odych, organizuj¹c
konferencje, spotkania, publikuj¹c na ³amach czasopism SBP teksty pisane przez studentów
wy¿szych uczelni bibliotekoznawczych, jak i m³odych, pracuj¹cych ju¿ bibliotekarzy.
Od kilku lat przyznajemy najlepszym pracom magisterskim z dziedziny bibliotekoznaw-
stwa i informacji naukowej „Nagrodê M³odych”. Jest to bardzo wa¿ne, nastêpuje
bowiem zmiana pokoleniowa pracowników polskich bibliotek, odchodz¹cych na eme-
ryturê. Chcielibyœmy, aby nowe pokolenie m³odych bibliotekarzy, identyfikowa³o siê 
z zawodem bibliotekarza, z problemami polskich bibliotek.

W programie seminarium „Zrób karierê w bibliotece” organizatorzy przewidzieli
tematykê: Bibliotekarze a stereotypy zwi¹zane z zawodem bibliotekarza, niekonwen-
cjonalne formy dzia³alnoœci biblioteki, œcie¿ki awansu zawodowego. Interesuj¹co
prezentuje siê te¿ panel dyskusyjny z udzia³em emerytowanych dyrektorów bibliotek
wojewódzkich z ca³ej Polski. 

Chcielibyœmy, aby przemyœlenia i koncepcje przedstawione przez m³ode pokolenie
bibliotekarzy w trakcie zielonogórskiego seminarium w³¹czyæ do programów ogólnopol-
skich i regionalnych konferencji zawodowych organizowanych przez Stowarzyszenie.

¯yczê wszystkim uczestnikom warsztatów owocnych obrad oraz nawi¹zania przyja-
cielskich kontaktów z kole¿ankami i kolegami z innych bibliotek.

Elżbieta Stefańczyk
przewodnicząca Zarządu Głównego SBP
wicedyrektor Biblioteki Narodowej

Słowo wstępne
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Wprowadzenie

Niezwykle szybki rozwój technologii informatycznych, postêp w nauce, zmiany 
w strukturze i sposobie funkcjonowania spo³eczeñstw, a tak¿e wzrost zainteresowania
kultur¹ i sztuk¹ zaowocowa³y zmian¹ epoki cywilizacji przemys³owej w epokê cywiliza-
cji informacyjnej. Podstawowym jej elementem jest globalne spo³eczeñstwo informa-
cyjne, a jedn¹ z najwa¿niejszych wartoœci - informacja, któr¹ Arnold (Arnold, 2004)
definiuje jako wiedzê prezentowan¹ przy pomocy tekstu lub obrazu, przygotowan¹ 
w konkretnym celu, przeznaczon¹ dla okreœlonej grupy odbiorców oraz maj¹c¹ zdefi-
niowan¹ strukturê i zawartoœæ. Przedstawiona definicja doskonale pasuje do pojêcia
spo³eczeñstwa informacyjnego, w którym dopuszcza siê nowe kategorie produktów
oparte na us³ugach i dobrach informacyjnych, których cech¹ charakterystyczn¹ jest
œwiadczenie ich poprzez sieci informatyczne.

Poszerzanie zakresu oraz zmiana sposobu prezentacji informacji, a tak¿e zwiêkszanie
udzia³u informacji elektronicznej wymusi³y wprowadzanie w bibliotekach nowoczes-
nych technologii informatycznych oraz narzuci³y koniecznoœæ zmiany sposobu pracy
bibliotekarzy. Fisher (Fisher, 2003) prezentuje ewolucjê wymagañ dotycz¹cych biblio-
tekarzy zatrudnianych w bibliotekach w Stanach Zjednoczonych, zachodz¹c¹ w ci¹gu
ostatniej dekady. W badaniach tego autora widaæ wyraŸnie, i¿ w zawodach zwi¹zanych
z udostêpnianiem informacji, szczególnego znaczenia nabieraj¹ umiejêtnoœci zwi¹zane 
z wyszukiwaniem, filtrowaniem, analiz¹, a tak¿e ocen¹ wa¿noœci i wiarygodnoœci infor-
macji. Wzrost wymagañ oraz zmiana profilu pracy pracowników biblioteki skutkuj¹
tworzeniem nowych zawodów: Bibliotekarza – specjalisty od zasobów cyfrowych,
Bibliotekarza – specjalisty od informacji elektronicznej oraz „Bibliotekarza cyfrowego”.

Inn¹ konsekwencj¹ zachodz¹cych zmian jest koniecznoœæ rozbudowy i modernizacji
infrastruktury informatycznej bibliotek. Kupowanie serwerów, sprzêtu sieciowego, opro-
gramowania, a tak¿e rozbudowa okablowania strukturalnego oraz wykupowanie sze-
rokopasmowych ³¹cz internetowych wymagaj¹ ogromnych, czêsto wielomilionowych
inwestycji. Jednym z podstawowych problemów w realizacji zadañ tego typu jest trud-
noœæ w integracji zasobów, czêsto rozproszonych oraz zapewnienie spójnej prezentacji
ró¿nego rodzaju informacji. Instytucje udostêpniaj¹ce bazy danych najczêœciej robi¹ to
indywidualnie przy wykorzystaniu w³asnych rozwi¹zañ, co uniemo¿liwia wspó³dzielenie
zgromadzonych danych, a czêsto równie¿ znacz¹co utrudnia u¿ytkownikom wyszuki-
wanie interesuj¹cych informacji. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest zwykle brak œrod-

dr inż. Piotr Ziembicki
kierownik Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych 
w WiMBP im. C. Norwida

Perspektywy rozwoju 
infrastruktury informatycznej bibliotek 
oraz nowa koncepcja roli bibliotekarza
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ków finansowych na realizacjê projektów, brak specjalistów, a czêsto równie¿ niedostate-
czna œwiadomoœæ problemu wœród kadry zarz¹dzaj¹cej (Shoham i Roitberg, 2005).

Społeczeństwo informacyjne

Pojêcie spo³eczeñstwa informacyjnego jest definiowane na wiele ró¿nych sposobów.
Najczêœciej mówi siê, i¿ jest to spo³eczeñstwo oparte na wiedzy, w którym towarem staje
siê informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równowa¿ne lub nawet
cenniejsze od dóbr materialnych. Wed³ug Li (Li, 2002) mo¿na wyró¿niæ kilka cech
charakteryzuj¹cych spo³eczeñstwo informacyjne. Jedn¹ z najwa¿niejszych jest znacz¹cy
udzia³ nowoczesnych technologii informatycznych warunkuj¹cych rozwój cz³onków
spo³ecznoœci, w których kluczowego znaczenia nabieraj¹ umiejêtnoœci korzystania z kom-
puterowych systemów przechowywania, przetwarzania i przesy³ania informacji. Rozwój
tych technologii oraz wzrost przepustowoœci i zasiêgu sieci teleinformatycznych powo-
duj¹ znaczne obni¿enie kosztów, przy jednoczesnym poprawieniu dostêpnoœci informacji.
Kolejn¹ niezwykle istotn¹ cech¹ spo³eczeñstwa informacyjnego jest wszechogarniaj¹cy
szum informacyjny. Zwiêkszanie liczby kana³ów dystrybucji informacji, m.in. telewizja,
radio, Internet, a tak¿e wszelkiego rodzaju media elektroniczne takie jak e-gazety, elektro-
niczne systemy baz danych, e-booki itd., powoduje coraz wiêksze trudnoœci w odbiorze,
filtrowaniu i przyswajaniu informacji. Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, i¿ zdolnoœæ spo-
³eczeñstwa do konsumpcji informacji œwiadczy o jego przygotowaniu do nowej epoki
cywilizacji informacyjnej. Li (Li, 2002) wspomina równie¿ o innych aspektach spo³eczeñ-
stwa informacyjnego, m.in. o wp³ywie technologii informacyjnych na œwiatow¹ ekonomiê,
zmianach w sposobie pracy ludzi oraz wp³ywie tych zmian na procesy ich migracji, a tak¿e
o powstawaniu nowych zagro¿eñ cywilizacyjnych, takich jak zanikanie tradycyjnych
zawodów, globalizacja, zdominowanie polityki przez miêdzynarodowe korporacje czy
wreszcie zagro¿enia prywatnoœci, kontrola informacyjna oraz przestêpstwa komputerowe.

Kim (Kim, 2000) twierdzi, ¿e informacja i wiedza s¹ podstawowymi aspektami
funkcjonowania ludzi, a tak¿e firm i instytucji. Dane przechowywane s¹ na wiele
ró¿nych sposobów w wielu miejscach, np. ksi¹¿ki i dokumenty tradycyjne, ksi¹¿ki elek-
troniczne, strony WWW, elektroniczne bazy danych, itd. Dodatkowo znaczna czêœæ
wiedzy, w po³¹czeniu z doœwiadczeniem oraz indywidualn¹ jej ocen¹ znajduje siê 
w g³owach ludzi w postaci nigdzie nie publikowanej. Efektem takiej sytuacji jest znaczne
rozproszenie wiedzy, a tak¿e rozbie¿noœæ w formach i formatach przechowywanych
informacji, co skutkuje miêdzy innymi znacznymi trudnoœciami w wyszukiwaniu i ana-
lizie danych. Czêsto zdarzaj¹ siê sytuacje, w których informacja jest powielana, a podob-
ne lub identyczne procesy badawcze przebiegaj¹ w kilku miejscach jednoczeœnie, tylko
z powodu braku dostêpu do informacji lub trudnoœci w jej analizie.

Mo¿na zatem stwierdziæ, i¿ kluczowym elementem umo¿liwiaj¹cym funkcjonowanie
spo³eczeñstwa informacyjnego, a tak¿e jego szybki i bezproblemowy rozwój jest
rozwi¹zanie zagadnienia prawid³owego przechowywania, wyszukiwania, filtrowania,
analizy oraz udostêpniania informacji i wiedzy. Instytucjami przeznaczonymi do realiza-
cji tych zadañ s¹ biblioteki wraz z najlepiej do tego przygotowanymi ludŸmi, bêd¹cymi
profesjonalistami w swojej dziedzinie wiedzy, czyli bibliotekarzami.

Rola bibliotek w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalaj¹ na gromadzenie, przetwarzanie
oraz udostêpnianie wiedzy i informacji na niespotykan¹ dotychczas skalê. Jednak stopieñ
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skomplikowania tych technologii, niewyobra¿alna iloœæ dostêpnych danych oraz wspom-
niane wczeœniej znaczne ich rozproszenie powoduj¹, i¿ coraz trudniej zwyk³emu
cz³owiekowi dotrzeæ do poszukiwanej informacji. Konieczne jest zatem korzystanie 
z pomocy ludzi posiadaj¹cych wykszta³cenie oraz umiejêtnoœci zarz¹dzania wiedz¹,
którzy przy wykorzystaniu odpowiednich narzêdzi informatycznych, potrafi¹ dotrzeæ do
informacji, przetworzyæ j¹ oraz przedstawiæ w „przyswajalnej” formie.

W tradycyjnym modelu biblioteki, który dotychczas funkcjonowa³ w wiêkszoœci
miast w Polsce, czytelnik by³ zmuszony do samodzielnego wyszukiwania, filtrowania
oraz przygotowania informacji i wiedzy. Na rysunku 1. przedstawiono schematycznie
taki sposób korzystania z zasobów bibliotecznych. Czytelnik korzystaj¹cy z biblioteki
ma dostêp do wszystkich zasobów w niej udostêpnianych, a tak¿e poprzez infrastrukturê
informatyczn¹, któr¹ tworz¹ komputery oraz sieci teleinformatyczne, dostêp do Internetu
i baz danych innych bibliotek. Jednak ze wzglêdu na brak specjalistycznych narzêdzi
przeznaczonych do analizy danych, a tak¿e z powodu innych zadañ zwykle wyz-
naczanych bibliotekarzom (co eliminuje mo¿liwoœæ ich pomocy) proces wyszukiwania
informacji jest nieefektywny i czêsto nie przynosi spodziewanych wyników. Efektem
takiego sposobu dostêpu do danych jest niezadowolenie klientów biblioteki, którzy nie
otrzymuj¹ oczekiwanej informacji.

Rys. 1. Schemat struktury informatycznej biblioteki oraz tradycyjnego sposobu dostępu do informacji

Konieczna jest zatem zmiana dotychczasowego modelu biblioteki poprzez stworze-
nie algorytmów i narzêdzi informatycznych, które pozwol¹ na usprawnienie procesu
zarz¹dzania wiedz¹. Jednym s³owem niezbêdne jest odpowiednie przygotowanie infra-
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struktury informatycznej biblioteki oraz pracowników informacji, co pozwoli na obs³ugê
czytelnika na miarê biblioteki ery informacyjnej. W procesie kszta³towania wspom-
nianych narzêdzi i mechanizmów niezwykle istotne s¹ opinie czytelników, korzysta-
j¹cych z zasobów bibliotecznych. W Polsce i na œwiecie prowadzi siê wiele statystyk
zwi¹zanych z analiz¹ potrzeb klientów bibliotek. W badaniach Xie (Xie, 2006) przed-
stawiono oczekiwania czytelników w odniesieniu do bibliotek i bibliotekarzy. Naj-
wa¿niejsze z nich to: przechowywanie oraz udostêpnianie zasobów informacyjnych
zarówno w postaci tradycyjnej jak i elektronicznej, zapewnienie mo¿liwoœci skorzysta-
nia z danych zgromadzonych w innych bazach danych dostêpnych za poœrednictwem
Internetu, a tak¿e pomoc bibliotekarzy w wyszukiwaniu informacji oraz korzystaniu 
z elektronicznych baz danych. Znaczna czêœæ klientów bibliotek oczekiwa³a równie¿ 
od bibliotekarzy us³ugi polegaj¹cej na wyszukiwaniu, przygotowaniu i prezentacji
gotowej informacji i wiedzy. Kolejnymi zadaniami stawianymi przed pracownikami 
bibliotek by³o gromadzenie oraz publikowanie informacji, które bez ich dzia³añ nie
by³yby dostêpne on-line (np. dokumenty zwi¹zane z regionem czy informacja biznesowa
i turystyczna).

Na rysunku 2. przedstawiono koncepcjê struktury informatycznej nowoczesnej bib-
lioteki, w której z punktu widzenia czytelnika kluczow¹ rolê odgrywaj¹ elementy
zwi¹zane z wyszukiwaniem, przygotowaniem i udostêpnianiem informacji. Elementami
tymi s¹ pracownik informacji, czyli pracownik biblioteki specjalizuj¹cy siê w zarz¹dza-
niu wiedz¹ oraz wyspecjalizowane systemy wyszukiwawcze, które najczêœciej s¹
dedykowanymi systemami komputerowymi przeznaczonymi do wyszukiwania, filtrowa-
nia i analizy wiedzy.

Rys. 2. Schemat struktury informatycznej biblioteki ery informacyjnej
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Mo¿na zatem stwierdziæ, i¿ koncepcja roli bibliotekarza ewoluuje. Dzisiaj bibliote-
karz tworzy informacje o zasiêgu i znaczeniu lokalnym (przede wszystkim bazy biblio-
graficzne) oraz udostêpnia dane – zazwyczaj lokalnie, natomiast „jutro” bibliotekarz
bêdzie przewodnikiem po œwiecie wiedzy, tworz¹cym informacje o zasiêgu globalnym,
wyszukuj¹cym oraz przygotowuj¹cym informacjê z wielu Ÿróde³. Bêdzie tak¿e doradc¹
w zakresie Ÿróde³ informacji, a tak¿e koordynatorem procesów tworzenia zaawan-
sowanych systemów wyszukiwawczych, ekstrakcji i analizy informacji, a tak¿e
dedykowanych systemów eksperckich.

W badaniach Rice-Lively (Rice-Lively i Drew Racine, 1997) przedstawiono analizê
zadañ i zakresu pracy bibliotekarzy, na przestrzeni trzech ostatnich dekad dwudziestego
wieku. Wnioski p³yn¹ce z badañ potwierdzaj¹ przytoczon¹ powy¿ej opiniê i wskazuj¹, i¿
w nadchodz¹cych latach tradycyjni bibliotekarze pozostaj¹cy dotychczas w cieniu,
przekszta³c¹ siê w pracowników informacji, których g³ównym zadaniem bêdzie
zarz¹dzanie wiedz¹ i informacj¹.

Zmiany zachodz¹ce w zawodzie bibliotekarza wymuszaj¹ zdobywanie przez tê grupê
zawodow¹ nowych umiejêtnoœci, polegaj¹cych przede wszystkim na wyszukiwaniu
informacji, orientacji w wielu ró¿nych dziedzinach nauki, kultury i sztuki, a tak¿e znajo-
moœci nowoczesnych technologii informatycznych – komputerów, sieci komputerowych,
Internetu oraz technologii komunikacyjnych. Konieczna bêdzie tak¿e umiejêtnoœæ ana-
lizy danych, filtrowania szumu informacyjnego, znajomoœæ zasad pracy z lokalnymi 
i rozproszonymi bazami danych, a tak¿e umiejêtnoœæ tworzenia i edycji informacji oraz
zarz¹dzania bazami wiedzy.

Zmiany w infrastrukturze informatycznej bibliotek

Rozwój infrastruktury informatycznej bibliotek, a tak¿e wzrost potrzeb informa-
cyjnych spo³eczeñstwa generuje potrzebê wykorzystania nowoczesnych technologii
analizy danych, takich jak: systemy data mining, systemy eksperckie oraz metody
sztucznej inteligencji. Konieczna jest równie¿ centralizacja przetwarzania danych 
bibliotecznych, a tak¿e tworzenie centrów dystrybucji informacyjnych baz danych oraz
bibliotek cyfrowych i wirtualnych.

Wzrost kosztów funkcjonowania infrastruktury informatycznej, a tak¿e koniecznoœæ
nieustannego inwestowania w sprzêt i oprogramowanie wymusza centralizacjê
przetwarzania danych bibliotecznych (Pradt Lougee W., 2002). Konieczne jest zatem
tworzenie oœrodków: gromadz¹cych, przetwarzaj¹cych i udostêpniaj¹cych dane biblio-
teczne, udostêpniaj¹cych aplikacje przeznaczone do zarz¹dzania zasobami informa-
cyjnymi mniejszych bibliotek, a tak¿e prowadz¹cych szkolenia specjalistyczne oraz
kursy dla bibliotekarzy i czytelników. Przyk³adem takiego rozwi¹zania mo¿e byæ
Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych funkcjonuj¹ce w Wojewódzkiej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze.

G³ównymi celami CPDB s¹: przetwarzanie i udostêpnianie danych bibliograficznych
oraz aplikacji bibliotecznej wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym.
Oœrodek zapewnia bezpieczeñstwo tych danych (dostêp, archiwizacja itd.), dba o aktual-
noœæ oprogramowania bibliotecznego, czuwa nad jakoœci¹ bazy danych (m.in. weryfiku-
je opisy bibliograficzne stworzone przez biblioteki regionalne), a w ramach oferty
dodatkowej proponuje bibliotekom mo¿liwoœæ skorzystania z dostêpu do Internetu, kont
poczty elektronicznej oraz publikacji stron WWW na swoich serwerach. Natomiast 
biblioteki regionalne, które przy³¹cz¹ siê do CPDB korzystaj¹ z pe³nej funkcjonalnoœci
systemu bibliotecznego, maj¹ dostêp do baz danych bibliograficznych – mog¹ impor-
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towaæ opisy bibliograficzne, wspó³tworz¹ bazy danych oraz w ograniczonym zakresie
partycypuj¹ w kosztach funkcjonowania oœrodka.

Z punktu widzenia czytelników niezwykle istotna jest mo¿liwoœæ przeszukiwania
ca³ej bazy danych, czyli zasobów wszystkich bibliotek przy³¹czonych do CPDB, a tak¿e
³atwoœæ rezerwacji dokumentów w tych bibliotekach, w których maj¹ takie uprawnienia.

Infrastruktura informatyczna CPDB opiera siê na technologiach sieciowych, w
których wykorzystuje siê najwy¿szej klasy sprzêt i oprogramowanie. Sieæ LAN (ethernet
100/1000 Mbit/s) zbudowana jest w oparciu o sprzêt firmy 3Com oraz CISCO. Dostêp
do oprogramowania bibliotecznego, baz danych oraz podstawowych us³ug sieciowych
zapewniaj¹ serwery firmy SUN Microsystems, miêdzy innymi: czteroprocesorowy Sun
Fire V440 wraz z macierz¹ dyskow¹ Sun StorEdge, serwer SUN Ultra Enterprise 450,
Sun Blade 100, Sun Ultra 5. W sieci funkcjonuje równie¿ serwer HP Proliant oraz sprzêt
dodatkowy s³u¿¹cy do wykonywania kopii bezpieczeñstwa systemów i danych, a tak¿e
zapewniaj¹cy zdalny dostêp, miêdzy innymi karta wieloportowa MOXA Intellio
320Turbo/PCI oraz router firmy CISCO wyposa¿ony w stosowne modu³y. Dostêp do
Internetu zapewnia synchroniczne ³¹cze sta³e o przepustowoœci 1 Mbit/s do wêz³a sieci
miejskiej ZielMAN. Na rysunku 4 przedstawiono uproszczony schemat infrastruktury
informatycznej Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych w Zielonej Górze.

Rys. 3. Struktura Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych
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Rys. 4. Uproszczony schemat infrastruktury informatyczne j CPDB

Centralizacja przetwarzania danych bibliograficznych znacz¹co poprawia jakoœæ
pracy bibliotekarzy, a wspó³dzielenie aplikacji bibliotecznej oraz mo¿liwoœæ importu
rekordów powoduj¹, i¿ proces komputeryzacji bibliotek trwa znacznie krócej i jest
przeprowadzany w profesjonalny sposób, przy wykorzystaniu najnowoczeœniejszych
technologii. Poœród wa¿niejszych zalet Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych
nale¿y wymieniæ:

- standaryzacjê korzystania z aplikacji bibliotecznej oraz spójnoœæ œrodowiska pracy
bibliotekarzy i czytelników,

- u³atwienie dostêpu do informacji pracownikom bibliotek i czytelnikom,
- centralne zarz¹dzanie bazami danych (przetwarzanie danych, zabezpieczenie, archi-

wizacja, itd.),
- wspó³dzielenie opisów bibliograficznych,
- przyspieszenie i ujednolicenie opracowania nowo zakupywanych ksi¹¿ek,
- obni¿enie kosztów funkcjonowania infrastruktury informatycznej dla bibliotek

regionalnych,
- dostêp do najnowszych wersji oprogramowania bibliotecznego i bazodanowego dla

wszystkich bibliotek uczestnicz¹cych w CPDB,
- u³atwienie komunikacji pomiêdzy bibliotekarzami.
Proces centralizacji przetwarzania danych bibliotecznych przeprowadzany w modelu

zastosowanym w CPDB wymusza na pracownikach bibliotek zmianê podejœcia do pracy
oraz narzuca koniecznoœæ zdobycia nowych umiejêtnoœci. Bibliotekarze zatrudnieni w
oœrodku przetwarzania danych powinni byæ koordynatorami tworzenia i edycji centralnej
bazy danych bibliograficznych i informacyjnych, powinni tak¿e pe³niæ nadzór meryto-
ryczny nad informacj¹ oraz uczestniczyæ w planowaniu modernizacji oraz rozbudowy
systemów informacyjnych. Do innych zadañ pracowników biblioteki bêd¹cej oœrodkiem
przetwarzania danych w modelu CPDB s¹:

- prowadzenie szkoleñ oraz pomoc techniczna dla bibliotek regionalnych,
- uczestnictwo w procesie integracji systemów bibliotecznych,
- wspomaganie konwersji danych z innych systemów bibliotecznych do formatu

zgodnego z aplikacj¹ funkcjonuj¹c¹ w CPDB,
- pomoc w planowaniu rozbudowy infrastruktury informatycznej bibliotek regional-

nych,
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- koordynacja rozwoju centralnej aplikacji bibliotecznej,
- projektowanie i koordynowanie rozwoju us³ug bibliotecznych udostêpnianych 

w Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych.
Kolejnym przyk³adem kierunku zmian w infrastrukturze informatycznej bibliotek jest

projekt „Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej”, który powsta³
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze. Podjêcie próby
realizacji zadania wynika³o z chêci pe³niejszego wykorzystania infrastruktury informaty-
cznej stworzonej w ramach CPDB, która w po³¹czeniu z wdro¿onymi mechanizmami
rozproszonej edycji, centralnie zarz¹dzanej, bazy danych pozwoli na integracjê zasobów
informacyjnych województwa lubuskiego. 

Szczegó³owe cele projektu obejmuj¹ integracjê istniej¹cych informacyjnych baz
danych (bibliograficznych, biznesowych, turystycznych itd.) w jeden zasób oraz
udostêpnienie zgromadzonych informacji w ramach funkcjonuj¹cej infrastruktury infor-
matycznej CPDB, a tak¿e w Internecie. Realizacja zadania pozwoli centralnie zarz¹dzaæ
informacjami co znacz¹co podniesie jakoœæ bazy danych oraz zapewni jej bezpieczeñst-
wo przy jednoczesnym bezawaryjnym i niezawodnym dostêpie do danych. Ponadto
mo¿liwoœæ wspó³tworzenia (zdalne dodawanie, aktualizacja, weryfikacja) danych przez
ró¿nego rodzaju jednostki w regionie (np. biblioteki, urzêdy), zagwarantuje aktualnoœæ,
poprawnoœæ oraz wysok¹ jakoœæ merytoryczn¹ informacji. Udostêpnianie Elektronicznej
Bazy Zasobów Informacyjnych Regionu za poœrednictwem portalu internetowego, czyli
stron WWW, które s¹ najbardziej popularn¹ us³ug¹ Internetu nie narzuca praktycznie
¿adnych ograniczeñ (mo¿na umieszczaæ na nich tekst, grafikê, dŸwiêk, sekwencje video
itd.). Podnosi to znacz¹co ich atrakcyjnoœæ wizualn¹, co z kolei wi¹¿e siê z poszerzeniem
krêgu odbiorców. Ma to ogromne znaczenie w kontekœcie realizacji zadañ informa-
cyjnych, z których podstawowym jest umo¿liwienie spo³eczeñstwu dostêpu do wiedzy 
z maksymalnie wielu dziedzin w maksymalnie przystêpny sposób. Na rysunku 4. (patrz
str. 13) przedstawiono uproszczony schemat Centrum Elektronicznej Informacji
Regionalnej i Turystycznej.

Rys. 5. Schemat Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej

Stworzenie Elektronicznej Bazy Zasobów Informacyjnych Regionu ma bardzo wiele
zalet, z których podstawowe to: centralne zarz¹dzanie informacjami dotycz¹cymi regionu,
szybki i niezawodny do nich dostêp, brak mo¿liwoœci dublowania wpisów, bardzo niskie
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koszty dla poszczególnych instytucji. Mo¿liwoœæ rozproszenia edycji baz danych
zapewni aktualnoœæ danych, ich poprawnoœæ merytoryczn¹, a tak¿e zgodnoœæ z lokaln¹
rzeczywistoœci¹ 

Centralizacja przetwarzania danych niesie równie¿ inne korzyœci, miêdzy innymi to,
¿e instytucje regionalne nie bêd¹ zmuszone inwestowaæ œrodków w bardzo drogi sprzêt
tworz¹cy szkielet sieci komputerowych, serwery, sieciowe systemy operacyjne, opro-
gramowanie serwerów baz danych itd., nie ma równie¿ koniecznoœci zatrudniania ludzi
obs³uguj¹cych te urz¹dzenia i oprogramowanie (administratorzy, programiœci itd.),
których wiedza jest cenna i droga. Kolejn¹ bardzo istotn¹ zalet¹ powy¿szego rozwi¹zania
jest fakt, i¿ wiele jednostek regionalnych, m.in. biblioteki, urzêdy uczestnicz¹ce w pro-
jekcie uzyskuj¹ szybkie po³¹czenie z sieci¹ Internet, co daje mo¿liwoœæ udostêpnienia go
lokalnym spo³ecznoœciom. Instytucje, które chcia³yby uczestniczyæ w projekcie, nie
musz¹ ponosiæ praktycznie ¿adnych kosztów zwi¹zanych z budow¹ lokalnych sieci kom-
puterowych. Do po³¹czenia i pracy z baz¹ danych wymagane jest jedynie posiadanie
komputera klasy PC z dowolnym systemem operacyjnym, pod³¹czonego do sieci Internet.

Przedstawione rozwi¹zania, których celem jest udostêpnianie baz danych i aplikacji
wymagaj¹ od centrów przetwarzania danych nieustannych inwestycji zwi¹zanych z roz-
wojem oraz modernizacj¹ infrastruktury informatycznej. Najczêœciej konieczne s¹
zakupy sprzêtu i oprogramowania (serwery UNIX-owe klasy midrange, oprogramowanie
bazodanowe oraz portalowe, routery, serwery dostêpowe, sprzêt i oprogramowanie
zabezpieczaj¹ce). Inwestycje obejmuj¹ równie¿ wykonywanie i rozbudowê infrastruktu-
ry sieciowej (okablowania strukturalnego, ³¹czy telekomunikacyjnych), a tak¿e konfigu-
racjê i wdra¿anie nowych us³ug sieciowych. W czasie funkcjonowania centrów
przetwarzania danych niezbêdne s¹ równie¿ wydatki na tworzenie, testy i wdra¿anie
oprogramowania portalowego, integracjê istniej¹cych baz danych oraz projektowanie,
wdro¿enie oraz edycjê nowych baz danych.

Nowoczesne technologie przetwarzania informacji

Technologie przetwarzania informacji ewoluuj¹ wraz ze wzrostem iloœci danych,
zwiêkszaniem siê potrzeb informacyjnych spo³eczeñstw oraz wymagañ zwi¹zanych 
z popraw¹ jakoœci i dostêpnoœci informacji (Buckland, 2003). Bergeron (Bergeron, 2003)
definiuje kilka podstawowych zadañ realizowanych w procesie przetwarzania informa-
cji, które s¹ zbie¿ne z zadaniami i zakresem dzia³alnoœci bibliotek przedstawionymi
powy¿ej. W skrócie mo¿na je przedstawiæ nastêpuj¹co: tworzenie i gromadzenie, mody-
fikacja, u¿ytkowanie, archiwizacja, transfer, konwersja, udostêpnianie, usuwanie. Ka¿dy
z przedstawionych elementów przetwarzania informacji jest opcjonalny i zale¿ny od
Ÿród³a danych, ich rodzaju, przeznaczenia oraz „cyklu ¿ycia”. Niezwykle istotnym ele-
mentem jest œledzenie przetwarzanych danych, co pozwala na sterowanie procesem, 
a tak¿e na wykonywanie zadañ specjalnych np. dokonywanie zapisu informacji
pozwalaj¹cego na odtworzenie danych archiwalnych.

Nowoczesne technologie informatyczne dysponuj¹ wieloma metodami przetwarzania
informacji. Wiele z nich wykorzystuje tradycyjne metody numeryczne, zaimplemen-
towane w mechanizmach baz danych oraz algorytmach wyszukiwawczych. Istnieje jed-
nak ca³a grupa narzêdzi zwi¹zanych z szeroko pojêtymi metodami sztucznej inteligencji,
czêsto nazywanymi metodami „miêkkiej matematyki”. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi
sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, systemy data mining oraz systemy
eksperckie. Pierwsze dwie z wymienionych metod traktowane s¹ najczêœciej jako
narzêdzia wspomagaj¹ce, rzadko s¹ wykorzystywane jako dedykowane narzêdzia
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s³u¿¹ce do zadañ innych ni¿ œciœle in¿ynierskie. Zwykle stosuje siê je jako elementy
bêd¹ce podsystemami przetwarzaj¹cymi dane w ramach innego, wiêkszego systemu, na
przyk³ad systemu ekspertowego.

Systemy data mining, które wed³ug Giudici (Giudici, 2003) s³u¿¹ do eksploracji
(ekstrakcji) danych, stanowi¹ jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych.
Zgodnie z przedstawion¹ przez niego definicj¹ s¹ to systemy, które selekcjonuj¹,
eksploruj¹ oraz modeluj¹ fragmenty danych wraz z ³¹cz¹cymi je relacjami i przedstaw-
iaj¹ efekt przetwarzania w postaci akceptowalnej dla cz³owieka. Podstawowe modele
przetwarzania w systemach data mining to: streszczanie, poszukiwanie asocjacji
(poszukiwanie powi¹zañ), klasyfikacja oraz grupowanie.

W wiêkszoœci prowadzonych obecnie projektów badawczych systemy data mining
wykorzystuje siê do: analizy czytelnictwa w celu profilowania zakupów ksi¹¿ek oraz
projektowania dostêpu do informacyjnych baz danych, ekstrakcji danych statystycznych
generowanych w czasie przeszukiwania baz danych biblioteki (analizy czytelników, ich
zainteresowañ, potrzeb informacyjnych), optymalizacji wyszukiwania informacji 
w Internecie wspomagania pracy biblioteki (analizy pracy aplikacji bibliotecznej, struk-
tury danych bibliograficznych itd.) (Nicholson, 2003). Wykorzystanie tak zaawan-
sowanych systemów przetwarzania danych wymaga od pracowników informacji
umiejêtnoœci pozwalaj¹cych na: tworzenie systemów ekstrakcji danych przy wykorzys-
taniu istniej¹cego oprogramowania, np. STATISTICA, przygotowanie danych dla
potrzeb analiz typu data mining oraz ich przeprowadzanie, wizualizacjê i raportowanie
wyników. 

System ekspercki (system ekspertowy, system z baz¹ wiedzy) jest to program, lub
zestaw programów komputerowych wspomagaj¹cy korzystanie z wiedzy i u³atwiaj¹cy
podejmowanie decyzji. Systemy ekspertowe mog¹ wspomagaæ b¹dŸ zastêpowaæ ludz-
kich ekspertów w danej dziedzinie, mog¹ dostarczaæ rad, zaleceñ i diagnoz. U¿ytkownik
korzysta z systemu komunikuj¹c siê z nim za pomoc¹ interfejsu u¿ytkownika. Sprowadza
siê to do zadawania pytañ, udzielania informacji systemowi oraz odbierania od systemu
odpowiedzi i wyjaœnieñ. W bibliotekach wykorzystanie systemów eksperckich
sprowadzaæ siê bêdzie miêdzy innymi do wspomagania wyszukiwania informacji 
w zasobach, analizy informacji zawartych w bazach danych biblioteki, a tak¿e analizy
oraz optymalizacji struktury danych bibliotecznych przechowywanych i przetwarzanych
przy wykorzystaniu komputerowych systemów bibliotecznych. Wdra¿anie biblio-
tecznych systemów eksperckich wymusi na pracownikach bibliotek przygotowanie do
realizacji nowych zadañ takich jak: pomoc czytelnikom w samodzielnym wykorzystaniu
wdro¿onych systemów eksperckich. Konieczny bêdzie tak¿e udzia³ bibliotekarzy 
w tworzeniu takich systemów, poprzez pomoc w identyfikacji ( okreœleniu charakteru
problemu do rozwi¹zania), reprezentacji (znalezieniu sposobu reprezentacji wiedzy), for-
malizacji (zaprojektowaniu struktur organizuj¹cych wiedzê), implementacji
(sformu³owanie regu³ lub ram zawieraj¹cych wiedzê) oraz testowaniu (sprawdzenie zas-
tosowanych w systemie regu³).

Podsumowanie

Zmiany zachodz¹ce w sposobie funkcjonowania spo³eczeñstw, niezwykle szybki
rozwój technologii informatycznych, a szczególnie sieci teleinformatycznych oraz
gwa³towny rozwój potrzeb informacyjnych wymusza na bibliotekach modyfikacje
sposobów dzia³ania. Konieczne s¹ inwestycje w nowe technologie, infrastrukturê infor-
matyczn¹ (zasoby sprzêtowe i programowe), zmiana sposobu przetwarzania i udostêp-
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niania danych, a tak¿e wykorzystanie nowoczesnych metod przetwarzania informacji,
takich jak systemy ekspertowe lub technologie data mining.

Zmiany powoduj¹ równie¿ koniecznoœæ adaptacji pracowników bibliotek.
Bibliotekarz pracuj¹cy w bibliotece ery informacyjnej powinien byæ po czêœci infor-
matykiem, ekspertem w dziedzinie informacji. Musi orientowaæ siê w nowych technolo-
giach i Ÿród³ach informacji, potrafiæ wyszukaæ, przygotowaæ i przekazaæ ¿¹dan¹ informa-
cjê, opracowaæ i umieœciæ w bazach znalezione dane, potrafiæ generowaæ i przetwarzaæ
obrazy cyfrowe, orientowaæ siê w nowoczesnych metodach przetwarzania danych, 
a tak¿e potrafiæ je wykorzystaæ. Bibliotekarz ery informacyjnej powinien równie¿ orien-
towaæ siê w systemach przeznaczonych do analizy danych, a tak¿e potrafiæ je wykorzys-
taæ (zaprojektowaæ analizê danych oraz wizualizowaæ jej wyniki), interesowaæ siê
kierunkami rozwoju technologii informatycznych i informacyjnych.
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Biblioteka Publiczna jest instytucj¹ upowszechniaj¹c¹ wiedzê i kulturê i, podobnie
jak inne instytucje dzia³aj¹ce w spo³eczeñstwie, realizuje okreœlone funkcje. Jednym 
z wa¿nych celów dzia³alnoœci biblioteki jest o¿ywianie potrzeb kulturalnych. 

Cz³owiek ze swej natury jest istot¹ kulturaln¹, zakorzenion¹ w danej spo³ecznoœci.
Biblioteka, wychodz¹c wiêc na przeciw potrzebom lokalnej spo³ecznoœci tworzy

now¹ jakoœæ w swojej dzia³alnoœci. Osadzona jest przecie¿ w konkretnym œrodowisku,
które jest zró¿nicowane pod wzglêdem swoich potrzeb. Biblioteka powinna odpowiadaæ
na te potrzeby poprzez ró¿ne formy dzia³alnoœci, nie tylko pojmowane tradycyjnie, 
a wiêc poprzez gromadzenie i wypo¿yczanie zbiorów (choæ jest to podstawowa i bardzo
wa¿na funkcja biblioteki). To „wyjœcie poza...” (schematy, stereotypy) wymaga od
bibliotekarza pewnej odwagi i elastycznoœci w kontaktach ze œrodowiskiem lokalnym.
„To co proponuje biblioteka powinno byæ dla publicznoœci u¿yteczne – z ró¿nych
powodów. Dla wiedzy, celów informacyjnych, umiejêtnoœci praktycznych. Dla refleksji,
b¹dŸ dla celów o charakterze estetycznym. Dla rozrywki lub dla psychokompensacji. Dla
wszystkich celów ³¹cznie lub dla jednego z nich”.

Posi³kuj¹c siê kilkoma przyk³adami spróbujê przedstawiæ niekonwencjonalne 
formy pracy z czytelnikiem w Czytelni Muzycznej WiMBP w Zielonej Górze. Formy 
te wykraczaj¹ poza tradycyjn¹ pracê biblioteczn¹, s¹ jej dope³nieniem i urozmaice-
niem.

Czytelnia Muzyczna od pocz¹tku istnienia by³a miejscem upowszechniania muzyki,
kszta³towania i rozwijania zainteresowañ muzycznych czytelników. Nasi klienci to prze-
wa¿nie ludzie m³odzi, uczniowie szkó³ œrednich, studenci. Czytelnia posiada swoj¹
specyfikê: mo¿na tu mi³o spêdziæ czas przy muzyce, czytaj¹c prasê czy ciekaw¹ ksi¹¿kê;
uczniowie chêtnie odrabiaj¹ tu lekcje. Atmosfera Czytelni sprzyja wymianie pogl¹dów,
jest te¿ zawsze czas na doradztwo zwi¹zane z danym tematem muzycznym. 

Charakter Czytelni w naturalny sposób wyzwoli³ potrzebê utworzenia klubu muzy-
cznego. Powsta³ w 1999 r. jako „Klub CD”. Skupi³ wokó³ siebie m³odzie¿, która chcia³a
czegoœ wiêcej ni¿ tylko s³uchania muzyki czy wypo¿yczania nut. Niew¹tpliwie by³ to
krok uczyniony w stronê m³odego u¿ytkownika Biblioteki, który czêstokroæ nie mia³
mo¿liwoœci podzielenia siê swoimi zainteresowaniami na wiêkszym forum. Klub
kszta³tuje wra¿liwoœæ muzyczn¹ swoich cz³onków, mi³oœników i sympatyków 
poprzez wymianê pogl¹dów dokonuj¹c¹ siê w czasie comiesiêcznych spotkañ. M³odzi
ludzie mog¹ tutaj swobodnie wyra¿aæ swoje opinie o muzycznych fascynacjach.
Spotkania s¹ bardzo ró¿norodne, pocz¹wszy od prezentacji w³asnych utworów, opowieœ-
ci o zespo³ach muzycznych i rodzajach muzyki popularnej (równie¿ tej tworzonej przez
klubowiczów), po spotkania z zaproszonymi goœæmi. Spotkania z muzyk¹ mo¿na uj¹æ 
w trzy formy:

Małgorzata Cichoń
st. bibliotekarz, Czytelnia Muzyczna i Prasy
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Koncerty, na których prezentuj¹ siê m³odzi twórcy wykonuj¹c w³asne utwory. Dla
wielu z nich koncert w ramach „Klubu CD” jest pierwszym etapem w rozwijaniu w³asnej
twórczoœci. Wielu klubowiczów spotykaj¹cych siê w Czytelni za³o¿y³o swoje zespo³y,
które mo¿na obserwowaæ na miejskiej scenie muzycznej i nie tylko. Przyk³adem mo¿e
byæ koncert, pod has³em „Rock w Norwidzie”, czy wystêp Andrzeja Kotine
wykonuj¹cego piosenki z repertuaru rosyjskiego zespo³u „Aquarium. Poza m³odymi
uczestnikami, koncert zgromadzi³ równie¿ publicznoœæ starsz¹, co stworzy³o niepow-
tarzaln¹ atmosferê porozumienia miêdzypokoleniowego. Zapraszane s¹ te¿ dzieci, które
bardzo chêtnie prezentuj¹ swoje umiejêtnoœci. Wystêp zespo³u dzieciêcego „Potwory 
i spó³ka”, który wykonywa³ piosenki religijne, zosta³ bardzo ciep³o przyjêty przez
starszych kolegów i kole¿anki.

Cykl „Moje muzyczne fascynacje” przybiera ró¿norodne formy. Przyk³adem takich
dzia³añ mo¿e byæ recytacja wierszy m³odego poety z akompaniamentem muzycznym,
czy spotkanie przybli¿aj¹ce piêkno muzyki bretoñskiej, po³¹czone z nauk¹ tañca bre-
toñskiego.

Najliczniejsz¹ grupê Klubu stanowi¹ m³odzi ludzie zafascynowani muzyk¹ rockow¹.
Przyk³adem ich aktywnoœci mo¿e byæ spotkanie z muzyk¹ Stonesów, Czes³awa
Niemena, czy Wilków. To tylko niektóre przyk³ady spotkañ w ramach tego cyklu. 

Zazwyczaj Czytelnicy bardzo anga¿uj¹ siê w przygotowania tego rodzaju spotkañ.
Pracuj¹ razem nad przygotowaniem materia³u, wymieniaj¹ siê pogl¹dami, spostrze¿e-
niami, spêdzaj¹ sporo czasu w Czytelni. Czêsto w trakcie przygotowañ nawi¹zywane s¹
znajomoœci, przyjaŸnie, a bywa, ¿e owocuj¹ mi³oœci¹. Klubowicze chêtnie dziel¹ siê
swoimi gustami i wiedz¹ muzyczn¹ i oczekuj¹ na rozmowê z kompetentnym biblio-
tekarzem. A wiêc pracownik Czytelni równie¿ musi byæ przygotowany tematycznie. 

Klub sprzyja pracy bibliotekarza, mobilizuj¹c go do pog³êbiania wiedzy muzycznej.
Taka dzia³alnoœæ przynosi korzyœci zarówno dla czytelników jak i dla bibliotekarza.
Czasem wymagana jest od pracownika wiedza z zakresu psychologii – choæby po to by
wiedzieæ kiedy i w jaki sposób podpowiedzieæ, oœmieliæ czytelnika by móg³ samodziel-
nie wyst¹piæ. 

Tak wiêc spotkania te maj¹ tak¿e charakter wychowawczy, ucz¹ odwagi w pokony-
waniu swoich ograniczeñ. 

Na cykl „Spotkanie z zaproszonym goœciem” sk³adaj¹ siê wieczory klubowe, które
najczêœciej przybieraj¹ formê miniwyk³adów prowadzonych w niebanalny, ciekawy 
i swobodny w formie sposób, tak aby zachêciæ m³odzie¿ do poznawania ró¿nych nurtów
w muzyce. Na wyró¿nienie zas³uguje: Spotkanie z folklorem pod has³em „W krêgu koz³a
polskiego - samorodnego instrumentu ludowego”. Spotkanie to by³o po³¹czone z wy-
staw¹ instrumentów koŸlarskich. S³uchacze mieli tak¿e okazjê spróbowaæ swoich si³ 
w grze na tym instrumencie, co okaza³o siê naprawdê trudne. Charakter edukacyjny tego
przedsiêwziêcia zawiera³ siê w promocji regionu, ludowoœci, historii Ziemi Lubuskiej.

Bardzo ciekawe by³o tak¿e spotkanie poœwiêcone Fryderykowi Chopinowi, przebie-
gaj¹ce pod has³em „Co mi w duszy gra”, prowadzone przez znawcê tematu. Muzyka
Chopina jest czêsto dla m³odych ludzi trudna w odbiorze, a spotkanie to mia³o za zadanie
ten odbiór u³atwiæ i zachêciæ do s³uchania utworów wielkiego kompozytora.

Natomiast „Gawêda o Muzyce Dawnej”, któr¹ poprowadzi³ Jerzy Markiewicz,
wyk³adowca Uniwersytetu Zielonogórskiego, inicjator Festiwalu Muzyki Dawnej, przy-
bli¿y³a piêkno muzyki, która na ogó³ jest bardzo ma³o znana. To tylko niektóre przyk³ady
z bogatej dzia³alnoœci „Klubu CD” na przestrzeni szeœciu lat.
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Kolejn¹ form¹ dzia³alnoœci Czytelni Muzycznej s¹ zajêcia i spotkania muzyczne dla
dzieci i osób starszych. Muzyczne lekcje biblioteczne s¹ edukacyjn¹ i estetyczn¹ form¹
pracy z m³odym czytelnikiem, edukacj¹ poprzez muzykê. Tematy lekcji najczêœciej
sugeruj¹ nauczyciele. S¹ one zwi¹zane z przedmiotem nauczanym w szkole. Do najpopu-
larniejszych tematów nale¿¹: „Muzyka niemiecka w okresie romantyzmu”, „Rozwój
muzyki austriackiej”, „Sposoby rejestrowania i odtwarzania muzyki”. Lekcje ilus-
trowane s¹ muzyk¹, materia³ami ikonograficznymi z danej epoki muzycznej oraz
konkursami, w których uczniowie chêtnie bior¹ udzia³. 

W tych dzia³aniach najlepiej uwidacznia siê wspó³praca pomiêdzy bibliotek¹ 
a szko³¹, wychodzenie bibliotekarza do œrodowiska szko³y.

Ciekaw¹ formê maj¹ równie¿ spotkania dla osób starszych, szczególnie zajêcia
muzykoterapii. Opieraj¹ siê przede wszystkim na s³uchaniu muzyki, wczeœniej przygo-
towanej przez bibliotekarza, czytaniu przez uczestników fragmentów biografii kompozy-
torów. Zajêcia ilustrowane s¹ tak¿e albumami malarstwa z danej epoki muzycznej.

Zajêcia muzykoterapii maj¹ czêsto „uzdrawiaj¹cy” charakter poniewa¿ wielu uczest-
ników zajêæ staje siê póŸniej wiernymi s³uchaczami i czytelnikami muzycznymi.

Wybrane formy dzia³alnoœci biblioteki i ukazane na przyk³adzie Czytelni Muzycznej
naszej Ksi¹¿nicy, bardzo dobrze obrazuj¹ relacjê biblioteki ze œrodowiskiem lokalnym na
ró¿nych p³aszczyznach.

Biblioteka staje siê w ten sposób miejscem spotkañ i nie jest ju¿ tylko sk³adnic¹
ksi¹¿ek.

Bibliografia:
Wojciechowski J., Marketing w bibliotece, Warszawa 1993.
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W³aœciwe zrozumienie tematu moich rozwa¿añ wymaga przybli¿enia pojêcia podbój.
Wed³ug „S³ownika jêzyka polskiego”, podbój, to zdobycie, opanowanie cudzych tery-
toriów w walce zbrojnej. Podbiæ, to nic innego jak zwyciê¿yæ, pozyskaæ. Nale¿y zadaæ
sobie pytanie: podbiæ, ale po co? Przecie¿ najliczniejsz¹ grupê u¿ytkowników sieci 
bibliotecznej stanowi¹ w³aœnie dzieci i m³odzie¿. Wielkie rzesze dzieci korzystaj¹ 
z bibliotek publicznych, a oprócz tego s³u¿y im ca³a sieæ wyspecjalizowanych bibliotek
szkolnych. Czy warto wiêc przygotowywaæ orê¿ i podbijaæ coœ, co podboju nie wymaga,
bo ju¿ zosta³o podbite?

OdpowiedŸ mo¿e byæ tylko jedna: Warto! To nawet nie jest kwestia pytania, to pod-
stawowa powinnoœæ bibliotekarzy. W Polsce jest jeszcze wielka rzesza dzieci, które nie
korzystaj¹ z bibliotek, a jeœli nawet zmusza je do tego koniecznoœæ, ograniczaj¹ ten kon-
takt do minimum. S¹ to przewa¿nie dzieci wywodz¹ce siê z rodzin, które maj¹ nik³y kon-
takt z ksi¹¿k¹ i nie troszcz¹ siê o inicjacjê literack¹ dziecka. Te dzieci koñcz¹ wprawdzie
szko³y, lecz nie wynosz¹ z nich ani nawyku, ani potrzeby czytania. Czêsto w krótkim
czasie cofaj¹ siê do stanu tzw. analfabetyzmu funkcjonalnego. Do³¹czaj¹ w ten sposób do
grona osób, które wprawdzie znaj¹ litery, ale czytanie sprawia im zbyt wielk¹ trudnoœæ,
by z po¿ytkiem dla siebie mog³y z tej umiejêtnoœci korzystaæ. W œwiecie uzale¿nionym
od informacji nieumiejêtnoœæ czytania spycha takie osoby na margines wspó³czesnego
¿ycia.

Z kim wiêc mamy toczyæ boje i jakie terytoria zdobywaæ? Bój toczymy z cywilizacj¹
dŸwiêku i obrazu, któr¹ dzieci s¹ atakowane tak¿e za zgod¹ rodziców i nauczycieli. Jak
zauwa¿a prof. Papuziñska: „Doroœli, mimo ob³udnych narzekañ, sami wpychaj¹ dzieci 
w to uzale¿nienie. Tak ³atwo jest puœciæ klasie film wideo, zamiast wymagaæ od ucznia
przeczytania lektury. Tak ³atwo postawiæ dziecku przy ³ó¿eczku magnetofon z wieczorn¹
bajk¹ zamiast poczytaæ mu samemu” 1.

Czytanie oraz umiejêtnoœæ czerpania z niego po¿ytku i zadowolenia wymaga
znacznie wiêcej pracy ni¿ pozosta³e œrodki przekazu. Dlatego ksi¹¿ka i czytanie musz¹
byæ otoczone specjaln¹ opiek¹, by inne media ich nie wypar³y. Przecie¿ umiejêtnoœæ
korzystania z nich (mimo, ¿e wymaga czasu) daje dostêp do pe³niejszego uczestnictwa 
w ¿yciu – przez lepsze wykszta³cenie i pracê, lepsz¹ orientacjê w procesach ¿ycia
spo³ecznego, czy tak¿e mo¿liwoœæ lepszego poznania samego siebie. Musimy pamiêtaæ,
¿e s³owa to myœli, nie maj¹c w³aœciwego zasobu s³ów nie bêdziemy potrafili myœleæ. Nie
mamy wyjœcia. Musimy dzia³aæ, musimy podbijaæ, zdobywaæ serca i umys³y m³odych
ludzi. Niech nas bowiem w tych dzia³aniach nie opuszcza myœl, ¿e te dzieci, to przyszli
nauczyciele, dyrektorzy, radni, premierzy, ministrowie, prezydenci, itd.

Marzena Wańtuch
st. bibliotekarz, kierownik Filli nr 9
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Pani prof. Papuziñska zwraca uwagê na fakt i¿ „...by rozwój czytelniczy dziecka by³
pomyœlny powinien przebiegaæ równolegle w bibliotekach, domu i szkole. Biblioteka jest
w tej triadzie jedyn¹ instytucj¹ s³u¿¹c¹ wy³¹cznie ksi¹¿ce i czytelnictwu, stawia j¹ to 
w pozycji eksperta i do tej roli biblioteka powinna byæ w³aœciwie przygotowana” 2.

Ten pozornie niedu¿y – i przez to spo³ecznie niedoceniany – wycinek procesu
wychowawczego obejmuje bardzo rozleg³e obszary dzia³alnoœci i wiedzy. Jest wiêc
zrozumia³e, ¿e biblioteka (przy ograniczonych zasobach ludzkich i bud¿etowych) mo¿e
swym zasiêgiem ogarn¹æ jedynie ma³¹ cz¹stkê tego obszaru, co nie zwalnia jej od podej-
mowania ci¹g³ych prób i wynajdowania nowych dróg, które choæ trochê zbli¿¹ nas do
celu, którym jest nowy czytelnik.

Jak tego dokonaæ? Œcie¿kê do tego celu wytyczy³a ju¿ dawno temu niezrównana prof.
Papuziñska. Pisze ona: „Celem inicjacji literackiej dziecka jest nic innego jak krzewiæ
przyjemnoœæ czytania i zapoznawaæ z magi¹ znaczeñ rozpatruj¹c ró¿ne drogi, które do
tego celu prowadz¹. Owa przyjemnoœæ czytania, której tak brak wœród dzieci i o której
tak czêsto siê mówi, mo¿e byæ odnaleziona w bibliotekach dzieciêcych. To w³aœnie jest
miejsce, gdzie dziecko, naprawdê mo¿e wybieraæ, bez nacisku i przymusu, samo albo
wraz  z innymi. Powinno ono tak¿e spotkaæ w bibliotece doros³ych, którzy znaj¹ siê na
ksi¹¿kach dla dzieci i pasjonuj¹ siê nimi, ale nie narzucaj¹ swego zdania i mo¿na z nimi
dyskutowaæ, a nawet przeciwstawiaæ siê im bez nara¿ania siê na z³y stopieñ, czy niemi³¹
uwagê” 3. Pozwala to dziecku swobodnie przejawiaæ sw¹ indywidualnoœæ i jest to 
pierwszy krok do podboju.

Jest to bardzo wa¿ny, a czêsto niezauwa¿any podbój jednostkowy, indywidualny.
Odbywa siê on poprzez kontakt werbalny miêdzy bibliotekarzem a u¿ytkownikiem.
Kontakt, który niesie z sob¹ akt poradniczy, sugestiê, wymianê pogl¹dów, negocjowanie
tytu³ów utworów. Umo¿liwia on bibliotekarzowi rozpoznanie potrzeb dziecka i zapro-
ponowanie pozycji adekwatnej do tych potrzeb, a czêsto kieruj¹cej je na nowe tory.

W tych dzia³aniach wa¿ne jest, by bibliotekarz dzieciêcy mia³ pe³n¹ znajomoœæ 
ksiêgozbioru i posiadania na jego temat w³asnego zdania. Powinien mieæ wiedzê 
i doœwiadczenie czytelnicze, którym móg³by siê dzieliæ z dzieæmi, nawet tymi nie
lubi¹cymi czytaæ. Trzeba umieæ prowadziæ z dzieckiem indywidualne rozmowy 
o ksi¹¿kach, diagnozowaæ jego czytelnicze potrzeby i mo¿liwoœci, sk³adaæ mu propozy-
cje lektur z poszanowaniem jego indywidualnoœci i prawa do odmowy, bez pouczania,
dyrygowania, lekcewa¿enia. Ta umiejêtnoœæ, szczególnie w du¿ych, wieloosobowych
bibliotekach, niestety zanika. A wymaga ona tak¿e, prócz solidnego oczytania i du¿ej
kultury osobistej, umiejêtnoœci wyczucia, które dziecko oczekuje porady i wsparcia, 
a które wrêcz przeciwnie – jest zdeterminowane do samodzielnych poszukiwañ. 

Bez tej wiedzy i umiejêtnoœci ¿adne inne dzia³ania nie przynios¹ d³ugofalowego
skutku. Musimy bowiem pamiêtaæ, ¿e wiêkszoœæ dzieci w swoich wyborach kieruje siê
zdaniem swoich rówieœników. Wynika z tego, ¿e jeden zadowolony czytelnik dzieciêcy,
który w bibliotece znajdzie azyl, pomoc i mo¿liwoœæ indywidualnego rozwoju,
przyprowadzi do niej kolejnych potencjalnych odbiorców s³owa pisanego. A to, czy
zostan¹ oni przy bibliotece i ksi¹¿ce zale¿y od doœwiadczenia i kultury osobistej 
bibliotekarza. 

W pracy z indywidualnym czytelnikiem wa¿ne jest, by dzieci mia³y szansê oswoje-
nia siê z bibliotek¹ i przesi¹kniêcia jej atmosfer¹. Atmosfer¹ przyjemnoœci, jak¹ mo¿e

2 J. Papuzińska, Misja biblioteki dziecięcej. W: Animacja czytelnictwa dziecięcego, pod red. J. Papuzińskiej, 
G. Walczewskiej-Klimczak, Płock 2004, s. 15.

3 J. Papuzińska, Książki, dzieci, biblioteka, Warszawa 1999, s.29.
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nieœæ ze sob¹ umiejêtnoœæ prawdziwego czytania. Biblioteka dzieciêca musi zatem staæ
siê - w jakimœ zakresie - œwietlic¹, do której dzieci mog¹ przyjœæ odrobiæ lekcje, spotkaæ
siê i wymieniæ informacje ze znajomymi, poczytaæ, pobawiæ siê lub podyskutowaæ 
z bibliotekark¹. Mog¹ przyjœæ, ale na zasadzie dobrowolnoœci. Ten w³aœnie dobrowolny
akces, wybór rodzaju czynnoœci odró¿nia zajêcia w bibliotece od zajêæ i zabaw orga-
nizowanych „na komendê”, w których wszystkie dzieci wykonuj¹ polecenia wycho-
wawcy.

Tego typu nastawienie bibliotek i bibliotekarzy dzieciêcych jest najwa¿niejszym
atutem instytucji, niestety nie daje mo¿liwoœci dotarcia do wszystkich grup dzieci.
Pomoc¹ w tym powinny byæ ró¿nego typu akcje i lekcje prowadzone przez bibliotekarzy
na zewn¹trz, przy wspó³udziale innych instytucji. Musz¹ to byæ jednak dzia³ania prowa-
dzone regularnie. Ró¿nego typu akcje i zajêcia, prowadzone systematycznie „przynosz¹
dziecku stopniowo œwiadomoœæ, ¿e ksi¹¿ka, to coœ innego ni¿ podrêcznik szkolny. Dzieci
odkrywaj¹, ¿e ksi¹¿ka mo¿e przynieœæ im radoœæ, staæ siê tak¹ form¹ prze¿ycia, o jakiej
nie mia³y dot¹d pojêcia. Zapoznawanie dziecka z pismem i przybli¿enie literackich
doœwiadczeñ, tak aby zrozumia³o ono, ¿e nie jest wykluczone ze œwiata ksi¹¿ek, jest
prac¹ powoln¹, czasami zniechêcaj¹c¹, gdy¿ trzeba wielokrotnie zaczynaæ j¹ od nowa,
lecz pasjonuj¹c¹. Cierpliwoœæ i stabilnoœæ jest wa¿n¹ cech¹ tego typu akcji” 4.

Przyk³adem takich dzia³añ jest organizowany w Zielonej Górze przez dzieciêce filie
miejskie „Wiosenny Konkurs Ortograficzny”. Konkurs, jak konkurs - powie ktoœ - tym
bardziej konkurs ortograficzny, nie jest niczym nowatorskim. A jednak... Konkurs posia-
da ju¿ swoj¹ tradycjê - tegoroczna edycja by³a trzeci¹ z kolei. Ma za zadanie nie tylko
promowaæ umiejêtnoœæ poprawnego pisania, ale tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, przy-
bli¿yæ m³odemu czytelnikowi piêkno s³owa pisanego. Zbli¿enie to odbywa siê poprzez
sam¹ treœæ dyktand, którymi s¹ fragmenty literackich opisów wiosny, dostosowanych do
poszczególnych grup wiekowych. Dziêki niemu dzieci zapoznaj¹ siê z urod¹ jêzyka 
i jego mo¿liwoœciom ukazywania plastycznoœci opisów. Poznaj¹ fragmenty tekstów
takich pisarzy jak: Konopnicka, Kownacka, Korczak, Makuszyñski, Hesse i wiele
innych.

Konkurs odbywa siê na prze³omie marca i kwietnia i sk³ada z dwóch etapów.
Pierwszy – to eliminacje odbywaj¹ce siê pod nadzorem bibliotekarzy w poszczególnych
filiach dzieciêcych bior¹cych udzia³ w konkursie. Etapem drugim jest oczywiœcie wielki
fina³, który odbywa siê na jednej z filii. Ten podzia³ pozwala uczestnikom poznaæ inne
placówki biblioteczne i atmosferê w nich panuj¹c¹.

O powodzeniu formu³y konkursu niech œwiadczy fakt, ¿e w trzeciej jego edycji licz-
ba uczestników w porównaniu z rokiem 2004 wzros³a dwuipó³krotnie, a dzieci ju¿ teraz
dowiaduj¹ siê, czy konkurs bêdzie przeprowadzony w przysz³ym roku.

Systematycznoœæ i dobrowolnoœæ da³y w tym wypadku bardzo dobre rezultaty. Trzeba
zwróciæ uwagê na fakt, który wskaza³a cytowana wczeœniej prof. Papuziñska, „... ¿e chêæ
uzyskania szybkich spektakularnych efektów, nadmierna sk³onnoœæ do organizowania
dzieci mo¿e zniweczyæ ca³y rezultat. Podobnie akcje jednorazowe, okazjonalne
>imprezy<” czy festyny czêsto s¹ rodzajem samooszustwa stosowanego przez bibliote-
ki. Daj¹ one zadowolenie jedynie organizatorom, którzy mog¹ poszczyciæ siê, ¿e zorga-
nizowali piêkne œwiêto ksi¹¿ki, aby potem przez d³u¿szy czas spoczywaæ na laurach.
Je¿eli zaœ chodzi o same dzieci, przedsiêwziêcia te przebiegaj¹ bez echa. Tylko bowiem
nieprzerwana, systematyczna obecnoœæ biblioteki w œrodowisku mo¿e przynieœæ owoce” 5.

4 Op. cit., s. 32
5 Op. cit.
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Wraz z kole¿ankami wziê³yœmy sobie do serca s³owa pani profesor i od dwóch lat 
w ramach wspólnych akcji, biblioteki dzieciêce prowadz¹ zakrojon¹ na szerok¹ skalê
dzia³alnoœæ, promuj¹c¹ ksi¹¿kê i bibliotekê.

Pierwsza akcja tego typu by³a zwi¹zana z Rokiem Andersenowskim i mia³a na celu pro-
pagowanie twórczoœci Andersena w 200. rocznicê urodzin pisarza. Przez pierwsze miesi¹ce
dzieci podczas lekcji bibliotecznych, odbywaj¹cych siê w poszczególnych filiach, pozna-
wa³y biografiê i dorobek twórczy bajkopisarza, jemu tak¿e poœwiêcone zosta³y zajêcia 
w trakcie ferii zimowych. Wszystkie te zabiegi zmierza³y do wielkiego fina³u -  konkursu
plastycznego ph.: „Tort urodzinowy dla H. Ch. Andersena”, który trwa³ od wrzeœnia do
koñca listopada 2005 roku. Odzew wœród dzieci by³ bardzo du¿y: wp³ynê³o ponad 320 prac,
z których 18 nagrodzono. Wszystkie mo¿na by³o ogl¹daæ do 9 stycznia 2006 r. na wystawie
zorganizowanej w salonie wystawowym Biblioteki Norwida. Impreza fina³owa i wer-
nisa¿, na którym obecne by³y w³adze miasta i przedstawiciele lokalnych mediów, odby³a
siê 9 grudnia ubieg³ego roku w gmachu g³ównym WiMBP. Uczestniczy³o w niej ponad
100 osób – dzieci, rodzice, opiekunowie i zaproszeni goœcie. Dla wszystkich przygoto-
wano poczêstunek (w postaci tortów rzecz jasna!), a laureaci mieli okazjê poznaæ siê bli¿ej,
wymieniæ informacje, poznaæ panie bibliotekarki, podyskutowaæ z jury o swoich pracach.

Na to przedsiêwziêcie, podobnie jak na tegoroczne, organizatorowi uda³o siê
pozyskaæ pomoc finansow¹ od w³adz miasta. I je¿eli Konkurs Andersenowski by³ du¿¹,
wspóln¹ imprez¹ zielonogórskich filii dzieciêcych, to tegoroczny konkurs, o którym
poni¿ej, swym rozmachem przewy¿sza ju¿ omówione akcje.

Impreza ta, to 3-etapowy wybór patronów poszczególnych filii dzieciêcych. Pierwszy
trwa³ od marca do koñca sierpnia i polega³ na przybli¿eniu dzieciom sylwetek bohaterów
literackich, z pomiêdzy których mieli póŸniej wybraæ patrona swojej biblioteki. W tym
czasie w poszczególnych filiach odby³o siê ok. 70. spotkañ warsztatowych, w których
wziê³o udzia³ ponad 800. uczestników. Dzieci poznawa³y takie postacie jak: Pan Kleks,
Pan Kuleczka, Franklin, rudow³osa Ania, m¹dry Gandalf, s³oñ Elmer, Bromba, Kosza³ek
Opa³ek, Król Maciuœ, Piotruœ Pan, smok Antoni, diabe³ek Rokiœ, Guliwer, Baltazar
G¹bka, œmieszne potworki, Alicja z Krainy Czarów, Kubuœ Puchatek i klan Borejków.
Dziêki warsztatom dzieci nie tylko zaznajomi³y siê z bibliotekami i osobami tam
pracuj¹cymi, ale tak¿e w ciekawy i oryginalny sposób poznawa³y literaturê dla nich
przeznaczon¹, klasyczn¹ i najnowsz¹. Zaowocowa³o to oczywiœcie zwiêkszon¹ liczb¹
wypo¿yczeñ tej¿e literatury.

To by³ pierwszy etap wspólnej zabawy. Druga jej czêœæ trwa³a przez ca³y wrzesieñ.
W tym czasie, we wszystkich bibliotekach bior¹cych udzia³ w akcji, umieszczono urny,
do których czytelnicy wrzucali kartki g³osuj¹c na swojego ulubionego bohatera. Dziêki
temu wy³oniono piêciu patronów poszczególnych filii dzieciêcych. Stali siê oni bohatera-
mi trzeciego etapu, czyli konkursu plastycznego. 

Dlaczego w³aœnie zabawa i zajêcia w formie konkursów plastycznych?
Dlatego, ¿e dziecko zdobywa swoje ¿yciowe doœwiadczenia poprzez zabawê. 

A bawi¹c siê ksi¹¿k¹, mo¿e dojrzeæ do czytania. Oswajanie dziecka z ksi¹¿k¹ nastêpuje
wówczas, gdy pozwalamy mu traktowaæ j¹ jak zabawkê, przedmiot, który chce poznaæ 
i który je interesuje (to samo dotyczy biblioteki jako miejsca).

Tego typu dzia³ania wyzwalaj¹ w uczestnikach twórcz¹ aktywnoœæ, której inspiracj¹
jest w³aœnie literatura.

Biblioteka musi siê jawiæ jako miejsce ciekawej zabawy, gdzie najwa¿niejsz¹
zabawk¹ jest ksi¹¿ka. Dziecko przyzwyczajone do odwiedzania biblioteki, kojarz¹ce 
bibliotekê i ksi¹¿kê z dobr¹ zabaw¹, bêdzie postrzega³o j¹ jako instytucjê niezwykle
potrzebn¹ w ¿yciu ka¿dej osoby. 
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Jest to pierwszy krok do zdobycia m³odego cz³owieka dla kultury drukowanej, a sam
podbój mo¿na uwa¿aæ za udany, kiedy uda siê rozbudziæ w nim zainteresowania czytel-
nicze, ukazaæ piêkno s³owa oraz czar jaki mo¿e nieœæ ze sob¹ ksi¹¿ka.

Powy¿sze rozwa¿ania nie wyczerpuj¹ tak obszernego tematu, jakim jest zdobycie 
i pozytywna inicjacja m³odego czytelnika, zaledwie go sygnalizuj¹. Zagadnienie to
wymaga zorganizowania oddzielnej konferencji, by wiedzê na ten temat uporz¹dkowaæ 
i przybli¿yæ.

Zachêcam ka¿dego komu le¿y na sercu rozwój czytelnictwa dzieci i m³odzie¿y do
siêgniêcia po publikacje pani Joanny Papuziñskiej, z której doœwiadczeñ i wiedzy na tym
polu czerpa³am pe³nymi garœciami.
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Nie bêdzie to prasoznawcza analiza ukazuj¹cych siê w Polsce czasopism bibliotekar-
skich, ani te¿ próba podsumowania rynku wydawnictw fachowych. To ju¿ by³o, a nie jest
moj¹ intencj¹ aby do³¹czyæ do wybitnego grona znawców tematu. 

We wspó³czesnym œwiecie informacja to pieni¹dz i w³adza. To stwierdzenie s³uszne
jest nie tylko dla polityki i biznesu, ale tak¿e - w nieco odmiennym rozumieniu - dla
ka¿dego cz³owieka. Posiadanie aktualnej i rzetelnej wiedzy jest istotne z wielu
powodów: podnosi wartoœæ ka¿dego pracownika, wp³ywa na jakoœæ i wydajnoœæ pracy,
pozwala na skuteczne reagowanie wobec nowych wyzwañ, pojawiaj¹cych siê w pracy
zawodowej, umo¿liwia lepsze funkcjonowanie w strukturze firmy czy instytucji oraz
podniesienie indywidualnej samooceny ka¿dego pracownika. 

Pracownik œwiadomy swojej wartoœci i pewny posiadanej wiedzy jest skuteczny 
i kreatywny w pracy. W dobie ogromnego postêpu we wszystkich dziedzinach nauki,
nawet krótki okres zaniechania nauki koñczy siê powstaniem zaleg³oœci, które trudno
nadrobiæ. To tyle teorii, jak¹ znaleŸæ mo¿na w wydawnictwach traktuj¹cych 
o dokszta³caniu, mobilnoœci, kreatywnoœci, innowacyjnoœci autorstwa fachowców zza
oceanu. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e ich teorie powsta³y na innym gruncie, czêsto w oder-
waniu od realiów naszego skrawka Europy. 

Nie zmienia to faktu, ¿e nowoczesnoœæ zawita³a i do nas, mimo ¿e nie wszys-
tkim siê to podoba. Tym „niezadowolonym” trudno zaakceptowaæ zmieniaj¹c¹ siê
rzeczywistoœæ, b¹dŸ to z w³asnej niewiedzy i strachu przed nowym, b¹dŸ wrodzonej
odpornoœci na postêp. Jest to jednak proces konieczny i nieodwracalny, z etykiet¹ PRIO-
RYTET. Ka¿dy kto twierdzi, ¿e biblioteki bêd¹ zawsze i nic nie trzeba w nich zmieniaæ,
powinien zrezygnowaæ z pracy, zwolniæ etat i poœwiêciæ siê innym zajêciom.
Nowoczesnoœæ to przysz³oœæ, zaœ brak postêpu to powolna œmieræ instytucji. Technologie
pojawiaj¹ce siê w bibliotekach i ci¹g³y postêp w innych dziedzinach wymuszaj¹
koniecznoœæ dokszta³cania i aktualizowania wiedzy, bycia na bie¿¹co z wszelkimi
nowinkami. Takie pojêcia jak komputeryzacja, digitalizacja, zarz¹dzanie kultur¹,
zarz¹dzanie zasobami ludzkimi czy marketing kultury, jeszcze kilka, kilkanaœcie lat temu
by³y abstrakcj¹. Równie¿ nazwanie czytelnika „klientem biblioteki” by³o czyst¹ herezj¹. 

Nasuwa siê tutaj pytanie: gdzie znaleŸæ aktualne informacje na temat dziedziny, któr¹
siê zajmujemy? OdpowiedŸ wydaje siê byæ oczywista. W czasopismach i literaturze
bran¿owej - podstawowych Ÿród³ach wiedzy fachowej nie tylko w bibliotekarstwie, ale 
i w ka¿dym zawodzie czy profilu dzia³alnoœci. Jeœli chodzi o szeroko rozumiane 
bibliotekarstwo, to mamy du¿y wybór periodyków i wydawnictw, z których powinniœmy
garœciami czerpaæ najnowsz¹ wiedzê. Tu, w przystêpny sposób, zespo³y redakcyjne,
specjaliœci oraz inni autorzy i osoby bior¹ce czynny udzia³ w wydawaniu danego cza-
sopisma czy ksi¹¿ki, staraj¹ siê przekazaæ sw¹ wiedzê nam, bibliotekarzom. Tylko czy
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aby na pewno ca³a ich praca nie idzie na marne? Czy dostêpne na rynku publikacje
zaspokajaj¹ potrzeby m³odej kadry bibliotecznej? 

Co maj¹ do zaoferowania wspó³czeœnie wydawane fachowe periodyki m³odemu 
bibliotekarzowi, który stosunkowo krótko funkcjonuje w œrodowisku biblioteki i ma
odmienne pogl¹dy ni¿ jego starsi sta¿em koledzy i kole¿anki. Otó¿ mo¿e byæ on
rozczarowany ich zawartoœci¹ i sposobem przekazu treœci, a rozczarowanie to prowadzi
do braku zainteresowania. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e najm³odsze pokolenie wychowywa³o siê
w zupe³nie innych realiach. Rolê dominuj¹cego medium informacyjnego przej¹³ Internet
i wszelkie us³ugi jakie on oferuje. Oczywiœcie, nie nale¿y generalizowaæ i twierdziæ, ¿e
m³odzi nie czytaj¹. Uparte powtarzanie tego wytartego frazesu, bez ogl¹dania siê na stan
faktyczny, potwierdza tylko zupe³ne oderwanie od rzeczywistoœci niektórych „autory-
tetów”. Czytaj¹, ale inaczej i dlatego maj¹ nieco inne oczekiwania. Istotne jest, ¿e
nowoczesne standardy prezentacji i przekazu informacji podnosz¹ oczekiwania potenc-
jalnych odbiorców w stosunku do form tradycyjnych, nieelektronicznych. To w³aœnie 
w tym, miêdzy innymi, upatrywaæ nale¿y brak zainteresowania pras¹ i literatur¹
fachow¹. Czytamy tylko to, co nas zainteresuje, zaintryguje lub to, co musimy przeczytaæ,
z ró¿nych, czêsto irracjonalnych, wzglêdów. 

Sytuacja jest analogiczna w stosunku do lektur szkolnych. Czytamy, bo musimy, jak
nie musimy, to nie czytamy. Ten proces „rozczarowañ” rozpoczyna siê w³aœnie w sys-
temie edukacyjnym, usilnie podtrzymywanym w naszym kraju z niewielkimi tylko zmia-
nami, i trwa przez ca³¹ drogê zawodow¹. Siêgamy do fachowej literatury tylko wtedy,
gdy mamy tak¹ potrzebê, np. szukamy wszelkich informacji na konkretny temat. Tylko,
kto otwarcie przyzna siê, ¿e nie czyta prasy i literatury zawodowej regularnie, czy z zain-
teresowaniem? Zapewne niewielu. Wiêkszoœæ jest pod presj¹ œrodowiska i nawet, jeœli
niezbyt czêsto siêga po fachowe periodyki lub nie robi tego wcale, to i tak zapewniaæ
bêdzie innych, ¿e regularnie zag³êbia siê w pasjonuj¹c¹ lekturê to¿sam¹ z jego profilem
zawodowym. Poprawia jednoczeœnie statystyki i utwierdza odpowiedzialnych za ich
powstanie w przekonaniu, ¿e wszystko jest OK! W tym kole wzajemnej adoracji heretycy
s¹ niemile widziani. Tak trzeba, tak wypada, tylko po co? Niewielu jest takich, którzy
faktycznie regularnie zagl¹daj¹ do fachowej prasy i robi¹ to z przyjemnoœci¹, a i tak s¹
to najczêœciej specjaliœci, których rynek wydawniczy obdarowa³ odpowiednimi tytu³ami. 

Szybkie i anonimowe rozeznanie w œrodowisku lokalnym tylko potwierdzi³o moje
przypuszczenia. Oczywiœcie nie tylko forma przekazu determinuje poziom zainteresowa-
nia dan¹ treœci¹, lecz równie¿ - lub przede wszystkim - jej wartoœæ. Tu pojawiaj¹ siê
kolejne negatywne bodŸce zniechêcaj¹ce potencjalnych odbiorców. Zapoznaj¹c siê 
z treœci¹ kilku ostatnich numerów Bibliotekarza, najpopularniejszego bodaj periodyku
bibliotekarskiego, rzuca siê w oczy bogactwo i ró¿norodnoœæ zawartoœci. Ka¿dy
powinien znaleŸæ tu coœ dla siebie. Teoretycznie tak. Praktycznie nie. Zajmuj¹c siê doœæ
specyficzn¹ i now¹ dziedzin¹ w bibliotekarstwie, jak¹ jest digitalizacja, konkretnych 
i praktycznych informacji nie znalaz³em ani w w/w periodyku ani te¿ – niestety 
- w innych. Na kilkanaœcie artyku³ów w ostatnich numerach Bibliotekarza, spodoba³ 
i naprawdê zainteresowa³ mnie tylko jeden, w dodatku niezwi¹zany z interesuj¹c¹ mnie
tematyk¹. Czasopismo to ma bardzo uniwersalny charakter, co jest pewnym kompro-
misem wymuszonym panuj¹cymi trendami. Lawinowo postêpuj¹ca dziœ specjalizacja we
wszelkich dziedzinach zawodowych - czêsto posuniêta do granic absurdu - oraz wsze-
chobecna migracja miêdzy zawodami, wymusza zrewidowanie pogl¹dów na temat
charakteru czasopisma fachowego i nie chodzi tu tylko o Bibliotekarza. Prawda jest taka,
¿e bibliotekarz powinien byæ psychologiem, marketingowcem, informatykiem, czêsto
tak¿e plastykiem, grafikiem czy architektem czyjejœ zawodowej kariery. Czy to wszystko
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da siê po³¹czyæ na zadowalaj¹cym poziomie w jednej osobie? Nie s¹dzê. W stwierdze-
niu tym pokutuje powiedzenie: „Jak coœ jest od wszystkiego, to jest do niczego”. Tak
wiele umiejêtnoœci da siê opanowaæ tylko w stopniu podstawowym, z ukierunkowaniem
na jedn¹ specjalnoœæ. I to jest model, który ma jakieœ szanse powodzenia, obok w¹skiej
specjalizacji. Tê prawid³owoœæ stosuje siê z powodzeniem przy wydawaniu specjalisty-
cznej literatury fachowej. 

Wiêkszoœæ ukazuj¹cych siê pozycji dotyczy zawê¿onego zakresu tematycznego, co
pozwala zaprezentowaæ pe³n¹ i usystematyzowan¹ wiedzê. Wydañ typu „wszystkiego po
trochu” jest niewiele, jeœli s¹ w ogóle. To s³uszny kierunek, sprawdzony w innych
zawodach i dziedzinach nauki. Proszê sobie wyobraziæ ksi¹¿kê o bibliotekarstwie, w
której autor lub zespó³ autorów zechcia³by szczegó³owo omówiæ wszelkie zagadnienia
zwi¹zane z nasz¹ profesj¹. Myœlê, ¿e przy dziesi¹tym tomie takiej encyklopedii straci³by
zapa³ i wsparcie finansowe. Niestety, rozwi¹zanie to przyjê³o siê tylko czêœciowo w przy-
padku prasy. Oczywiœcie trudno wymagaæ, aby na rynku pojawi³o siê nagle dziesiêæ czy
piêtnaœcie tytu³ów wyspecjalizowanych tematycznie czasopism bibliotekarskich. W pol-
skich realiach systemowych nikt by tego po prostu nie sfinansowa³. Pozostañmy wiêc 
z tym co mamy. 

Uniwersalizm tematyki jest s³usznym posuniêciem, o ile miêdzy poszczególnymi
specjalnoœciami jest odpowiednio wywa¿ony. Wszystkie dostêpne obecnie czasopisma
bibliotekarskie mo¿na z grubsza podzieliæ na te o charakterze ogólnym-uniwersalnym,
specjalistycznym-naukowym i te, wydawane przez lub przy udziale SBP. Zaczynaj¹c od
tych „powa¿nych” naukowych periodyków zajmijmy siê np. Rocznikiem Biblioteki
Narodowej. Jego zawartoœæ jest interesuj¹ca tylko dla osób zajmuj¹cych siê szeroko
rozumian¹ histori¹ ksi¹¿ki. Mamy wiêc szeroki fragment wiedzy bibliotekarskiej dla
w¹skiego grona fachowców i entuzjastów tematu. Inne wydawnictwo, okreœlaj¹ce siê
jako „czasopismo naukowe, niezbêdne dla ca³ego œrodowiska bibliotekarskiego” to
Przegl¹d Biblioteczny. Okreœlenie go „specjalistycznym periodykiem” by³oby szalenie
nieprecyzyjne w kontekœcie ca³ej tematyki bibliotekarskiej. Zakres podejmowanej tema-
tyki jest obszerny, a przez to, wed³ug mnie, rozproszony i cz¹stkowy. W moim odczuciu
¿adna z prezentowanych tam treœci nie wzbudza zainteresowania. Jest to jednak¿e moje
subiektywne odczucie i nikt nie musi siê z nim identyfikowaæ. O naukowoœci mo¿na
moim zdaniem mówiæ jedynie w kontekœcie stopni naukowych dziel¹cych siê swoj¹
wiedz¹ autorów i „powagi” wspó³wydawcy, czyli PAN-u. Dla mnie nie jest one
niezbêdne. 

I co dalej Bibliotekarzu M³ody? Co dla tych, którzy nie zajmuj¹ siê histori¹ ksi¹¿ki
czy informacj¹ naukow¹? Nie s¹ bibliologami, bibliofilami, teoretykami czy metodyka-
mi? Pozostaje im do dyspozycji kilka tytu³ów. Jeœli zaanga¿owaliœmy siê w dzia³alnoœæ
upowszechnieniow¹ czy badanie czytelnictwa, to wydawaæ by siê mog³o, ¿e mamy w
czym wybieraæ. Warsztaty Bibliotekarskie, Poradnik Bibliotekarza czy wspomniany ju¿
Bibliotekarz, to tylko te najpopularniejsze. Nic bardziej mylnego. Mimo, ¿e nie jest to
moja dziedzina, przegl¹daj¹c kilka numerów wspomnianych tytu³ów, mam swoje zdanie
tak¿e na ten temat. Owszem, mo¿na znaleŸæ mnogoœæ artyku³ów zwi¹zanych z takim
profilem biblioteki, ale ich zawartoœæ jest dyskusyjna. Odnoszê wra¿enie, ¿e to ju¿ by³o.
Zw³aszcza scenariusze imprez czy lekcji bibliotecznych nie wzbudzaj¹ mojego entuzjazmu
i podejrzewam, ¿e zaproponowanie m³odzie¿y takiej oferty, w dziewiêædziesiêciu pro-
centach zamknie jej wra¿liwoœæ na bibliotekê. Spowoduje te¿, niestety, przekierowanie
jej zainteresowañ, jeœli jakiekolwiek wobec nas ¿ywi³a, ku innemu medium. 

W jeszcze gorszej sytuacji s¹ inne specjalnoœci, które niedawno zaistnia³y w biblio-
tecznym œwiecie. Bibliotekarze, którzy poczuli mi³oœæ do informatyki i dziedzin pochod-
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nych, skazani s¹ na kilka, czy najwy¿ej - kilkanaœcie artyku³ów. Najczêœciej s¹ one pon-
adto nasycone teori¹ i zbyt ogólnie traktuj¹ bardzo istotny w koñcu element
funkcjonowania wspó³czesnych bibliotek, staraj¹cych siê o miano centrów informacji.
Sprawy informatyzacji bibliotek, odbijaj¹ siê szerokim echem w bibliotekarskim œwiatku
zawsze wtedy, kiedy pojawiaj¹ siê nowe pomys³y na informatyzacjê spo³eczeñstwa, ser-
wowane przez kolejne rz¹dy i decydentów, planuj¹cych jednym skokiem do³¹czyæ do
przoduj¹cych w tej materii: Norwegii, Korei Po³udniowej czy USA. Same pomys³y
zawarte w kolejnych rz¹dowych opracowaniach rozmijaj¹ siê jednak z rzeczywistoœci¹.
Tylko czy takie dywagacje na ³amach naszych czasopism s¹ potrzebne bibliotekarzom
zajmuj¹cych siê komputeryzacj¹ czy digitalizacj¹? Nie s¹dzê, by z wypiekami na twarzy
pasjonowali siê kolejnymi s³ownymi przepychankami unosz¹cych siê ambicjami redak-
torów. Radzê przerzuciæ siê na CHIP-a, ENTER-a lub inne czasopismo komputerowe.
Czêsto mimo braku bezpoœrednich odniesieñ do pracy bibliotek, jest to cenne Ÿród³o
aktualnych informacji dla wtajemniczonych. Myœlê te¿, ¿e krêgi zainteresowañ i specjal-
noœci bibliotecznych, których dotychczas nie wymieni³em a reprezentowane s¹ najczêœ-
ciej przez m³od¹ kadrê, maj¹ podobne dylematy. 

Mnogoœæ statystyk, sprawozdañ i relacji umieszczanych w najpopularniejszych cza-
sopismach przyprawia o zawrót g³owy, ale chyba tylko zespo³y redakcyjne. Trudno
spodziewaæ siê, ¿e ktoœ z dr¿eniem serca oczekiwaæ bêdzie kolejnego odcinka „Z ¿ycia
biblioteki gminnej w Krasulicach Œródleœnych”. Nie têdy droga! Wiêc którêdy?
Wiadomo, ¿e powa¿nymi ograniczeniami s¹ fundusze, ale nie jest to usprawiedliwienie
wszelkich niedostatków. Efektywnoœæ wykorzystania dostêpnych œrodków nie powinna
byæ mierzona iloœci¹ wydawanych tytu³ów, ale stopniem satysfakcji odbiorców.
Nale¿a³oby siê zastanowiæ nad opcj¹ czasopism on-line. Ta metoda sprawdza siê 
w œwiecie nauki, gdzie liczba wydawnictw na papierze szybko siê kurczy na rzecz wer-
sji elektronicznych. Nie twierdzê przez to wcale, ¿e jest to tañsze rozwi¹zanie, ale na
pewno bardziej przystêpne, elastyczniejsze i - przede wszystkim - lepiej odbierane. 

Mamy na swoim podwórku pozytywny przyk³ad w postaci EBIB-u. Chwa³a tym,
którzy zdecydowali o jego powstaniu. Mimo i¿ trudno na razie precyzyjnie okreœliæ, 
w któr¹ stronê EBIB zmierza, to jest to krok w dobrym kierunku. Mam nadziejê, ¿e 
w niedalekiej przysz³oœci zyska on dominuj¹c¹ pozycjê. Ma znacznie wiêcej zalet ni¿ wad,
i ponadto kilka cech, których tradycyjnym formom brak. Mowa tu o forum, gdzie ka¿dy
mo¿e zupe³nie anonimowo toczyæ dyskusje i przedstawiaæ swoje pogl¹dy, bez obawy 
o ewentualne konsekwencje. Inne walory to: szybkoœæ aktualizacji codziennych informa-
cji i dostêpnoœæ - wystarczy komputer i Internet, teoretycznie nieograniczona liczba
u¿ytkowników, szeroki zakres prezentowanej tematyki, bez koniecznoœci ograniczania
siê do konkretnej liczby stron, co przek³ada siê na objêtoœæ i jakoœæ treœci. S¹ to zalety
nie do przecenienia, st¹d rosn¹ca popularnoœæ tego przekazu, trafiaj¹cego nie tylko do
m³odych odbiorców. Ta forma ma przed sob¹ przysz³oœæ, o ile zyska przychylnoœæ
redakcji i tych, którzy j¹ wspieraj¹.

S³ów  kilka o wydawnictwach regionalnych tj. Bibliotekarzu Lubuskim,
Zachodniopomorskim, Podlaskim i innych wydawanych przez wiod¹ce biblioteki 
w danym regionie. Co do ich zawartoœci, to jest taka, jak region którego dotyczy. S¹ lep-
sze i gorsze. Tematyka zazwyczaj pokrywa siê z tym, co prezentuj¹ czasopisma
ogólnopolskie, tylko w skali regionu. Regionalne statystyki, relacje, sprawozdania, frag-
menty utworów literackich lokalnych autorów, czasami goœcinne autorów spoza regionu,
czy komentarze do wydarzeñ poruszanych w prasie krajowej. ZnaleŸæ tam jednak mo¿na
œwietne artyku³y, czy felietony lokalnych bibliotekarzy, które czêsto bez kompleksów
mog³yby trafiæ na ³amy Bibliotekarza czy do EBIB-u. ¯yczê tego z ca³ego serca ich
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autorom, bo zdolnych bibliotekarzy mamy wielu, tylko zazwyczaj ciê¿ko jest siê im
przebiæ ze swoimi pomys³ami i pogl¹dami. Siêgaj¹c do opinii wyra¿anych przez
kole¿anki i kolegów po fachu przekazanych mi anonimowo, okazuje siê, i¿ regionalne
wersje Bibliotekarza s¹ lepiej odbierane i czêœciej do nich zagl¹damy, i nie jest to wcale
spowodowane lokalnym patriotyzmem, czy chêci¹ przypodobania siê instancjom spraw-
czym. Interesuje nas to, co maj¹ do zaprezentowania wspó³pracownicy z firmy, co dzieje
siê na w³asnym podwórku i kto ostatnio coœ napisa³. Wydarzenia lokalne bardziej nas
dotycz¹ ni¿ dylematy bibliotekarki z Pimpuszyna, choæ i tutaj znalaz³by siê wspólny
mianownik.

Na zakoñczenie krótkie podsumowanie. Zainteresowanie dobrowolne czasopismami
i literatur¹ zawodow¹ jest niskie, a prezentowane oficjalnie na zadowalaj¹cym poziomie.
Ten rozdŸwiêk powinien daæ temat do szerszej dyskusji nad treœciami i sposobem ich
przekazania, tak aby m³ody bibliotekarz siêga³ po nie zupe³nie naturalnie, a nie dlatego,
¿e tak wypada lub z przymusu. 

Na pewno wiele aspektów pomin¹³em, mam jednak nadziejê, ¿e moje uwagi 
i spostrze¿enia nie pozostan¹ bez odzewu i bêd¹ brane pod uwagê Na pewno sta³oby siê
to z korzyœci¹ dla przysz³oœci polskiego bibliotekarstwa. 
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Zagadnienie, któremu poœwiêcam poni¿sze rozwa¿ania wymaga wyjaœnienia podsta-
wowych pojêæ, s³ów mobilny oraz mobilnoœæ zawodowa. Pos³u¿ê siê definicjami, za-
czerpniêtymi z ró¿nych Ÿróde³. Pierwsze z nich to „Ma³y s³ownik jêzyka polskiego
PWN”, gdzie czytamy: mobilny – 1) zdolny do sprawnego, elastycznego dzia³ania; 
operatywny, aktywny 2) czêsto zmieniaj¹cy miejsce pobytu lub miejsce pracy. Kolejna
definicja pochodzi ze „S³ownika wyrazów obcych” wydawnictwa Europa i brzmi: 
mobilny – cz³owiek (tak¿e instytucja w znaczeniu grupy osób) zdolny do sprawnego,
elastycznego dzia³ania. Mobilnoœæ zawodowa zatem to nic innego jak elastycznoœæ
zawodowa, pozwalaj¹ca na dostosowywanie siê do nowych wymagañ na stanowisku
pracy, do nowych rozwi¹zañ organizacyjnych, a tak¿e do przekwalifikowania siê. 
Ta definicja najpe³niej oddaje istotê tematu i na jej bazie toczone bêd¹ poni¿sze
rozwa¿ania.

Warto wspomnieæ, ¿e rok 2006 zosta³ og³oszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Socjalnej Europejskim Rokiem Mobilnoœci Pracowników w kontekœcie geograficznym.
W prze³o¿eniu na dzia³anie opiera siê na zachêcaniu ludzi do zmiany miejsca pracy, 
a w szczególnoœci miejsca zamieszkania. Myœlê jednak, ¿e nie wszyscy Polacy zdecy-
dowaliby siê na takie zmiany, inni natomiast nie maj¹ wystarczaj¹cych kwalifikacji.
Dlatego bardzo wa¿ne jest mówienie nie tylko o mobilnoœci przestrzennej, lecz tak¿e
zawodowej. Problem ten nie jest obcy œrodowisku bibliotekarzy. 

W dobie spo³eczeñstwa informacyjnego przed bibliotekarzami stoj¹ zupe³nie nowe
zadania. Nasze placówki nie s¹ ju¿ tylko miejscem, gdzie wypo¿ycza siê ksi¹¿ki, a za
biurkiem siedzi pani w koczku i okularach. Biblioteki sta³y siê œwi¹tyniami wiedzy,
której ludzie potrzebuj¹ coraz wiêcej do sprawniejszego funkcjonowania. Szybko rozwi-
jaj¹ca siê nauka, nowe technologie, nowe procesy wymuszaj¹ na bibliotekarzach aby
pe³nili rolê przewodnika po dostêpnych Ÿród³ach informacji i s³u¿yli klientowi pomoc¹
przy wyszukiwaniu wszelkiego rodzaju materia³ów. By temu sprostaæ, trzeba mieæ
odpowiednie kwalifikacje. Dzisiaj nie wystarczy ju¿ tylko wiedza czysto bibliotekarska.
Aby stan¹æ na wysokoœci zadania bibliotekarze coraz czêœciej musz¹ uzupe³niaæ swoj¹
wiedzê. Z regu³y weryfikuje j¹ sama rzeczywistoœæ i zmusza do codziennego zdobywa-
nia jej, aby w pe³ni zaspokoiæ potrzeby czytelników. W dzisiejszych czasach, gdzie
wszêdzie mamy do czynienia z mechanizacj¹ urz¹dzeñ, bibliotekarz nie mo¿e byæ na ni¹
obojêtny. Wszechobecna zelektronizowana obs³uga klienta wymaga chocia¿by umiejêt-
noœci obs³ugi komputera, skanera czy drukarki. Coraz popularniejsze staje siê digitali-
zowanie zbiorów, a to wymaga od bibliotekarza odpowiednich kwalifikacji, a w wielu
przypadkach ca³kiem nowego wykszta³cenia. Bior¹c pod uwagê du¿¹ konkurencjê na
rynku pracy i zadania bibliotek, nale¿y przypuszczaæ, ¿e coraz czêœciej pracodawcy bêd¹
korzystaæ z us³ug specjalistów. Dotychczasowy postulat uniwersalizacji personelu bib-
liotecznego mo¿e byæ niewystarczaj¹cy. 

Maja Kaczor
mł. bibliotekarz, Dział Instrukcyjno-Metodyczny

Mobliność zawodowa bibliotekarzy
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Z zapotrzebowania rynku pracy na pracowników o ró¿nych kwalifikacjach wynika
ruchliwoœæ zawodowa, która jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. Ka¿dy pracownik
powinien d¹¿yæ do nieustannego rozwoju, dokszta³cania i nabywania nowych umiejêt-
noœci, aby lepiej i efektywniej wykonywaæ swoje obowi¹zki, a tym samym przyczyniaæ
siê do rozwoju firmy i w³asnej kariery. O tym, ¿e trzeba siê dostosowywaæ do zmian
rynku, nale¿y zawsze pamiêtaæ. 

Zauwa¿yæ jednak mo¿na rozdŸwiêk miêdzy nowym pokoleniem a pokoleniem
przesz³ym. Z regu³y na nowe pomys³y, doœwiadczenia, technologie otwarci s¹ ludzie
m³odzi. W po³owie lat osiemdziesi¹tych XX w. Carson i Byrne przeprowadzili analizê
ró¿nic generacyjnych 1. Przyjrzyjmy siê krótkiemu schematowi:

Dojrza³e pokolenie Dzisiejsza m³odzie¿

• ostro¿noœæ • chêæ podejmowania ryzyka
• niepewnoœæ • pewnoœæ siebie
• opory wobec zmian • elastycznoœæ 
• szacunek dla pewnoœci zatrudnienia • gotowoœæ zmiany pracy
• dominacja p³ci mêskiej • równouprawnienie
• monokulturowe wychowanie • zró¿nicowanie kulturowe
• akceptacja struktury biurokratycznej • domaganie siê autonomii
• zorientowanie na ludzi • zorientowanie na wynik
• studia wy¿sze • studia wy¿sze 

jako koñcowy etap edukacji jako pocz¹tek edukacji
• nastawienie na d³ugoletni¹ • nastawienie na szybk¹ karierê

karierê hierarchiczn¹

Jak widaæ z powy¿szego schematu, nast¹pi³a powa¿na ewolucja wartoœci i norm
zawodowych. 

Czêsto te¿ zauwa¿a siê, ¿e d³ugoletni pracownicy wykonuj¹ swoj¹ pracê wed³ug
wypróbowanego i skutecznego wzorca. Jest to tzw. rutyna pracy, która powstaje wskutek
powtarzania tych samych czynnoœci. Takie dzia³anie z pewnoœci¹ zmniejsza obci¹¿enie
nerwowe i pozwala swobodniej wykonywaæ swoj¹ pracê. Jednak bywa tak, ¿e prowadzi
do skostnienia, które nie uwzglêdnia zachodz¹cych zmian i tego, ¿e s¹ konieczne. Takie
zjawisko, zwane rutyniarstwem jest oceniane pejoratywnie. Mobilnoœæ zawodowa pracow-
ników ma byæ przeciwwag¹ rutyniarstwa. Aby temu zapobiec nale¿y podejmowaæ
ró¿nego typu dzia³ania, które zmniejsz¹ skostnienie pracowników. Mog¹ to byæ szkolenia,
sympozja, co jakiœ czas zmiana stanowisk pracy, aby nie dopuœciæ do tzw. „zasiedzenia”.

Mówi¹c o mobilnoœci zawodowej nie mo¿na pomin¹æ bardzo wa¿nej roli
stymuluj¹cej pracodawcy. To on powinien motywowaæ ludzi do zwiêkszenia efekty-
wnoœci pracy. Czynnikami motywuj¹cymi mog¹ byæ: wynagrodzenie adekwatne do
udzia³u pracownika w sukcesie przedsiêbiorstwa i proporcjonalne do jego wk³adu pracy,
rozwój osobisty, czyli mo¿liwoœæ wykorzystania w³asnego potencja³u, niezale¿noœæ
zawodowa, realizacja zadañ i poczucie spe³nienia wynikaj¹ce z wykorzystania dobrej
jakoœciowo pracy.

Podejmowanie nauki, dodatkowe szkolenia, zdobywanie nowych kwalifikacji 
wymagaj¹ du¿ych nak³adów finansowych. Powszechnie jednak wiadomo, ¿e zarobki

1 Por.: Strategia personalna firmy, pod red. Marty Juchnowicz, Warszawa 2001, s. 99
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bibliotekarza nie pozwalaj¹ na to, aby w pe³ni rozwijaæ swoje potrzeby i zainteresowa-
nia, które w przysz³oœci mog³yby zaowocowaæ sukcesem w ¿yciu zawodowym.
Pracodawca, osoba wspó³odpowiedzialna za mobilnoœæ zawodow¹ pracowników, musi
byæ oczywiœcie kimœ wiêcej, ni¿ tylko p³atnikiem poborów. Pe³ni on tak¿e inne funkcje,
które w znacznym stopniu zapewniaj¹ efektywnoœæ podw³adnych. Prze³o¿ony powinien
rozumieæ potrzeby pracowników, zwracaæ uwagê na sposób organizacji pracy, jak
równie¿ dbaæ o dobre samopoczucie podleg³ych mu osób. Jednym s³owem szef-
menad¿er musi byæ tak¿e szefem-opiekunem, przez co zwiêksza efekty dzia³ania swoich
pracowników.

Problem mobilnoœci zawodowej dotyczy wszystkich bibliotekarzy bez wzglêdu na
sta¿ pracy i ci¹gle pozostaje spraw¹ otwart¹. Moim celem by³o przedstawienie tematu 
w kontekœcie ogólnym po to, abyœmy mogli wyci¹gn¹æ odpowiednie wnioski.
Wiadomym jest, ¿e nie wszyscy bibliotekarze s¹ skostniali i ma³o otwarci na now¹
rzeczywistoœæ. W mojej pracy czêsto spotykam ludzi, którzy aktywnie i efektywnie
wykorzystuj¹ swoje mo¿liwoœci, a ruchliwoœæ zawodowa nie jest im obca. Z punktu
widzenia m³odych bibliotekarzy zawsze bêdzie istnia³ podzia³ na mniej i tych bardziej
doœwiadczonych pracowników. Nie mo¿na jednak antagonizowaæ tych dwóch grup, lecz
wzajemnie uczyæ siê od siebie i uzupe³niaæ. Tylko obopólna wspó³praca gwarantuje
sukces i sprawne funkcjonowanie instytucji.
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Istnieje zawód, którego pró¿no szukaæ w oficjalnym wykazie zawodów w Polsce, 
w urzêdach czy biurach poœrednictwa pracy, a który przynosi profity nieporównywalnie
wy¿sze, ni¿ dochody najlepszych specjalistów z zakresu marketingu czy zarz¹dzania.
Jest to zawód, w którym dziœ, w skali kraju, znalaz³oby pracê co najmniej kilkanaœcie
tysiêcy osób - m¹drych, zdyscyplinowanych, kreatywnych i upartych w d¹¿eniu do celu.
Zawód ten znany jest w¹skiemu gronu wtajemniczonych pod angielsk¹ nazw¹ „fundraiser”,
któr¹ mo¿na przet³umaczyæ jako „poszukiwacz funduszy” lub „specjalista d/s spon-
soringu”. Nie istniej¹ oficjalne dane mówi¹ce o tym, jak wielu ludzi trudni siê tym zajê-
ciem 1. Prawdopodobnie ka¿da z instytucji, wspomagaj¹ca swój bud¿et œrodkami
pozyskiwanymi ze Ÿróde³ pozabud¿etowych, ma w swoich szeregach kogoœ, kto lepiej
lub gorzej zdobywa „zewnêtrzne” pieni¹dze. Wiêkszoœæ z tych osób robi to z koniecznoœ-
ci, co oznacza brak przygotowania i b³¹dzenie w g¹szczu fundacji, stowarzyszeñ i insty-
tucji, w poszukiwaniu tych, które ewentualnie sfinansowa³yby lub dofinansowa³y
dzia³alnoœæ ich macierzystych organizacji.

Ojczyzn¹ nowoczesnego fundraisingu s¹ Stany Zjednoczone. W krajach zachodnich
fundraising jest form¹ nauki oscyluj¹c¹ w kierunku sztuki stosowanej. Skuteczne
pozyskiwanie pieniêdzy to nie tylko wyuczone zasady, regu³y i metody postêpowania
odnosz¹ce siê do konkretnych formularzy aplikacyjnych, ale przede wszystkim pasja
dzia³ania, otwartoœæ na ludzi i pomys³y oraz przekonanie, ¿e zbierane fundusze przezna-
czone s¹ na s³uszny cel. Znawcy tematu twierdz¹, ¿e w samym s³owie „fundraising”
mo¿na doszukaæ siê trzech znaczeñ: zdobywanie pieniêdzy (funds raising), zdobywanie
przyjació³ (friends raising) oraz czerpanie przyjemnoœci z tego typu dzia³añ (fun raising).
Kiedy fundraiser prze³o¿y teoriê na praktykê staje siê idealnym poœrednikiem miêdzy
potencjalnym sponsorem a dotacjobiorc¹, w czasie od przygotowania oferty a¿ do przed-
stawiania warunków wspó³pracy i realizacji projektu. Musi pamiêtaæ tylko o kilku
zasadach pozyskiwania pieniêdzy: dobrych relacjach z darczyñcami, odpowiedniej pro-
mocji fundatora, jak najlepszym zareklamowaniu instytucji wnioskuj¹cej, pokochaniu
s³owa „nie” i nie zra¿aniu siê kolejnymi odmowami, likwidowaniu wewnêtrznych barier
blokuj¹cych fundraising, innowacyjnoœci, obni¿aniu kosztów, przejrzystoœci i jawnoœci
wydatków, zwiêkszeniu efektywnoœci dzia³añ oraz zapamiêtaniu, ¿e fundraising to 
w 80% wiedza uniwersalna, a w 20% umiejêtnoœæ przystosowania siê 2. 

Justyna Hak
bibliotekarz, specjalista ds. pozyskiwania 
środków pozabudżetowych

Fundraiser w bibliotece
(doświadczenia WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze)

1 R. Jakubowski, Nie szukaj pracy…,2005 [dostęp 3 września 2006 r.]. Dostęp w World Wide Web:
http://www.esponsor.pl/artykuly_uzytkownikow/id/1245 

2 Jak przygotować plan zbierania funduszy. Mały poradnik dla fundacji i stowarzyszeń, pod red. H. Palskiej,
Warszawa 2002, [on-line], [dostęp 3 września 2006 r.]. Dostęp World Wide Web:
http://www.filantropia.org.pl/vad/pool/22.pdf 
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W Polsce nie wytworzy³a siê jeszcze atmosfera sprzyjaj¹ca sponsoringowi. W krajach
zachodnich wiele firm uwa¿a za zaszczyt sponsorowanie znacz¹cych wydarzeñ kultural-
nych. Na stronie internetowej ka¿dego bez wyj¹tku stowarzyszenia i wiêkszoœci fundacji,
mo¿na znaleŸæ dziesi¹tki nazw firm, które sponsoruj¹ dzia³alnoœæ ró¿nych organizacji.
Firmy, zrzeszaj¹c siê w formalnych lub nieformalnych zwi¹zkach, tworz¹ „Kluby spon-
sora” 3. Zjawisko to jest w naszym kraju niemal zupe³nie nieznane. Podobnie jak sposób
op³acania fundraisera. W Polsce ma sta³¹ pensjê (wysok¹ czy nisk¹ - jest to kwestia
dyskusyjna). W USA, natomiast, otrzymuje 10% od zdobytej kwoty. Oprócz oczywistej
chêci aplikowania pieniêdzy na wyznaczone zadanie, wiary w jego powodzenie oraz
s³usznoœci celów, taka forma wynagradzania motywuje niew¹tpliwie do wzmo¿onych
starañ i zwiêkszonych wysi³ków ukierunkowanych na pozyskanie coraz ³askawszych
sponsorów.

W miarê zdobywania doœwiadczenia, ucz¹c siê na w³asnych b³êdach, przekona³am
siê, ¿e skuteczny fundraising na poziomie lokalnym to nie tylko zdobywanie funduszy.
Pieni¹dze s¹ œrodkiem do zmiany postaw spo³ecznych, budowania to¿samoœci lokalnej,
odtwarzania regionalnych tradycji. Pomagaj¹ w rozwi¹zywaniu problemów spo³ecznych,
s¹ inspiracj¹ dla wielu lokalnych dzia³añ i wydarzeñ. Fundraising nie jest jednorazow¹
akcj¹, ale starannie zaplanowan¹ strategi¹, uwzglêdniaj¹c¹ wspó³pracê wielu osób 
i instytucji, przy wykorzystaniu ró¿nych metod i sposobów pozyskiwania œrodków.

Jednak¿e  bez gruntownej znajomoœci struktury i organizacji biblioteki, sposobów jej
zarz¹dzania i finansowania, przepisów prawnych dotycz¹cych instytucji kultury czy
statutowych uwarunkowañ legislacyjnych nie mog³abym pracowaæ. Wykszta³cenie 
bibliotekarskie jest równie wa¿ne jak studia z zakresu pozyskiwania i zarz¹dzania 
np. funduszami unijnymi, a fundraiser w nowoczesnym bibliotekarstwie zajmuje zaszczytne
miejsce. Wraz z selekcjonerem, katalogerem, poczmistrzem, „wielkim porz¹dkowym”
oraz specjalist¹ d/s outsoursingu tworzy wysoce wyspecjalizowan¹ strukturê instytucji
po¿ytku publicznego, przede wszystkim w zakresie promocji i marketingu 4.

Promocja i marketing bibliotek jest stosunkowo now¹, ale dynamicznie rozwijaj¹c¹
siê sfer¹ dzia³alnoœci instytucji kultury. Ich zadaniem jest kszta³towanie wizerunku 
biblioteki jako prê¿nie dzia³aj¹cej placówki, wychodz¹cej naprzeciw oczekiwaniom 
i wymaganiom czytelników, spe³niaj¹cej potrzeby samokszta³ceniowe, edukacyjne,
zawodowe i hobbystyczne klientów, oferuj¹cej wachlarz ciekawych imprez kulturalno-
oœwiatowych, wydarzeñ artystycznych i muzycznych, konferencji, wyk³adów i prelekcji
skierowanych do odbiorców z ró¿nych grup wiekowych. 

Biblioteka spe³niaj¹c funkcje animatora ¿ycia kulturalnego w mieœcie, województwie
czy regionie przekonuje spo³eczeñstwo do podejmowanych przez siebie decyzjii ini-
cjatyw, zyskuje poparcie i akceptacjê, a przede wszystkim zdobywa dodatkowe finanse
na przysz³e przedsiêwziêcia.

Dziêki zewnêtrznym funduszom uda³o siê nam zorganizowaæ wiele ciekawych kon-
ferencji bran¿owych, atrakcyjnych imprez kulturalnych, opublikowaæ interesuj¹ce
ksi¹¿ki, kontynuowaæ wydawanie, w formie kwartalnika, Lubuskiego Pisma Literacko-
Kulturalnego „Pro Libris”, zdigitalizowaæ i poddaæ konserwacji najcenniejsze zbiory
biblioteki, zakupiæ kartografiê starodruczn¹, og³osiæ i przeprowadziæ konkurs na Lubuski
Wawrzyn Naukowy, utworzyæ kompleks czytelñ,  wymieniæ windê na przystosowan¹ dla

3 R. Jakubowski, Nie szukaj pracy…,2005 [dostęp 3 września 2006 r.]. Dostęp w World Wide Web:
http://www.esponsor.pl/artykuly_uzytkownikow/id/1245

4 A. Jazdon, O nowych stanowiskach, specjalnościach i zawodach, czyli czy bibliotekarz to… nadal bibliotekarz?.
Innowacyjność zawodowa i organizacyjna w bibliotekach, Zielona Góra 2005
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potrzeb osób niepe³nosprawnych, likwidowaæ systematycznie bariery architektoniczne
czy zakupiæ nowoczesny serwer.

Dodatkowe œrodki pozyskiwane s¹ m. in. z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Lubuskiego, Urzêdu Miasta Zielona Góra, w tym Biura Pe³nomocnika ds. Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, Fundacji Wspó³pracy Polsko-
Niemieckiej czy Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

Pocz¹tki fundraisingu w zielonogórskiej ksi¹¿nicy nale¿y powi¹zaæ z powstaniem
Oficyny Wydawniczej „Pro Libris” oraz z efektywn¹ wspó³prac¹ z Niemiecko-Polskim
Biurem Literatury we Frankfurcie nad Odr¹ w latach 90-tych.

W 1996 roku przy Bibliotece zaczê³a funkcjonowaæ Oficyna Wydawnicza „Pro
Libris”, która sygnuje swoim znakiem pozycje wartoœciowe, o niezaprzeczalnych walo-
rach merytorycznych oraz niebanalnej szacie graficznej, reprezentuj¹cej wysoki poziom
edytorski. W wiêkszoœci s¹ to ksi¹¿ki prozatorskie, poetyckie i popularnonaukowe
autorów lubuskich, publikacje dotycz¹ce regionu, polskie i polsko-niemieckie materia³y
pokonferencyjne oraz polsko-niemieckie czasopismo literacko-kulturalne „Pro Libris”.
W ci¹gu 10 lat istnienia Oficyna wyda³a ponad 80 tytu³ów - wiêkszoœæ z nich dofinan-
sowana by³a ze Ÿróde³ zewnêtrznych - prywatnych i publicznych. Niekomercyjny charak-
ter oraz niskie nak³ady publikacji wymagaj¹ do³o¿enia licznych starañ, by pozyskaæ
odpowiednie fundusze i rozpocz¹æ prace edytorskie. Jednak¿e tematyka zwi¹zana 
z Zielon¹ Gór¹ i Ziemi¹ Lubusk¹ oraz nazwiska autorów, dobrze znanych w krêgach kul-
turalno-literackich, sprawiaj¹, ¿e ksi¹¿ki broni¹ siê same. 

Zaœwiadczaj¹ równie¿ o tym liczne nagrody przyznawane publikacjom Oficyny „Pro
Libris”, miêdzy innymi Lubuski Wawrzyn Literacki. Od 2005 roku przyznawany jest
równie¿ Lubuski Wawrzyn Naukowy nagradzaj¹cy najlepsz¹ ksi¹¿kê o tematyce regio-
nalnej. Fundusze na to przedsiêwziêcie tak¿e pozyskane zosta³y ze Ÿróde³
pozabud¿etowych.

Nak³adem Oficyny „Pro Libris” ukazuj¹ siê równie¿ dwujêzyczne wydawnictwa
pokonferencyjne, bêd¹ce pok³osiem m.in. polsko-niemieckich spotkañ bibliotekarzy,
regionalistów i historyków. Dwie najbardziej popularne pozycje to: „Nowe media 
w bibliotece” oraz „Historia ksi¹¿ki na terenach pogranicza i jej rola w kszta³towaniu
spo³eczeñstw wielokulturowych”. Publikacje by³y integraln¹ czêœci¹ zadañ wspó³finan-
sowanych w ramach projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

Pierwsze kroki w pozyskiwaniu œrodków unijnych by³y bardzo trudne. Z³o¿y³o siê na
to kilka elementów: brak doœwiadczenia w tym zakresie, niejasne przepisy aplikacyjne,
brak partnera po stronie niemieckiej, bariera jêzykowa, odmienna mentalnoœæ oraz
zasz³oœci historyczne. Z pomoc¹ przysz³o jednak gubiñskie biuro Euroregionu „Sprewa-
Nysa-Bóbr”. Ju¿ wczeœniej wykazywa³o du¿e poparcie dla inicjatyw organizowanych
wspólnie z Niemiecko-Polskim Biurem Literatury we Frankfurcie nad Odr¹. Dwukrotnie
wspomagaliœmy Biuro w organizacji miêdzynarodowych sympozjów poœwiêconych 
literaturze dzieciêcej i m³odzie¿owej, w ramach których pisarze spotykali siê z m³odymi
czytelnikami. Akcja swoim zasiêgiem obejmowa³a województwo lubuskie. Na drugie
Sympozjum przygotowana zosta³a publikacja „Mosty ze s³ów”, wydana przez nasz¹
Bibliotekê, prezentuj¹ca opowiadania m³odych Polaków i Niemców. Po k³opotach finan-
sowych Biura i zmianie kierownictwa, wspólnych przedsiêwziêæ by³o coraz mniej.

Do rozmów na temat polsko-niemieckich inicjatyw kulturalnych powróciliœmy 
w czasie organizowanych przez ESNB, w latach 90-tych, spotkañ przedstawicieli pol-
skich i niemieckich instytucji oraz stowarzyszeñ kulturalnych. Wówczas skontaktowano
nas z Miejsk¹ i Regionaln¹ Bibliotek¹ w Cottbus, co w efekcie zaowocowa³o pod-
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pisaniem w 2001 r. umowy partnerskiej. Porozumienie dotyczy wymiany informacji,
wydawnictw, wystaw oraz organizacji spotkañ autorskich, konferencji i seminariów.

Zaczêliœmy sk³adaæ pierwsze wnioski - niestety bezskutecznie. Pomimo narasta-
j¹cego zniechêcenia wa¿ne by³o dla nas kontynuowanie wspó³pracy z placówkami kul-
turalnymi w pasie przygranicznym. Motywowa³a nas do tego wspólna historia, 
a tak¿e chêæ obalenia stereotypów dotycz¹cych obu narodów. 

Swoj¹ misjê rozpoczêliœmy od organizacji w 2001 roku konferencji dotycz¹cej
sposobów pozyskiwania œrodków na dzia³alnoœæ biblioteczn¹ z funduszy Euroregionów.
Konferencjê sponsorowa³o Ministerstwo Kultury. Uczestniczy³o w niej 13. bibliotekarzy
niemieckich i 17. lubuskich. Referentami byli Polacy i Niemcy, w tym szefowie obydwu
Euroregionów – „Sprewa – Nysa – Bóbr” i „Pro Europa Viadrina”, a tak¿e przewod-
nicz¹cy komisji wspó³pracy zagranicznej Sejmiku Województwa Lubuskiego. Spotkanie
pozwoli³o przybli¿yæ niemieckim bibliotekarzom specyfikê dzia³ania bibliotek i insty-
tucji kultury po polskiej stronie, ale tak¿e wzajemnie poznaæ siê i nawi¹zaæ bli¿sze kon-
takty. Na konferencji dostrze¿ono potrzebê cyklicznego kontynuowania tego typu
spotkañ. 

Trzy lata póŸniej, ju¿ ze œrodków pomocowych UE, odby³a siê polsko-niemiecka
konferencja „Nowe media w bibliotekach”. Uczestniczy³o w niej ponad 80 osób, w tym
dyrektorzy i przedstawiciele polskich bibliotek publicznych, naukowych oraz niemieccy
bibliotekarze z Brandenburgii. Wyg³oszone zosta³y interesuj¹ce referaty nt. roli
nowoczesnych mediów w edukacji wspó³czesnego cz³owieka, problemów z komu-
nikowaniem elektronicznym i zadañ bibliotekarza w tym procesie. Czêœæ wyk³adów
dotyczy³a problemów zwi¹zanych z digitalizacj¹ zbiorów bibliotecznych. Uczestnicy
spotkania mieli te¿ okazjê zapoznania siê z ofertami firm zajmuj¹cych siê sprzeda¿¹
urz¹dzeñ do automatyzacji procesów bibliotecznych, digitalizacji oraz zabezpieczenia
zbiorów przed kradzie¿¹.

Druga konferencja, „Historia ksi¹¿ki na terenach pogranicza i jej rola w kszta³towa-
niu spo³eczeñstw wielokulturowych”, odby³a siê w 2005 r. Uczestniczy³o w niej ponad
90 osób z Polski i Niemiec. Wyg³oszono 8 referatów i 4 komunikaty, m.in. „Pogranicze
polsko-niemieckie jako przestrzeñ przenikania kultur”, „Polonica w historycznych ksiê-
gozbiorach pó³nocnego Œl¹ska” oraz „Berliñskie kalendarze dla Polaków w XIX 
i XX wieku (do 1918 r.)”. 

Konferencji towarzyszy³y dwie wystawy. Pierwsza z nich „Ksi¹¿ka i jej twórcy 
w historii dwóch kultur” prezentowa³a ludzi pióra oraz twórczy dorobek poszczególnych
pisarzy, poetów, naukowców, którzy w ró¿ny sposób zwi¹zani byli ze Œrodkowym
Nadodrzem. Druga czêœæ ekspozycji pokazywa³a historiê XiX- i XX-wiecznego
drukarstwa oraz bibliotek w poszczególnych miejscowoœciach Œrodkowego Nadodrza.

Druga wystawa – „Oczami s¹siadów - Mit den Augen der Nachbarn” – na której
przedstawiono ksi¹¿ki naukowe, literaturê piêkn¹, publicystykê, artyku³y z czasopism
traktuj¹ce o wzajemnych stosunkach Polaków i Niemców, postrzeganie obu narodów 
i wspó³pracy przygranicznej. Ekspozycjê uzupe³nia³y plakaty z polsko-niemieckich
imprez m.in. festiwali muzycznych, wystaw plastycznych oraz spotkañ autorskich, które
odby³y siê w ostatnich latach w Zielonej Górze.

Nierozerwalnie z tematyk¹ pogranicza wi¹¿¹ siê kolejne projekty dotycz¹ce pub-
likacji „Pro Libris” Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego, wydawanego przez
Oficynê Biblioteki. Periodyk pierwotnie by³ odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie na tego
typu czasopismo w województwie lubuskim. Pocz¹tkowo wydawany by³ jako
pó³rocznik. Ze wzglêdu jednak na poczytnoœæ i pojawianie siê wci¹¿ nowych zjawisk
artystycznych i ciekawych literacko tematów, zwiêkszono czêstotliwoœæ jego ukazywa-
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nia siê. Na swoich ³amach Pismo prezentuje przede wszystkim trendy we wspó³czesnej
sztuce i literaturze, dzia³ania, pomys³y i dokonania ludzi ksi¹¿ki, teatru, pracowników
muzeów, galerii, wspó³tworz¹cych i uczestnicz¹cych w licz¹cych siê wydarzeniach 
i imprezach kulturalnych, polemiki, dyskusje - przede wszystkim z pogranicza polsko-
niemieckiego. Jest tak¿e szans¹ dla debiutantów i okazj¹ do upowszechniania twórczoœ-
ci uznanych literatów, prezentacji koncepcji artystycznych zachodnich s¹siadów, pro-
mocji twórczoœci polskich i niemieckich publicystów, prozaików, poetów i krytyków.
Kwartalnik jest jedynym tego rodzaju dwujêzycznym (polsko-niemieckim) periodykiem
w tak kompleksowy sposób traktuj¹cym o literaturze i sztuce regionu, tak¿e w ujêciu re-
trospektywnym, tworz¹cym p³aszczyznê wymiany pogl¹dów, zapatrywañ i punktów
widzenia zró¿nicowanych wiekowo grup odbiorców. Projekt wydawniczy najpierw dofi-
nansowany by³ ze œrodków pomocowych Unii Europejskiej, programu Phare CBC, 
w ramach projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” (5 numerów), Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Promocja
Czytelnictwa Priorytet 3 Rozwój czasopism kulturalnych (2 numery), w ci¹gu pó³rocza
uka¿¹ siê dwa kolejne periodyki doinwestowane z Fundacji Wspó³pracy Polsko-
Niemieckiej, równie¿ Urz¹d Miasta Zielona zabezpiecza œrodki finansowe w bud¿ecie
rocznym na wydawanie kwartalnika.

Wzajemne wspó³dzia³anie na pograniczu jest niezbêdne. U³atwi³o je wejœcie Polski
do Unii Europejskiej, utrudnia zaœ bariera jêzykowa i du¿e ró¿nice w mentalnoœci, oby-
czajach i tradycji. W miarê up³ywu lat i zmian kulturowych sytuacja poprawia siê. Nie
mniej inicjatywa wzajemnych dzia³añ wychodzi najczêœciej ze strony polskiej, znacznie
aktywniejszej i bardziej mobilnej.

Pozostaj¹c w krêgu literatury nale¿y wspomnieæ tak¿e o fakcie uczestnictwa WiMBP
w procesie ochrony Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Ksi¹¿nica zielonogórska stara
siê permanentnie zabezpieczaæ swoje zabytkowe zbiory poprzez digitalizacjê, renowacjê
i konserwacjê najcenniejszych pozycji. Dziêki dofinansowaniu z Fundacji Bankowej im.
Leopolda Kronenberga uda³o siê poddaæ cyfrowej konwersji 9 inkunabu³ów 
i 17 postinkunabu³ów oraz odrestaurowaæ 18 innych zabytkowych obiektów.
Zakoñczenie zadania zbieg³o siê z wystaw¹ eksponuj¹c¹ odrestaurowane ksiêgi oraz
prezentacj¹ filmu przedstawiaj¹cego efekty realizacji projektu, proces digitalizacji i kon-
serwacji oraz korzyœci wynikaj¹ce z wykonania projektu dla czytelników.

Nie tylko chronimy Narodowy Zasób Biblioteczny, ale systematycznie, w miarê
pozyskiwanych œrodków, staramy siê go wzbogacaæ o pozycje dotycz¹ce naszego
regionu od czasów najdawniejszych po wspó³czesnoœæ. Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet 2 Rozwój instytucji muzealnych przekaza³o fundusze na zakup kartografii 
starodrucznej, które uzupe³ni¹ zbiór map regionalnych.

Oprócz wymienionych zadañ pozyskujemy pieni¹dze na:
- organizacje wojewódzkich konferencji bibliotekarzy, ciesz¹cych siê ogromnym

zainteresowaniem, w miarê zdobytych funduszy staramy siê tak¿e wydawaæ publikacje
pokonferencyjne;

- imprezy kulturalno-oœwiatowe dla dzieci i m³odzie¿y: ferie zimowe, konkursy literacko-
plastyczne czy spotkania z ciekawymi ludŸmi (pisarzami, terapeutami, psychologami); 

- zakup ksi¹¿ek z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ i patologii spo³ecznych.
Realizujemy tak¿e projekty „twarde” - infrastrukturalne. W 2005 roku z funduszy

MKiDN oraz z PFRON wymieniliœmy stary dŸwig osobowy na nowoczesny, przy-
stosowany dla potrzeb osób niepe³nosprawnych, pod tym k¹tem zmodernizowaliœmy
tak¿e toaletê na I piêtrze oraz przebudowaliœmy zespó³ wejœciowy z zamontowaniem
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drzwi umo¿liwiaj¹cych bezproblemowe dotarcie do salonu wystawowego i sali wi-
dowiskowej na parterze. Powsta³ tak¿e kompleks czytelñ (muzycznej, multimedialnej,
prasy i ogólnej) na I piêtrze, po³¹czony z istniej¹cym ju¿ Lektorium Zbiorów
Specjalnych. Ca³oœæ wyposa¿ona zosta³a w nowoczesne urz¹dzenia techniczne i sprzêt
biurowy oraz w optymalne, przestrzenne rozwi¹zania infrastrukturalne umo¿liwiaj¹ce
bezkolizyjny dostêp do wszystkich czytelni osobom poruszaj¹cym siê na wózkach
inwalidzkich oraz swobodne korzystanie z pe³nej oferty us³ug œwiadczonych przez
agendy (pieni¹dze pozyskane zosta³y z MKiDN oraz Kontraktu Wojewódzkiego).

Najnowszym, wdra¿anym jeszcze projektem jest budowa systemu sieciowego
udostêpniania informacyjnych baz danych. Docelowo zamierzamy wykupiæ dostêp do
informacyjnych baz danych, zintegrowaæ ju¿ posiadane oraz rozpocz¹æ edycjê nowych.
Swobodne korzystanie ze zintegrowanych baz danych wymagaæ bêdzie przeprowadzenia
cyklu profesjonalnych szkoleñ, w których uczestniczyæ bêd¹ zarówno pracownicy
WiMBP, jak równie¿ bibliotek terenowych. Obecnie realizujemy etap pierwszy, 
polegaj¹cy na rozbudowie infrastruktury informatycznej s³u¿¹cej tworzeniu i udostêpnia-
niu zasobów informacyjnych, czyli zakupie, konfiguracji oraz wdro¿eniu niezbêdnego
sprzêtu i oprogramowania (projekt dofinansowany z MKiDN).

Bud¿ety bibliotek w prawie 70% przeznaczone s¹ na p³ace, na dzia³alnoœæ statutow¹,
na ewentualne remonty nie pozostaje wiele. Dodatkowo pozyskane fundusze pozwalaj¹
zatem na realizacjê nietuzinkowych przedsiêwziêæ, dziêki którym biblioteka przestaje
funkcjonowaæ w œwiadomoœci czytelników jako skostnia³y twór, budynek, w którym
mo¿na jedynie wypo¿yczyæ ksi¹¿kê lub przeczytaæ gazetê. Staje siê centrum wa¿nych
imprez kulturalnych, wielu ciekawych wydarzeñ z zakresu literatury, muzyki, sztuk plas-
tycznych, oœwiaty i edukacji. Punktem na mapie miasta, w którym przeprowadzane s¹
dzia³ania kulturalne na skalê miêdzynarodow¹. Wysoka jakoœæ oferowanych us³ug, tech-
niczne rozwi¹zania u³atwiaj¹ce korzystanie ze wszystkich agend biblioteki ró¿nym
grupom ludzi, odpowiednio dobrany ksiêgozbiór, interesuj¹cy wachlarz imprez, a do
tego przyjazne i estetyczne wnêtrze mo¿e zostaæ zapewnione dziêki œrodkom
pozabud¿etowym. Pomyœlnie zrealizowane projekty to presti¿ w œrodowisku zawodo-
wym, uznanie wœród czytelników, akceptacja w³adz, która na pewno pomo¿e zaplanowaæ
odpowiedni wk³ad w³asny w bud¿ecie placówki na przysz³e przedsiêwziêcia.

Poza tym bezcenna jest satysfakcja zawodowa fundraisera, kiedy widzi rezultaty
swojej pracy... Warto pochwaliæ siê, ¿e w 2005 roku wzbogaciliœmy swój bud¿et o praw-
ie 500 tys. z³, w kolejnym o 300 tys.
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Zawód bibliotekarza istnieje od kilku tysiêcy lat, pocz¹tkami siêga czasów
staro¿ytnych. Ostatecznie wykrystalizowa³ siê w II po³owie XIX wieku, ale czy mo¿na
go uznaæ za definitywnie ukszta³towany? Raczej nie. Rola, funkcje i zadania biblio-
tekarza zmienia³y siê na przestrzeni wieków i dziœ, na naszych oczach dokonuj¹ siê
wa¿ne zmiany. Wejœcie do Unii Europejskiej, upowszechnienie Internetu, komputeryza-
cja i automatyzacja placówek oraz zwi¹zane z tym zmiany technologiczne sprawiaj¹, i¿
biblioteki prze¿ywaj¹ wielkie przeobra¿enia. Wymagania stawiane dawnym biblioteka-
rzom zdecydowanie siê ró¿ni¹ od tych, którym musz¹ sprostaæ m³odzi adepci zawodu.
Ale nowe realia rodz¹ te¿ nowe mo¿liwoœci. I gdyby siê zastanowiæ, to bibliotekarzem
ju¿ nie jest : pracownik zatrudniony zawodowo w bibliotece w zakresie  zwi¹zanych z jej
funkcj¹ czynnoœci podstawowych, tj. dotycz¹cych gromadzenia, opracowywania 
i udostêpniania ksiêgozbiorów, jak mo¿na przeczytaæ w Encyklopedii wspó³czesnego
bibliotekarstwa polskiego (Warszawa 1976), podobnie s³u¿bê biblioteczn¹ trudno
zamkn¹æ w okreœleniu: grupa pracowników wykonuj¹cych w bibliotece prace zwi¹zane
z gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem, i udostêpnianiem zbiorów
³¹cznie z informacj¹ biblioteczn¹, instrukta¿em oraz wdra¿aniem czytelników do umiejêt-
nego korzystania ze zbiorów. Bardziej adekwatne dziœ wydaje siê ogólne okreœlenie za-
czerpniête z podrêcznika Bibliotekarstwo (Warszawa 1998): bibliotekarz to pracownik
zatrudniony w bibliotece i wykonuj¹cy czynnoœci zwi¹zane z jej funkcjonowaniem.
Obecnie bowiem funkcjonowanie biblioteki ³¹czy siê nierozerwalnie z marketingiem,
dbaniem o w³aœciwy wizerunek  w œrodowisku spo³ecznym  czyli popularnym: public
relations, pozyskiwaniem funduszy, ubieganiem siê o granty, wspó³prac¹ miêdzybiblio-
teczn¹ na skalê nie tylko ogólnopolsk¹ ale i miêdzynarodow¹, szeroko zakrojon¹
dzia³alnoœci¹ wydawnicz¹, systemami komputerowymi, bazami danych, dzia³alnoœci¹
informacyjn¹. Rodz¹ siê nowe specjalizacje, mówi siê o kszta³ceniu bibliotekarzy
dziedzinowych. Zawód nasz nieustannie ewoluuje. Jan Wo³osz pisze: realia wykonywa-
nia zawodu bibliotekarza zmieniaj¹ siê i powoduj¹, ¿e ulega on daleko id¹cej dezinte-
gracji, miêdzy innymi w wyniku pog³êbiania siê podzia³ów miêdzyresortowych, zmiany
przepisów ujednolicaj¹cych jego status (np. ró¿ne tabele p³ac, stanowisk), ró¿nicowania
siê poziomu wymagañ kwalifikacyjnych na stanowiskach pracy w bibliotekach, zró¿nico-
wania spo³ecznych postaw bibliotekarzy, nap³ywu do kraju informacji o zmianach 
w zawodzie bibliotekarskim za granic¹. Wszystko to sk³ania do analizowania nowych
aspektów rzeczywistoœci, do przemyœleñ i refleksji, do poszukiwania nowych rozwi¹zañ.

W obliczu spo³ecznych, politycznych i historycznych zmian wiele aspektów naszej
pracy wymaga dyskusji, przemyœlanych wniosków oraz trafnych decyzji. Zagadnienia
dotycz¹ce bol¹czek zawodu bibliotekarza by³y i s¹ tematem licznych konferencji.
Konkluzja wielu obrad to miêdzy innymi potrzeba nowego podejœcia do sprawy awansu
zawodowego bibliotekarzy  z bibliotek publicznych. 

Monika Simonjetz
st. bibliotekarz, instruktor 
w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym
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Awans zawodowy jest w obecnych czasach bardzo aktualnym zagadnieniem.
Niew¹tpliw¹ zas³ugê nale¿y w tej kwestii przypisaæ Karcie Nauczyciela. Od dnia 3 sierp-
nia 2000 roku „awans zawodowy” sta³ siê najmodniejszym wyra¿eniem wœród nauczy-
cieli. Sta³ siê obowi¹zkiem w pracy ka¿dego nauczyciela, czymœ, bez czego jego praca
bêdzie „staæ w miejscu”. Nauczyciele chc¹ byæ coraz lepsi, mieæ coraz wy¿sze 
kwalifikacje i umiejêtnoœci. System awansu zawodowego nauczycieli zosta³ uznany 
za jedn¹ z kluczowych zmian w reformie systemu edukacji. A jak to jest w bibliotekar-
stwie?

Wymagania kwalifikacyjne uprawniaj¹ce do zajmowania okreœlonych stanowisk 
w bibliotekach zosta³y okreœlone w drodze rozporz¹dzenia Ministra Kultury i Sztuki 
z dnia 9 marca 1999 r. wydanego na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

W za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia wyró¿niono trzy typy pracowników bibliotek:
bibliotekarzy dyplomowanych, pracowników s³u¿by bibliotecznej i specjalistów innych
zawodów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ biblioteczn¹. Na potrzeby konferencji, skoncentru-
jemy siê na bibliotekach publicznych i pracownikach s³u¿by bibliotecznej, do których
zapewne wszyscy tu obecni siê zaliczaj¹.

Za³¹cznik nr 1

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE UPRAWNIAJ¥CE DO ZAJMOWANIA
- OKREŒLONYCH STANOWISK W BIBLIOTEKACH 
- Pracownicy s³u¿by bibliotecznej
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Gdyby na podstawie ministerialnego rozporz¹dzenia spróbowaæ zdefiniowaæ awans,
najkrócej nale¿a³oby powiedzieæ, i¿ jest to przejœcie na wy¿sze stanowisko, mo¿na by
jeszcze dodaæ: podniesienie do wy¿szej godnoœci. Oczywistym wydaje siê, i¿ w celu
uzyskania kolejnego stopnia awansu trzeba spe³niæ wiele warunków. Nietrudno jednak
zauwa¿yæ i zapewne nie umknê³o to ¿adnemu m³odemu bibliotekarzowi chc¹cemu zro-
biæ karierê w bibliotece, i¿ nasz system awansowania, obok  koniecznego wykszta³cenia
³¹czy siê przede wszystkim ze sta¿em pracy. Jak wygl¹da œcie¿ka awansu zawodowego
bibliotekarzy? Jest ciê¿ka, trudna? Czego od nas wymaga? Wysi³ku, uwagi, zaanga¿owa-
nia? Odpowiedzi jest wiele, na pewno stwierdziæ mo¿na jedno: œcie¿ka awansu
zawodowego bibliotekarzy znaczona jest latami: minimum rok lub 2 lata – bibliotekarz,
minimum 2 lub 3 lata ( w zale¿noœci od wykszta³cenia) – starszy bibliotekarz, minimum
4 lub 5 lat – kustosz, minimum 6 lat – starszy kustosz. I tak odliczaj¹c kolejne tygodnie,
miesi¹ce, lata pniemy siê po drabinie bibliotekarskich stopni zawodowych. Droga jest
d³uga, wspinamy siê powoli, bo przecie¿ okreœlone w tabelach sta¿e pracy s¹ wymaga-
niami minimum dla poszczególnych stanowisk.  Sytuacja taka nie wydaje siê zdrowa, 
a na pewno nie motywuje do dzia³ania. Czy jest bowiem sens anga¿owaæ siê i poœwiê-
caæ, jeœli do awansu wystarczy jedynie przepracowaæ w okreœlonych godzinach
okreœlon¹ iloœæ lat? Chyba nie jest celem bibliotekarskiego œrodowiska praca „od – do”?
M³odzi nauczyciele zostali skutecznie zmotywowani a m³odzi bibliotekarze? Sta¿ pracy
jest swoist¹ bol¹czk¹ naszego zawodu. Awans, nagrody, odznaczenia premiuj¹ przede
wszystkim przepracowane lata. Sta¿ jest niew¹tpliwie istotny, bo nie mo¿na przekreœliæ
roli doœwiadczenia zawodowego. Od starszych sta¿em! (co œwiadomie podkreœlam, by
unikn¹æ bol¹cych zestawieñ m³odzi-starzy pojawiaj¹cych siê w wielu opracowaniach)
kolegów i kole¿anek wiele siê uczymy i to przy ich pomocy poznajemy praktyczn¹
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stronê pracy w bibliotece, wcielamy w ¿ycie nasz¹ wiedzê teoretyczn¹. Potrzebujemy
jednak konkretnych kryteriów, jasno okreœlonych obowi¹zków i wymagañ, sprostanie
którym, bez deprymuj¹cych ograniczeñ sta¿owych umo¿liwi osi¹gniêcie wy¿szego
stanowiska na œcie¿ce awansu zawodowego. Chcemy siê uczyæ, korzystaæ z doœwiadczeñ
d³ugoletnich pracowników, ale potrzebna jest nam te¿ szansa wykazania siê, samorealizacji.
Obecnie prawie wszyscy koñczymy studia, jeœli nie bibliotekarskie, to wy¿sze odpowia-
daj¹ce profilowi biblioteki, wykonywanej specjalnoœci. Chcemy podnosiæ swoje kwali-
fikacje. Nikogo nie przera¿aj¹ studia podyplomowe. Chêtnie uczestniczymy w kursach 
i szkoleniach, aby byæ lepszymi, bardziej kompetentnymi pracownikami. Uczymy siê
jêzyków obcych, bo przecie¿ bez ich znajomoœci nikt nie wyobra¿a sobie nowoczesnego
bibliotekarza. I chcemy byæ zauwa¿ani, doceniani, chcemy widzieæ realny cel naszych starañ.
Skostnia³y, biurokratyczny system awansowania i nagradzania zniechêca. Oczywiste
kryteria, okreœlaj¹ce czego powinniœmy dokonaæ, na co zwróciæ uwagê, co osi¹gn¹æ i do
czego d¹¿yæ by³yby rzeczywist¹ motywacj¹ do pracy i doskonalenia zawodowego. Zre-
formowany system awansu, nawet bez znacznych gratyfikacji finansowych, o których 
w naszym œrodowisku trudno mówiæ, by³by swoistym wyzwaniem nie tylko dla m³odych
adeptów zawodu. S¹dzê, ¿e dla wiêkszoœci z nas precyzyjnie okreœlone warunki by³yby
dopinguj¹ce i na tyle zachêcaj¹ce, by podj¹æ wyzwanie. A awans rzeczywiœcie wypracowany,
zdobyty w okresie minimum dla poszczególnych stanowisk, a nie zagwarantowany jedynie
latami odliczanymi od momentu zatrudnienia, dawa³by te¿ o wiele wiêksz¹ satysfakcjê.

Sprawa awansu zawodowego ju¿ od kilku lat odbija siê szerokim echem 
w œrodowisku bibliotekarskim. Pisz¹ o tym m³odzi bibliotekarze. Na stronach EBIB-u
(nr1/1999) czytamy: Biblioteka jest instytucj¹ silnie zhierarchizowan¹ o ma³o elastycznie
wyznaczonych zasadach dzia³ania. Awans dostaje siê nie za jakoœæ wykonywania przy-
dzielonych w umowie obowi¹zków, ale za przepracowane lata. Z³a i niedba³a praca rzad-
ko kiedy spotyka siê z nagan¹, dobra ma ma³e szanse na nagrodê. My potrzebujemy
wspó³zawodnictwa, motywowania do lepszej pracy, stawiania wymagañ, podnoszenia
poprzeczek, dynamicznych zespo³ów i sprawiedliwej oceny uwzglêdniaj¹cej
zaanga¿owanie, wiedzê i chêæ rozwoju. Tymczasem w bibliotekach nadal panuje
„urawni³owka” i zasada „mnie siê nale¿y”. To bardzo demoralizuje i frustruje, 
a równoczeœnie zniechêca do uczciwej pracy.

Temat podejmuj¹ wybitni specjaliœci, teoretycy i praktycy zawodu. 
Dr Artur Paszko w jednej ze swoich wypowiedzi (Biblioteka jako placówka kultury,

edukacji i informacji) stwierdza: Brak rzetelnie opracowanego oraz gwarantowanego
prawnie systemu awansu zawodowego bibliotekarzy, to obok niedostatków samego sys-
temu szkolnictwa zawodowego, najprostsza droga do zapaœci polskiego bibliotekarstwa
publicznego. W innym artykule (Kilka refleksji na temat regionalnej i ponadregionalnej
wspó³pracy bibliotek) zwraca uwagê:

Magister bibliotekoznawstwa zatrudniony w bibliotece publicznej mo¿e ograniczyæ
ca³a swoj¹ aktywnoœæ do odliczania kolejnych lat pracy. Bêdzie aktywny, pasywny, bêdzie
siê doskonali³ zawodowo, osi¹dzie na laurach, zaanga¿uje siê ca³ym sob¹ w wype³nianie
misji biblioteki, od pierwszego dnia pracy okopie siê na swojej pozycji – nie ma to
¿adnego wp³ywu na sposób i tempo jego piêcia siê po drabinie bibliotekarskich stopni
zawodowych. Autor tekstów, z których treœci¹ trudno siê nie zgodziæ,  postuluje stworze-
nie Systemu Awansu Zawodowego Bibliotekarzy i skorelowanie tego problemu z proce-
sem podnoszenia kwalifikacji zawodowych. By by³o to mo¿liwe koniecznym jest:

- rozwa¿enie, czy nie nale¿y zmniejszyæ iloœci stopni awansu zawodowego, 
- okreœlenie rodzaju wiedzy i kompetencji niezbêdnych do awansu na kolejne stopnie

zawodowe, 



44 Monika Simonjetz

- okreœlenie okresów prekluzyjnych dla awansu zawodowego, których przekroczenie
grozi³oby rotacj¹ z instytucji, 

- zbudowanie systemu kszta³cenia ustawicznego bibliotekarzy, 
- zbudowanie systemu weryfikacji kompetencji bibliotekarzy. 

Jan Wo³osz w 1997 roku na konferencji poœwiêconej kreatywnoœci bibliotekarzy,
referuj¹c problem karier zawodowych w bibliotekarstwie i ich uwarunkowañ (Kto jest
kreatorem karier bibliotekarskich?), podkreœla³: W bibliotekach amerykañskich
zetkn¹³em siê z praktyk¹ w myœl której, awans pracownika nie jest mo¿liwy, jeœli nie
uczestniczy on (...) w pracach organizacji bibliotekarskich i pozabibliotekarskich, w zjaz-
dach i naradach, nie wyg³asza referatów i nie publikuje. (...) Trzeba wiêc poznawaæ zdol-
nego pracownika, stawiaæ mu coraz trudniejsze zadania, kierowaæ do pracy w zespo³ach
roboczych oraz na konferencje i sta¿e, a tak¿e egzekwowaæ pisanie ró¿nego rodzaju opra-
cowañ, nie mówi¹c ju¿ o publikowaniu.

O nowych kryteriach awansu zawodowego mówiono podczas posiedzenia
Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych w Krynicy w dniach od
2 do 3 marca bie¿¹cego roku.  Stwierdzono, i¿ sprawa ta wymaga nowego podejœcia 
i szerokiej dyskusji w œrodowisku. Dzisiaj do awansu zawodowego nie mo¿e wystarczaæ
wykszta³cenie i lata pracy. Potrzebujemy tak¿e innych kryteriów, takich, które bêd¹
okreœlaæ aktywnoœæ, zaanga¿owanie, samokszta³cenie, kryteriów zatem bardziej jakoœ-
ciowych.  Nowe  kryteria awansu zawodowego musz¹ motywowaæ do pracy i dopingowaæ
w zdobywaniu nowych umiejêtnoœci poszczególnych bibliotekarzy, a równoczeœnie byæ na
tyle ogólne aby pozostawiæ w gestii dyrektorów okreœlenie szczegó³ów w dokumentach
wewnêtrznych biblioteki. Wielce obiecuj¹cym zdaje siê fakt wybrania spoœród
obraduj¹cych dyrektorów zespo³u do spraw  awansu zawodowego przygotowuj¹cego
konkretne propozycje zmian,  stanowi¹ce podstawê do podjêtych ju¿ zreszt¹ rozmów 
z przedstawicielami Centrum Edukacji Bibliotekarskiej i Dokumentacyjnej oraz
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Nam pozostaje mieæ nadziejê, i¿ wszelkie debaty na najwy¿szych szczeblach zostan¹
uwieñczone sukcesem i – co sugeruje cytowany ju¿ dr Paszko - stosown¹ legislacj¹. Bo
w realiach III Rzeczypospolitej musimy opieraæ siê na jasnych przepisach prawa.

Rozwój bibliotekarza zale¿y od bardzo wielu czynników wewnêtrznych - motywa-
cyjnych, psychicznych, wyp³ywaj¹cych z osobistych predyspozycji i ró¿norodnych
sk³adników osobowoœci samego cz³owieka oraz od licznych czynników zewnêtrznych,
czêsto niezale¿nych od niego. Byæ mo¿e System Awansu Zawodowego Bibliotekarzy 
w znacznym stopniu zniweluje zewnêtrzne ograniczenia, skróci œcie¿kê awansu
zawodowego i otworzy drzwi do kariery... w³aœnie w bibliotece. 

Na pó³kach, w naszych bibliotekach mno¿¹ siê kolorowe poradniki o zachêcaj¹cych
tytu³ach: Sposób na karierê, Jak osi¹gn¹æ sukces, Osobisty program efektywnej pracy.
Ostatnio, z g³ow¹ pe³n¹ myœli o I Forum M³odych Bibliotekarzy, siêgnê³am do jednego
z nich. W rozdziale: Jak promowaæ siebie z myœl¹ o karierze, przeczyta³am: zaprzyjaŸnij
siê z bibliotekami i ksiêgarniami (...) ¿eby odnieœæ sukces w pracy, musisz ka¿dego dnia
czytaæ. Biblioteki i ksiêgarnie to nasza codziennoœæ, czytamy du¿o a zatem: œcie¿k¹
awansu zawodowego mo¿emy œmia³o pod¹¿aæ ku sukcesom i karierze. I tego optymisty-
cznego zakoñczenia wieñcz¹cego rozwa¿ania na temat awansu zawodowego nale¿y siê
trzymaæ!
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Etymologicznie termin stereotyp pochodzi z jêzyka greckiego, w którym stereos
oznacza stê¿a³y, twardy, a typos wzorzec, odcisk. Stereotypem nazywano u¿ywany 
w rzemioœle drukarskim od koñca XVIII w. rodzaj matrycy, odlewu przygotowanego do
powielenia 1. Encyklopedia PWN podaje, ¿e stereotyp to skrótowy, uproszczony 
i zabarwiony wartoœciuj¹co obraz grupy ludzi funkcjonuj¹cy w œwiadomoœci cz³onków
innych grup. Stereotypy daj¹ nam wiedzê w pigu³ce o narodach, grupach zawodowych,
zjawiskach kultury, wydarzeniach. Schlebiaj¹ naszemu lenistwu, odwo³uj¹c siê do
wiedzy potocznej, utrwalonej tradycj¹. ¯yjemy szybko, mamy niewiele czasu i czêœciej
korzystamy ze skrótów. Powstaj¹ stereotypy narodowe, zawodowe, p³ci. W œwiadomoœ-
ci spo³ecznej funkcjonuje m.in. wizerunek sk¹pego Szkota lub kibica obciêtego na
zapa³kê, z szalikiem klubowym i kijem basesballowym, leniwego i pijanego bezrobot-
nego, urzêdnika -  bezdusznego biuralisty, w koñcu stra¿aka – bohaterskiego pogromcy
ognia. Przynale¿¹c do innej grupy spo³ecznej czy kategorii chêtnie obni¿amy status
innych, dyskryminuj¹c ich pozytywne cechy. Podwy¿szamy tym samym poczucie
w³asnej wartoœci. Wystarczy, ¿e w poszczególnych grupach spo³ecznych wystêpuj¹ jed-
nostki silnie wyraziste, a ich cechy przypisuje siê pozosta³ym 2. Czêsto utrwalamy stereo-
typy poprzez media: telewizjê, radio, prasê i literaturê. Tak kreujemy zbiorow¹ œwiado-
moœæ,  zmuszaj¹c co leniwszych do myœlenia wyœwiechtanymi schematami. 

Stereotypy bibliotekarzy – dotychczasowe spostrzeżenia

O stereotypach, przypiêtych niczym ³atka do zawodu bibliotekarza, napisano ju¿
wiele rozpraw i artyku³ów i niejedn¹ na ten temat wywo³ano dyskusjê. Przeprowadzone
badania dotycz¹ce wizerunku tej grupy zawodowej przedstawiaj¹ raczej smutny obraz
tkwi¹cy w œwiadomoœci spo³eczeñstwa. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e praca bibliotekarza
jest nudna, a jedyn¹ funkcjê, któr¹ biblioteka realizuje jest wypo¿yczanie ksi¹¿ek i nic
poza tym. Sama instytucja odbierana jest jako placówka konserwatywna, a osoba 
bibliotekarza jawi siê jako postaæ bezbarwna, smutna i zamkniêta. Gdzie zatem siêgaj¹
korzenie tych ponurych pogl¹dów? 

Wszelkie stereotypy bior¹ siê z niewiedzy. Nie jest przecie¿ tajemnic¹, ¿e tylko czêœæ
spo³eczeñstwa uczestniczy w ¿yciu bibliotek i korzysta z ich us³ug (25-40% - w ró¿nych
krajach). Jednak z³e wyobra¿enia maj¹ charakter powszechny. O stereotypach pisa³ prof.
Jacek Wojciechowski w swoich rozwa¿aniach W imadle stereotypów 3. Autor s³usznie
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1 Stereotypy i uprzedzenia, p. red. Z. Chlewińskiego, Warszawa, 1992, s. 9.
2 C. N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia, Gdańsk 1999, s. 91.
3 J. Wojciechowski, W imadle stereotypów. Bibliotekarz 2004, nr 2, s. 4-5.
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podkreœli³ tu rolê bibliotek szkolnych, w których rzeczywistoœæ by³a i niekiedy nadal
bywa koszmarna, zniekszta³caj¹c w ten sposób obraz ogó³u bibliotek i bibliotekarzy.
Przez wieki ukszta³towa³ siê tak¿e wizerunek bibliotekarza gromadz¹cego,
archiwizuj¹cego i ochraniaj¹cego ksi¹¿ki. Bywa niekiedy, ¿e tak jak w ka¿dej grupie
zawodowej zdarzaj¹ siê pewne patologie i pojawiaj¹ siê tzw. „czarne owce”, psuj¹ce wi-
zerunek bibliotekarza i biblioteki. Sytuacje takie maj¹ jednak charakter marginalny i nie
mog¹ wp³ywaæ w znacz¹cy sposób na sposób postrzegania nas i naszej pracy. Nale¿y jed-
nak pamiêtaæ, i¿ pamiêæ ludzka jest podatna na wch³anianie i zapamiêtywanie skojarzeñ
pejoratywnych. Jak zatem postrzegani s¹ bibliotekarze oraz ich praca w opinii u¿ytko-
wników?

Gor¹c¹ dyskusjê wywo³a³ swego czasu artyku³ dr Anety Firlej-Buzon Jak wygl¹da
bibliotekarka 4. Przeprowadzony przez autorkê sonda¿ da³ zatrwa¿aj¹ce wyniki. Tym
bardziej s¹ one szokuj¹ce, ¿e opinie wyrazili w nim sami bibliotekarze oraz kandydaci na
to stanowisko (grupa 40. studentów I roku Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu
Wroc³awskiego). Bibliotekarz wed³ug ankietowanych to: kobieta w œrednim wieku,
niemodnie ubrana, z w³osami upiêtymi w kok, nieœmia³a – ogólnie rzecz bior¹c postaæ
ma³o przebojowa i bezbarwna.

Ma³ym pocieszeniem wydaje siê byæ fakt, i¿ takie postrzeganie nie odbiega zbytnio
od wizerunku bibliotekarzy tak¿e w innych krajach. 

Dagmara Sawicka z Akademi Rolniczej w Lublinie na ³amach EBiBU w swojej pub-
likacji wyró¿nia kilka mitów tkwi¹cych w œwiadomoœci spo³eczeñstwa 5:

Praca w bibliotece jest spokojna, wrêcz nudna
Powszechnie s¹dzi siê, ¿e bibliotekarz siedzi jedynie za lad¹ konsumuj¹c kolejne

tomy ksi¹¿ek. W zwi¹zku z tym nie musi byæ osob¹ kreatywn¹ i pomys³ow¹, otwart¹ na
ró¿nego rodzaju inicjatywy i przedsiêwziêcia. Na ten wizerunek bibliotekarze zapraco-
wali sobie sami (jak uwa¿a autorka refleksji) i sami zobligowani s¹ do tego aby go
zmieniæ. Pracownik biblioteki musi byæ widoczny w lokalnym œrodowisku, nie mo¿e
ograniczaæ siê jedynie do realizowania kilku na³o¿onych na niego obowi¹zków, ale
powinien byæ równie¿ inicjatorem i animatorem dzia³añ, które zwróci³yby oczy
spo³eczeñstwa w kierunku biblioteki, a te dostrzeg³yby fakt, ¿e jednak w tej bibliotece
coœ siê dzieje.  

Biblioteka jest placówk¹, w której wypo¿ycza siê ksi¹¿ki
Wiêkszoœci spo³eczeñstwa dostrzega tylko i wy³¹cznie tê stronê dzia³alnoœci bibliote-

ki, zapominaj¹c lub nie dostrzegaj¹c wielu inicjatyw i dzia³añ podejmowanych przez te
placówki. Dzieje siê tak byæ mo¿e na skutek niedostatecznej promocji ró¿nego rodzaju
przedsiêwziêæ realizowanych przez ksi¹¿nicê.

Biblioteka to instytucja konserwatywna 
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e biblioteki nie nad¹¿aj¹ za rozwojem nowoczesnych tech-

nologii i zatrzyma³y siê na etapie kartkowych katalogów i wypisywanych rêcznie rewer-
sów. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e to w³aœnie te instytucje jako jedne z pierwszych zaczê³y
pos³ugiwaæ siê w swojej pracy Internetem. Dziœ ksi¹¿nice udostêpniaj¹ szereg informa-
cji wykorzystuj¹c przy tym rozmaite bazy komputerowe. Bibliotekarze znaj¹ siê na

4 A. Firlej-Buzon, Jak wygląda bibliotekarka. Poradnik Bibliotekarza 2003, nr 9, s. 3-6.
5 D. Sawicka, Obalić mity, In Biuletyn EBIB [on-line]. 2004 nr 5 (56) [dostęp 21 czerwca 2006]. Dostępny w World

Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/sawicka.php
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nowinkach technicznych, potrafi¹ obs³u¿yæ komputer, coraz czêœciej znaj¹ podstawy pro-
gramowania i tworzenia stron www.

Bibliotekarka to „szara myszka”
Obraz bibliotekarki, jako „szarej myszki” jest wyobra¿eniem g³êboko zakorzenionym

w umys³ach spo³eczeñstwa. Od zawsze uwa¿a siê osoby pracuj¹ce na tym stanowisku,
jako osoby bezbarwne, ma³o kreatywne. Wyobra¿enia te konsekwentnie utrwalane s¹
poprzez literaturê, film, media.

Bibliotekarze zajmuj¹ siê jedynie uk³adaniem ksi¹¿ek
Niestety, ale tak postrzegany jest zawód bibliotekarza. U¿ytkownicy nie zastanawiaj¹

siê bowiem nad tym, kto wprowadza dane do baz komputerowych, kto organizuje
wszelkiego rodzaju imprezy biblioteczne czy s³u¿y fachow¹ informacj¹.

Obraz bibliotekarza i bibliotek w literaturze i filmie

Obraz bibliotekarza z powodzeniem utrwala literatura i film. Niestety, najczêœciej
poza nielicznymi wyj¹tkami, powy¿szy wizerunek w powieœciach i produkcjach fil-
mowych jest odbiciem funkcjonuj¹cych stereotypów.

Literatura
Zajrzyjmy wiêc do literatury piêknej. Jak wygl¹damy? Oto fragment Love story

Ericha Segala: Dy¿ur mia³y dwie dziewczyny. Jedna wysoka, taka raczej bezp³ciowa,
druga myszowata okularnica. Zdecydowa³em siê na Miki Mouse w okularach.
Oczywiœcie umówili siê na kawê. Nie mog³em jednak daæ najwy¿szej oceny jej kiecce, na
mój gust zbyt wycudacznionej; zw³aszcza ohydna by³a ta indiañska szmata, któr¹ nosi³a
jako torebkê. Na szczêœcie nic nie powiedzia³em, potem okaza³o siê, ¿e to jej w³asna robo-
ta. W Krainie chichów Jonathana Carrolla starsza dama w rogowych okularach, barwy
ró¿owej ostrygi, nad pyzatymi, obficie uró¿owionymi policzkami, nie uœmiecha siê, twar-
do kontynuuj¹c s³u¿biste marszczenie brwi. Na pewno zakatrupi³aby ka¿dego, kto by
odstawi³ ksi¹¿kê na niew³aœciw¹ pó³kê - komentuje autor. Pani Prince, bibliotekarka 
z Hogwartu w Harrym Potterze i komnacie tajemnic Joanne K. Rowling  jest chud¹,
dra¿liw¹ i przypominaj¹c¹ niedo¿ywionego sêpa kobiet¹ budz¹c¹ strach wœród uczniów
szko³y magii. Bohater Co do grosza (Jeffrey Archer) spotyka srog¹ urzêdniczkê nie prze-
jawiaj¹c¹ ochoty udzielenia informacji. 

Jak postrzega siê pracê w bibliotece? Bohaterce Przeznaczenia Olgierda Terleckiego
podoba siê zawód bibliotekarza, choæ przyznaje, ¿e wielu ludzi (szczególnie na wsi, gdzie
lekarza czy nauczyciela uwa¿a siê za pró¿niaka) nie widzi w nim cech fachu: Jest to
zawód jak ka¿dy inny i ani trochê mniej szlachetny... W Za minutê pierwsza mi³oœæ Hanny
O¿ogowskiej Irka lubi przebywaæ w bibliotece i myœli o tym, by w niej w przysz³oœci
pracowaæ. Jej niskie aspiracje budz¹ zdziwienie przyjació³ki Ewy. Dla niej biblioteka jest
zbyt spokojnym miejscem. Bywa, ¿e zawód nasz postrzegany jest jako schronienie przed
z³ym, niespokojnym œwiatem. Nauczycielka w G³êbokich Ÿród³ach Wandy Karczewskiej
rezygnuje z pracy w szkole, bo: Obelg nie znosi³am, wspó³czucie mnie obra¿a³o. Dlatego
wysz³am ze szko³y, schroni³am siê ostatecznie w œwiat ksi¹¿ek. Rega³y biblioteczne s¹
doskona³¹ zas³on¹. W ksi¹¿kach mo¿na znaleŸæ jeœli ju¿ nie przyjació³, to w ka¿dym razie
istoty, które nas nie rani¹, a wzbogacaj¹ swoim doœwiadczeniem. 

Kto wiêc wybiera bibliotekarstwo? Oto fragment powieœci Haliny Pop³awskiej Cieñ
d³u¿szego ramienia: Ukoñczy³ w³aœnie studia na Uniwersytecie Warszawskim i rozgl¹da³
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siê za prac¹, a poniewa¿ by³ nieœmia³y, ma³omówny i nie lubi³ wysuwaæ siê na plan pier-
wszy, poszed³ za rad¹ ciotki Zuzanny i pewnego dnia znalaz³ siê przed drzwiami gabine-
tu dyrektora Biblioteki Narodowej oczekuj¹c na decyduj¹c¹ o jego losie rozmowê. Inny
fragment : ...energiczna pani Wiktoria obdarzy³a go mianem niedo³êgi twierdz¹c, ¿e
m³ody cz³owiek musi mieæ coœ nie w porz¹dku, jeœli zamiast ubiegaæ siê o dobr¹ posadê
w którymœ z instytutów naukowych wybra³ bibliotekarstwo. Bibliotekarki okazuj¹ siê cza-
sami czaruj¹ce i poci¹gaj¹ce. W Daleko od szosy Henryka Czarneckiego wraca z wojska
Leszek. Spotyka kolegów: Co siê tak czaisz po k¹tach? Myœleliœmy, ¿e w sobotê
przyjdziesz na ubaw. – Co to za ubaw w remizie! – Ju¿ nie w remizie, lecz w kawiarni, w
klubie Ruchu. Stary, nie masz pojêcia, co za dziewuchy! Pamiêtasz Zdziœkê? Kiedyœ to
jakby do trzech nie umia³a zliczyæ, a dziœ... bibliotekarka. Ty wiesz, ¿e ja czytaæ nie lubiê,
ale po ksi¹¿ki zachodzê. W ma³ych spo³ecznoœciach biblioteka staje siê centrum ¿ycia
towarzyskiego. W Szczêœciu w³asnym i cudzym Danuty Bieñkowskiej do swojskiej pani
z biblioteki przynosi siê lokalne nowiny,  przekazywane sobie dalej przez czytelników.
Bibliotekarce–plotkarce taki kontakt z ludŸmi daje du¿o satysfakcji: Wielk¹ przyjemnoœæ
sprawia³o jej opracowywanie nowych tomów, przegl¹danie ich, wci¹ganie do katalogu.
Ale i kontakty z ludŸmi dawa³y jej sporo satysfakcji. Wszyscy j¹ znali od dawna i ona
wszystkich zna³a, jednak¿e w szkole mniej mia³a sposobnoœci do rozmów z nimi, mniej
dowiadywa³a siê plotek. A teraz optymistyczniej. W Kodzie Leonarda da Vinci Dana
Browna pojawia siê mi³a i fachowa bibliotekarka. Ma przyjemny g³os i sympatyczny
wygl¹d. Potrafi pos³ugiwaæ siê komputerem. Z lœni¹cymi oczami uderza w przycisk
SZUKAJ. G³ówny bohater jest zachwycony. 

Przytoczone przez nas fragmenty to tylko kilka przyk³adów kreowania obrazu naszego
zawodu przez literaturê. Niestety, wiêcej odnajdujemy w niej w¹tków dla nas nieprzyje-
mnych, ni¿ komplementuj¹cych. Nasuwa siê pytanie: czy cytowani autorzy odwiedzali biblio-
tekê, a mo¿e w ogóle w niej nie bywali? Chyba, ¿e rzeczywiœcie jak nas widz¹, tak nas pisz¹.

Film
Na internetowych stronach (g³ównie amerykañskich) odnaleŸæ mo¿na dziesi¹tki stron

poœwiêconych wizerunkowi bibliotekarzy. Steven J. Schmidt opracowa³ listê dziesiêciu
filmów, zawieraj¹cych sceny i epizody traktuj¹ce o bibliotekarzach i ich pracy 6. Autor
we wstêpie napisa³: W filmie Striptiz policjant bardzo niezrêcznie rozpoczyna
przes³uchanie, kiedy zak³ada, ¿e przes³uchiwana striptizerka jest prostytutk¹. Po
wœciek³ym ataku na kobietê przeprasza j¹ mówi¹c: w bibliotece to ty raczej nie pracu-
jesz. W ubieg³ym stuleciu setki filmów traktowa³y o bibliotekarzach w swoich historiach
[...]. Niektóre z nich trafnie przedstawia³y ten zawód, inne zaœ trochê mniej. Wiele pro-
dukcji przekazuje negatywny obraz tego zawodu, ale równie¿ du¿o ukazuje jego mocne
strony. Wszystkie natomiast próbuj¹ uzmys³owiæ nam, ¿e czasami powinniœmy pamiêtaæ
o tym w jaki sposób postrzegaj¹ nas inni i z czego siê œmiej¹.

Dziesi¹tka filmów ukazuj¹ca bibliotekarzy i ich pracê (na podstawie listy S. J. Schmidta):

10. UHF (1989)
Zabawny, kultowy film opowiadaj¹cy historiê Georga Newmana, dyrektora ma³ej

stacji telewizyjnej UHF-TV. Stacja emituje dziwne programy m.in. Conan bibliotekarz.

6 J. Steven Schmidt,Top Ten Films Featuring Libraries, Librarians and the Book Arts [on –line]. Indianapolis: IUPUI
University Library, 2003 [dostęp 28 czerwca.2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.filmlibrarian.info/
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W jednej z reklam programu przedstawiono d³ugow³osego i muskularnego Conana 
bibliotekarza, który zaczepia czytelnika i pyta: Nie znasz uniwersalnej klasyfikacji
dziesiêtnej? Nastêpnie przecina czytelnika na pó³ za oddanie ksi¹¿ki po terminie. Ten
przyk³ad jest doskona³¹ parodi¹ stereotypu bibliotekarza.

9. Zielona po¿ywka (Soylent Green) (1973)
W roku 2022 œwiat staje siê powa¿nie przeludniony. Zgodnie z prawem wszyscy

musz¹ ¿yæ w miastach i cierpieæ z powodu braku naturalnej ¿ywnoœci. Wiêkszoœæ za-
dowala siê sztucznym jedzeniem, tzw. Soylent Green (zielona po¿ywka). Policyjny
detektyw Thorn bada okolicznoœci pewnego morderstwa i odkrywa zatrwa¿aj¹c¹ prawdê
o Ÿródle pochodzenia Soylent Green. W tej ponurej wersji przysz³oœci bibliotekarze
rz¹dz¹ œwiatem poniewa¿ tylko oni maj¹ dostêp do informacji lub wiedz¹ jak j¹ zdobyæ.
Mroczny film, ale zawiera ciekaw¹ refleksjê na temat obrotu informacji. Warto pamiêtaæ,
¿e ta w³adza bibliotekarzy nad informacj¹ zosta³a przewidziana d³ugo przed rozwojem
komputerów (film powsta³ w 1973 r.).

8. The Music Man (1962)
Bohaterka, panna Marion, tworzy tu doskona³y stereotyp ma³omiasteczkowej 

bibliotekarki. Pani Skinn, ¿ona burmistrza potêpia Marion za wypo¿yczanie jej córce
sproœnych ksi¹¿ek. Marion wyrywa równie¿ kartkê z ksi¹¿ki aby zapobiec odkryciu
k³amstw prof. Hilla przez burmistrza. Ten film i sztuka, sprawi³y ¿e Marion – bibliotekar-
ka na zawsze przylgnê³a do zawodu bibliotekarza (w Stanach Zjednoczonych). Pomimo
tego, ¿e zosta³a przedstawiona jako stereotyp panny bibliotekarki z upiêtymi w kok
w³osami, jest postaci¹ pozytywn¹, gotow¹ do walki z cenzur¹. Zdarza siê jej chwilowo
zapomnieæ o zawodowej etyce, gdy wyrywa kartki z ksi¹¿ki, ale jest to jedynie œwia-
dectwo tego, ¿e bibliotekarz to te¿ cz³owiek.

7. To wspania³e ¿ycie (1946)
W tej klasycznej œwi¹tecznej historii Georg Baily poœwiêca ca³e ¿ycie i marzenia 

dla dobra miasteczka, w którym mieszka. Ostatni¹ kropl¹ przepe³niaj¹c¹ czarê 
goryczy jest utrata 8 tys. dolarów w wigiliê Bo¿ego Narodzenia. Jego anio³ stró¿,
Clarence pokazuje mu jak wygl¹da³oby miasto, rodzina i przyjaciele, gdyby nigdy siê 
nie narodzi³. W tym mrocznym, alternatywnym œwiecie jego cudowna i pe³na ¿ycia 
¿ona Mary jest skromn¹, nieœmia³¹ bibliotekark¹. I chocia¿ scena w filmie trwa 
krócej ni¿ pó³ minuty, to mo¿emy siê przekonaæ jak ugruntowa³ siê stereotyp biblio-
tekarza.

6. Storm Center (1956)
Wywieraj¹ca wra¿enie opowieœæ o Alicji Hull, zapalczywej bibliotekarce z ma³ego

miasteczka, która ¿yje po to, by wprowadzaæ dzieci w œwiat ksi¹¿ek. W zamian za wybu-
dowanie jej wymarzonego oddzia³u dla dzieci, rada miasta nakazuje jej wycofanie ze
zbiorów ksi¹¿ki pt. Sen komunisty (The Communist Dream). Akcja dzieje siê w czasie
nagonki na komunistów w tzw. okresie Czerwonej Paniki (Red Scare). Kiedy omówi³a
wykonania tej proœby cz³onkowie rady miasta poddali w w¹tpliwoœæ niektóre z jej
dawnych czynów i zwolnili j¹ z pracy, nazywaj¹c wywrotowcem. Pocz¹tkowo mieszkañ-
cy miasta s¹ nastawieni przeciwko Alicji. Jednak po po¿arze biblioteki chc¹ aby to ona
nadzorowa³a prace nad organizacj¹ nowej. Ukazany tu zosta³ bardzo silny i pozytywny
obraz bibliotekarki. Aktorka przekonuj¹co wcieli³a siê w postaæ nieustêpliwej 
bibliotekarki z zasadami.
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5. Desk Set (1957)
Pracownicy dzia³u informacji sieci telewizyjnej wraz z bibliotekarzami obawiaj¹ siê,

i¿ zostan¹ zast¹pieni przez komputery. Mimo tego, ¿e bibliotekarki w tym filmie przed-
stawione s¹ stereotypowo jako samotne kobiety, jawi¹ siê równie¿ jako œwiat³e pro-
fesjonalistki w dziedzinie informacji. Daj¹ sobie œwietnie radê odpowiadaj¹c na pytania
z erudycj¹ i poczuciem humoru. Ogólnie film przedstawia pozytywny obraz zawodu bi-
bliotekarza.

4. Betty Lou strzela (1992)
Betty Lou jest bibliotekark¹ (szar¹ myszk¹) w bardzo ma³ym miasteczku. Jej m¹¿ jest

policjantem, który od jakiegoœ czasu j¹ zaniedbuje. Pewnego dnia w miasteczku w tajem-
niczych okolicznoœciach zostaje zamordowany mê¿czyzna. Betty Lou znajduje broñ 
– narzêdzie zbrodni, ale brakuje jej odwagi, aby siê jej pozbyæ. Nikt nie chce uwierzyæ
w jej opowieœæ, sfrustrowana oddaje strza³ w publicznej toalecie. Ostatecznie trafia do
aresztu oskar¿ona o morderstwo (do którego zreszt¹ sama siê przyzna³a).

W filmie pojawiaj¹ siê w¹tki dwóch ró¿nych typów bibliotekarza. W scenie otwie-
raj¹cej Betty opowiada bajkê grupie przedszkolaków, kiedy wchodzi jej szefowa i próbu-
je uciszyæ dzieci, rozdaj¹c im ksi¹¿ki i namawiaj¹c do cichego czytania. Jedynym jej
celem jest, aby ksi¹¿ki wróci³y na pó³ki w stanie nienaruszonym. Betty ma zgo³a 
odmienny pogl¹d na bibliotekê jako „otwarty dom”, gdzie ludzie znaleŸæ mog¹ seks,
przygodê, zbrodniê i romans.

3. Party Girl (1995)
Mary jest zmuszona pracowaæ w bibliotece, aby sp³aciæ d³ug zaci¹gniêty u swojej

babci. Znudzona bibliotecznym ¿yciem z czasem przechodzi metamorfozê i z imprezo-
wiczki przemienia siê w zaanga¿owan¹ bibliotekarkê. 

W filmie pojawia siê wiele ciekawych w¹tków bibliotecznych. Pewnego razu Mary
zadaje babci pytanie: Czy uwa¿asz, ¿e jestem za g³upia ¿eby pracowaæ w pieprzonej 
bibliotece? Innym razem dziewczyna odsy³a interesanta poszukuj¹cego „pomarañczy 
i brzoskwini” do sekcji mikrofilmów. W rzeczywistoœci czytelnik mia³ na myœli egzem-
plarz „Pochodzenia gatunków” („Origin of species”) Darwina. Babcia dziewczyny
opowiada tak¿e o obwoŸnym sprzedawcy, który zatrudnia³ kobiety bibliotekarki,
poniewa¿ nie wymaga³ od nich zbytniego myœlenia.

Dziwaczny film, jednak prezentuje realistyczny i pozytywny wizerunek biblio-
tekarza.

2. Salmonberries (1991)
Kotzebue jest androgeniczn¹ pracownic¹ ruroci¹gów, która odwiedza bibliotekê, aby

dowiedzieæ siê kim byli jej rodzice. Bibliotekarka Roswitha jest imigrantk¹ ze wschod-
nich Niemiec, która straci³a mê¿a podczas ucieczki zza ¿elaznej kurtyny. Roswitha po-
znaje m³od¹ kobietê i zwi¹zek ten przeradza siê w g³êbok¹ przyjaŸñ z silnymi homosek-
sualnymi podtekstami. Kiedy spotykaj¹ siê po raz pierwszy Kotzebue rzuca ksi¹¿kami,
aby zwróciæ uwagê Roswithy. Ta na pocz¹tku uwa¿a, ¿e adoratorem jest mê¿czyzna, co
upokarza Kotzebue, wiêc rozbiera siê w bibliotece aby udowodniæ, ¿e jest kobiet¹. Obie
bohaterki pomagaj¹ sobie nawzajem uporaæ siê ze swoj¹ przesz³oœci¹. Salmonberries jest
poruszaj¹cym filmem o mi³oœci i dwóch zagubionych duszach, które siê odnajduj¹. Film
jest jednym z niewielu, który przedstawia bibliotekarza jako w pe³ni rozwiniêt¹ i bogat¹
osobowoœæ. Roswitha przedstawiona jest jako osoba o du¿ej wiedzy, kompetentna, pro-
fesjonalna, nawet jeœli czasami bywa wybuchowa.
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1. Wybór Zofii (1982)
Przejmuj¹ca historia Zofii, polskiej imigrantki w powojennej Ameryce. Pocz¹tkuj¹cy

pisarz zaprzyjaŸnia siê z Zofi¹ i powoli odkrywa okrutn¹ prawdê o jej ¿yciu w nazistow-
skim obozie koncentracyjnym.  Zofia odwiedza bibliotekê, aby wypo¿yczyæ tomik swej
ulubionej poetki amerykañskiej Emily Dickinson, ale w jej twardym akcencie nazwisko
autora zabrzmia³o jak Emil Dickins. Bibliotekarz odsy³a j¹ do katalogu, ale zaznacza, ¿e
nie znajdzie takiej osoby. „Ka¿dy wie” – mówi drwi¹co – „¿e Charles Dickens by³ 
angielskim pisarzem. Nie ma amerykañskiego pisarza o nazwisko Dickens.” Ten obraz
wynios³ego bibliotekarza jest skazany na wieczne przetrwanie. Fragment ten powinien
byæ pokazywany na wszystkich zajêciach z udostêpniania zbiorów, jako najgorszy sce-
nariusz rozmowy z czytelnikiem.

Mo¿na pójœæ za przyk³adem autora strony i pokusiæ siê o opracowanie listy polskich
produkcji, które zawiera³yby sceny z ¿ycia bibliotek w naszym kraju.

Ankieta: Bibliotekarz – jaki jest?

W celu zebrania opinii na temat wizerunku bibliotekarzy i ich pracy przeprowa-
dziliœmy badania ankietowe. Na zadane pytania odpowiedzia³y ogó³em 372 osoby.
Ankietowani to w wiêkszoœci (59%) mieszkañcy oœrodków miejskich o zaludnieniu
powy¿ej 50 tys. 29% respondentów to mieszkañcy miejscowoœci o liczbie ludnoœci do 50
tys., a 11% stanowili mieszkañcy wsi. Struktura wiekowa badanej grupy przedstawia³a
siê nastêpuj¹co: osoby w wieku 15-19 lat (15%), 20-25 (15%), 25-35 (20%), 36-60
(30%), powy¿ej 60 (20%). Wœród ankietowanych znalaz³o siê 64% korzystaj¹cych 
z us³ug biblioteki regularnie, 34% sporadycznie, 2% nie odwiedzaj¹cych bibliotek.

Pierwsze pytanie dotyczy³o wizerunku bibliotekarza, jego cech osobowoœciowych 
i wygl¹du zewnêtrznego. Badani mieli do wyboru szeœæ par odpowiedzi. Wyniki da³y
bardzo dobry obraz bibliotekarzy, którzy wed³ug respondentów s¹: wykszta³ceni (97%),
wyrozumiali  w stosunku do swoich czytelników (84%), nowoczeœni (67%), kulturalni
(97%) i pracowici (92%), a blisko 90% uzna³o, ¿e bibliotekarze s¹ „dobrze” ubrani.
Zwróciæ jednak nale¿y uwagê, i¿ spora liczba osób (33%) nadal uwa¿a bibliotekarzy za
osoby konserwatywne. Takich odpowiedzi udzielali g³ównie mieszkañcy wsi (53% 
wg kryterium miejsca zamieszkania) i osoby, które zaznaczy³y, ¿e wcale nie korzystaj¹ 
z us³ug biblioteki (78% wg kryterium czêstotliwoœci korzystania z biblioteki). Podobna
tendencja utrwali³a siê tak¿e w przypadku reszty negatywnych skojarzeñ. Osoby 
z mniejszych oœrodków miejskich lub wsi, maj¹ ograniczony dostêp do nowoczesnych
placówek bibliotecznych, nie mówi¹c ju¿ o tych, którzy nie odwiedzaj¹ bibliotek 
w ogóle, a swoje skojarzenia opieraj¹ zazwyczaj na obrazie biblioteki szkolnej, czêsto
zaniedbanej, szarej i nudnej. 

Pytanie drugie odnosi³o siê do pracy bibliotekarza. Tak¿e tu wype³niaj¹cy ankiety
mieli do wyboru kilka par odpowiedzi. W przypadku wizerunku bibliotekarzy wyniki
wypad³y dobrze, gorzej jeœli idzie o sam¹ pracê. Badanym jawi siê ona raczej jako: nudna
(53%), do tego s³abo p³atna (93%) i bez mo¿liwoœci zrobienia kariery (86%). 77%
uzna³o, ¿e jest to bezstresowa praca. Rzeczywiœcie, dobrze zorganizowana praca w mi³ej
atmosferze nie musi wywo³ywaæ stresu. Jednak powszechne stawianie bibliotekarstwa 
w czo³ówce zawodów spokojnych i bezstresowych mo¿e budziæ sprzeciw œrodowiska. 

W kolejnym pytaniu zawarto proœbê o ocenê najwa¿niejszych funkcji biblioteki 
(w skali od 1 do 6). Za najwa¿niejsze zadania realizowane przez ksi¹¿nice ankietowani
uznali: udzielanie informacji (suma ocen 1246), udostêpnianie zbiorów (1245), dobór 
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i zakup ksi¹¿ek (1226). Pozosta³e funkcje otrzyma³y ni¿sze noty: dzia³alnoœæ
wydawnicza (1022), dzia³alnoœæ kulturalno-oœwiatowa (790), dzia³alnoœæ badawcza
(775). Zrozumieæ mo¿na, ¿e dzia³alnoœæ wydawnicza i badawcza jest mniej zauwa¿ana
przez czytelników, którzy na co dzieñ nie stykaj¹ siê z tymi formami dzia³alnoœci 
biblioteki (pomimo, i¿ wydawnictwa bibliotek s¹ promowane, a prace badawcze 
pracowników publikowane). Do myœlenia daje jednak fakt ni¿szej oceny dzia³alnoœci
kulturalno-oœwiatowej. Wed³ug respondentów funkcja ta zaraz po dzia³alnoœci badawczej
jest jedn¹ z najmniej istotnych aktywnoœci biblioteki. Jej formy równie¿ poddane zosta³y
ocenie. Pytani, za najwa¿niejsze uznali: spotkania autorskie, zajêcia z dzieæmi, zajêcia 
z niepe³nosprawnymi, wystawy, lekcje biblioteczne. 

Czwarte pytanie wzbudzi³o najwiêcej kontrowersji. Respondenci poproszeni zostali 
o zaznaczenie, z którym z podanych zwierz¹t kojarzy siê im bibliotekarz. Zadanie tego
pytania (uznane przez niektóre osoby za niestosowne) wydaje siê byæ jednak uzasad-
nione. Istnieje bowiem zjawisko tzw. nadgeneralizacji zwierzêcej, gdzie ludziom przy-
pisuje siê cechy kojarzone ze zwierzêtami 7. Analogie tego typu pojawi³y siê ju¿ 
u Arystotelesa (Fizjonomika). Pisa³ on, ¿e tak jak zwierzêta o szorstkiej sierœci (lew,
wilk) s¹ odwa¿ne, równie¿ ludzie odznaczaj¹cy siê odwag¹ maj¹ zazwyczaj szorstkie
ow³osienie. W XVII w. teoriê analogii zwierzêcej kreowa³ Della Porta, uwa¿aj¹c i¿:
Wszystkie papugi s¹ gadatliwe, wszyscy ludzie z nosami podobnymi do papuzich dziobów
s¹ jak papugi, dlatego wszyscy tacy ludzie s¹ gadatliwi. W tradycji chiñskiej przypisuje
siê cechy zwierzêce osobom urodzonym w roku danego zwierzêcia. Oczywiœcie doszuki-
wanie siê cech zwierzêcych w zachowaniu i wygl¹dzie ludzi obecne jest w ¿yciu 
codziennym. £agodny jak jagniê, barani ³eb, silny jak byk, ptasi mó¿d¿ek, lwie serce
i wielu innych okreœleñ charakteru u¿ywa siê nader czêsto. 

Mit bibliotekarki - szarej myszki w pewnym stopniu zosta³ obalony. Ankietowani
praktycznie jednym g³osem (71%) przyrównali bibliotekarza do sowy. Sowa kojarzy siê
z m¹droœci¹, czêsto u¿ywa siê sformu³owania: m¹dry jak sowa. 

Na drugim miejscu uplasowa³a siê mysz. Jednak przepaœæ miêdzy pierwsz¹ a drug¹
lokat¹ by³a ogromna. Odpowiedzi takiej udzieli³o jedyne 14% ankietowanych. Czy¿by
obraz szarej myszki bibliotecznej odchodzi³ w niepamiêæ? 4% g³osów przypad³o królowi
zwierz¹t – lwu. Chyba wszyscy przyznaj¹, ¿e bibliotekarze w swojej pracy s¹ silni jak
lwy. Respondenci mieli mo¿liwoœæ wpisania równie¿ w³asnych skojarzeñ. Kilka osób
przyrówna³o bibliotekarzy do kota, mrówki, anio³a (!), mola i wielu innych.

Uzupe³nieniem wyników ankiet by³ film pt. Czy warto zostaæ bibliotekarzem?, zrea-
lizowany przez autorów niniejszego materia³u. Obraz, wyemitowany podczas I Forum
M³odych Bibliotekarzy, zawiera³ wywiady z przypadkowo napotkanymi w mieœcie
Zielona Góra mieszkañcami (przewa¿a³y osoby m³ode). Pytania brzmia³y: Czy chcia³by
Pan(i) zostaæ bibliotekarzem? Czy mo¿na zrobiæ karierê w bibliotece? Mimo ¿e
odpowiedzi wypowiadaj¹cych siê wzbudza³y salwy œmiechu na sali obrad, wnioski 
po zakoñczeniu emisji filmu nie by³y tak weso³e. Wiêkszoœæ pytanych osób uzna³a 
nasz¹ pracê za nudn¹, s³abo p³atn¹, bez mo¿liwoœci zrobienia kariery i nikt oprócz bezro-
botnej pani, która przemyœla³aby ewentualne zatrudnienie, nie wyrazi³ chêci pracy 
w bibliotece. Co zatem zrobiæ aby ten wizerunek zmieniæ? Przecie¿ dobrze wiemy, ¿e
rzeczywistoœæ jest inna (pomijamy w tym miejscu kwestie wynagrodzeñ). O rozwi¹za-
niach mówi siê wiele, ale niewiele siê robi, aby je realizowaæ. Wszystko zale¿y od nas
samych, a wiêc:

7 C. N. Macrae, Stangor Ch., Hewstone M., op. cit., s. 91-93.
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1. Promujmy siê! Walczmy z gêb¹ przyprawion¹ nam przez media. Piszmy do gazet,
proponujmy wspó³pracê radiu i telewizji. Przecie¿ nie tylko gromadzimy i  udostêpniamy
ksiêgozbiór (chocia¿ to fascynuj¹ce zajêcie). Róbmy wokó³ siebie du¿o ha³asu. Niech o
nas s³ysz¹, niech nam siê przygl¹daj¹, niech o nas pisz¹ (ale tylko dobrze!).

2. Inwestujmy w m³odych, m³odszych i najm³odszych! Organizujmy dla nich ksiê-
gozbiór, nowoczesne noœniki informacji, spotkania, wystawy, konkursy, warsztaty. Niech
chc¹ tu spêdzaæ czas (a zwolnieñ nie bêdzie!).

3. B¹dŸmy kreatywni i mobilni. WyjdŸmy zza biurek. Nie zdradzajmy czytelnikom
naszej niekompetencji (po co mamy ksi¹¿ki?). Pamiêtajmy: cz³owiek uczy siê ca³e ¿ycie.

4. Wyka¿my siê empati¹ i wyrozumia³oœci¹ (czytelnicy to te¿ ludzie).
5. Zachowujmy siê kulturalnie i uprzejmie wobec korzystaj¹cych z us³ug biblioteki

(w razie czego mo¿na zacisn¹æ zêby lub policzyæ do dziesiêciu).
6. Korzystajmy z wiedzy i doœwiadczenia naszych starszych kole¿anek i kolegów (to

w powi¹zaniu z naszym zapa³em mo¿e stworzyæ interesuj¹c¹ mieszankê wybuchow¹).
7. Polubmy swoj¹ pracê, a punkty od 1 do 6 na pewno zostan¹ spe³nione (pamiêtaj-

my, ¿e jak siê nie ma tego co siê lubi, to siê lubi, to co siê ma).

B¹dŸmy niezbêdni!
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Wœród bibliotekarzy, podobnie jak w innych zawodach, obok ludzi przeciêtnych,
zdarzaj¹ siê osoby o wiêkszych uzdolnieniach i wzmo¿onej aktywnoœci i to one w³aœnie
s¹ niejako predysponowane do robienia kariery. W potocznym znaczeniu tego zwrotu,
przez karierê rozumiemy osi¹ganie kolejnych awansów na coraz wy¿sze stanowiska w
zawodzie, a¿ do dyrektorskich w³¹cznie. I nie jest to bynajmniej tylko teoria, a realnie
istniej¹ca rzeczywistoœæ. Œwiadcz¹ o tym wcale nierzadkie przyk³ady w kraju, w tym
kariery od kierowników bibliotek gminnych do dyrektorów du¿ych bibliotek
wielkomiejskich. Taki, naturalny sposób wy³aniania kierowniczych kadr bibliotekarskich
jest bez w¹tpienia najbardziej efektywny i korzystny dla bibliotek, a jednoczeœnie mobili-
zuj¹cy dla zainteresowanych. W realnej rzeczywistoœci sposób ten, niestety, by³ w prze-
sz³oœci i jest nadal zak³ócany przez decydentów, powoduj¹c niekiedy znacz¹ce kompli-
kacje w bibliotekach. Obecnie dominuj¹c¹ praktyk¹ staje siê obsadzanie kierowniczych
stanowisk w bibliotekach na zasadzie podzia³u ³upów wyborczych. Dla niepoznaki, pro-
ceder ten ubarwiono zabiegiem nazywanym konkursem, który dziwnym zbiegiem
okolicznoœci koñczy siê przewa¿nie zwyciêstwem kandydatów w³adzy z ra¿¹c¹ krzywd¹
kompetentnych bibliotekarzy. Jeœli zdarzy siê, ¿e taki zabieg nie ma fina³u satys-
fakcjonuj¹cego organizatorów konkursu, to pod byle pretekstem uniewa¿nia siê go 
i og³asza nowy, a jeœli i to nie wypali, w³adza arbitralnie mianuje swojego faworyta.
Nale¿y ¿ywiæ obawy, ¿e kontynuowanie takich praktyk kreowania kierowniczych kadr 
w bibliotekach mo¿e zniechêciæ m³odych, ambitnych ludzi do wi¹zania swojej przysz³oœci
z tymi instytucjami, no bo po co, jeœli nie mo¿na robiæ w nich karier zawodowych natu-
raln¹ drog¹. Mog¹ one w konsekwencji nawet cofn¹æ biblioteki w ich rozwoju.

Nasilaj¹ca siê stale arbitralna w swojej treœci polityka doboru kadr kierowniczych 
w bibliotekach budzi uzasadniony sprzeciw naszego œrodowiska ze Stowarzyszeniem
Bibliotekarzy Polskich na czele. Warte przypomnienia s¹ tu czêste interwencje Zarz¹du
G³ównego w przypadku ³amania dobrych obyczajów i respektowania woli bibliotekarzy
przy obsadzaniu stanowisk dyrektorskich w bibliotekach stopnia wojewódzkiego, czy
innych wa¿nych tego rodzaju instytucjach. Œladami ZG SBP staraj¹ siê te¿ iœæ niektóre
okrêgi Stowarzyszenia, jak na przyk³ad okrêg lubuski, który aktywnie uczestniczy 
w rozstrzyganiu obsady stanowisk kierowniczych w bibliotekach na obszarze swojego
dzia³ania. Generalnie jednak, jak siê s³yszy, nie wszystkie ogniwa SBP w terenie poczu-
waj¹ siê do monitorowania sytuacji na tym polu i nale¿ytej interwencji tam, gdzie jest
ona wskazana. Trudno wiêc w tych warunkach oczekiwaæ rych³ego uzdrowienia sytuacji
i chyba dopiero jakieœ ucywilizowanie naszej m³odej demokracji, mo¿e j¹ zmieniæ.

Obrona bibliotekarzy przed nap³ywem do bibliotek na kierownicze stanowiska ludzi
z zewn¹trz nie oznacza bynajmniej izolowania siê naszego œrodowiska od otoczenia.
Chodzi tylko o to, by odbywa³o siê to w harmonii z tym procesem i w stosownych pro-
porcjach. Odpowiedni zastrzyk œwie¿ej krwi do zawodu powinien mieæ miejsce zawsze
wówczas, kiedy nie jesteœmy w stanie wypromowaæ aktualnie w³asnych kandydatów na
wakuj¹ce stanowiska, wzglêdnie wtedy, gdy mamy do czynienia z ludŸmi wybitnymi
innych specjalnoœci, chc¹cymi wejœæ w nasze œrodowisko. W historii bibliotek mamy
bowiem liczne przyk³ady na to, ¿e to w³aœnie tacy ludzie przysporzyli naszemu zawodowi
splendoru i wykazywali siê niejednokrotnie du¿ym dorobkiem na tym polu. By³oby wiêc
niewybaczalnym b³êdem gdybyœmy chcieli takim ludziom stawiaæ bariery w dostêpie do
bibliotekarstwa. Takie postawy s¹ nam obce i stanowczo siê od nich dystansujemy.

Franciszek Łozowski
Honorowy członek SBP, emerytowany dyrektor WBP w Poznaniu

Głos w dyskusji
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Dwudniowe obrady zwieñczy³a dyskusja panelowa. Jej celem by³o uzyskanie
odpowiedzi na pytanie, co jest wa¿ne dla zrobienia kariery? Co to znaczy „zrobiæ karierê
w bibliotece” i jak tego dokonaæ? 

Jan Wo³osz – moderator spotkania, zastanawiaj¹c siê nad rozumieniem pojêcia 
„kariera”, konkretnie „kariera w bibliotece” zaznaczy³, i¿ z jednej strony jest to
pog³êbianie wiedzy i zdobycie uznania dla swojej pracy, z drugiej zaœ, to s¹ szczeble
awansu zawodowego. Wœród uczestników Forum znalaz³y siê osoby uto¿samiaj¹ce siê
zarówno z jednym, jak i drugim ujêciem terminu. 

Czêœæ wypowiadaj¹cych siê ³¹czy³o swoj¹ karierê na przyk³ad z mo¿liwoœci¹ pracy 
z dzieæmi, pokazaniem, ¿e biblioteka to nie tylko wypo¿yczalnia, czytelnia, ale te¿
warsztaty plastyczne, teatralne, nietypowe lekcje biblioteczne. Dla innych kariera to 
piêcie siê po kolejnych szczeblach awansu zawodowego, zajmowanie coraz wy¿szych
stanowisk po³¹czone z adekwatn¹ gratyfikacj¹ finansow¹. 

Nie dla ka¿dego jednak drzwi do kariery mog¹ byæ otwarte. Zastanawiano siê, w jaki
sposób weryfikowaæ osoby, które posiadaj¹ ambicje, ale nie zawsze s¹ obdarzone
odpowiednimi predyspozycjami. Do awansu istotne s¹ okreœlone cechy charakteru, 
wykszta³cenie, kompetencje, innowacyjnoœæ, kreatywnoœæ, itp. Konieczne s¹ te¿ ku temu
w³aœciwe warunki, a w gestii dyrektorów i kierowników powinno byæ ich tworzenie. Nie
zawsze tak jest, bywa, ¿e brakuje przychylnoœci ze strony kadry kierowniczej, która sama
czasami nie wyró¿nia siê charyzm¹, si³¹ przebicia i odwag¹ w dzia³ania.

Na ten fakt równie¿ zwróci³ uwagê Jan Wo³osz, ponownie rozpatruj¹c sytuacjê
m³odych adeptów zawodu w dwóch aspektach: z jednej strony d¹¿enie do samorozwoju,
spe³nienia siê w wykonywanej pracy, a z drugiej pozostaje kwestia struktury zawodowej
i kierownictwa, któremu powinno zale¿eæ na rozwoju m³odej kadry. Rola prze³o¿onych,
ich pomoc i inspiracja jest nies³ychanie wa¿na. Niestety, m³odzi najczêœciej spotykaj¹ siê
z podejœciem pasywnym, które mo¿na zamkn¹æ w s³owach: lepiej siê nie wychylaj, czy
rób to co do ciebie nale¿y. Z wypowiedzi jednoznacznie wynika³o, i¿ na co dzieñ
borykaj¹ siê z blokowaniem inicjatyw, z brakiem wiary w mo¿liwoœci m³odych 
bibliotekarzy, chocia¿by ze wzglêdu na brak doœwiadczenia. 

Zwracano uwagê na czêste zjawisko zatrudniania w bibliotekach osób bez kwali-
fikacji, przypadkowych, poleconych przez znajomych lub rodzinê, osób nie maj¹cych
zami³owania i przekonania do tej pracy. To równie¿ obni¿a presti¿ zawodu.

A sam awans zawodowy? Jak powiedzia³ Jan Wo³osz: Mamy tutaj do czynienia 
z pewnymi zasz³oœciami (...). To pozosta³oœæ pewnego systemu, który obowi¹zywa³ 
od dziesiêcioleci. W innych krajach s¹ inne zasady, ale ¿eby mówiæ o tych zasadach trze-
ba by poœwiêciæ bardzo du¿o czasu. I tego czasu – jak siê wydaje - nam wszystkim
potrzeba. M³odym, by doczekaæ siê upragnionych zmian, miêdzy innymi sprecyzowania
kryteriów warunkuj¹cych awans na konkretne stanowiska i przyspieszenia uzyskiwania
kolejnych stopni awansu dla tych, których aktywnoœæ wykracza poza ustalony zakres
obowi¹zków. Starszym, by uwierzyæ w zapa³ i twórcz¹ inwencjê pocz¹tkuj¹cych 
bibliotekarzy, by daæ im szansê zaprezentowania w³asnych wizji, planów i sprawdzenia
siê. Oby podobnych mo¿liwoœci by³o jak najwiêcej! Takie warunki s¹ w WiMBP
w Zielonej Górze, m³odzi pracownicy maj¹ mo¿liwoœæ publikowania na ³amach dwóch
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czasopism („Bibliotekarza Lubuskiego” i Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego
„Pro Libris”), prowadzenia zajêæ na szkoleniach, wyg³aszania referatów na konferen-
cjach.

W dyskusji czynny udzia³ brali emerytowani dyrektorzy bibliotek z Polski, dziel¹c siê
doœwiadczeniami ze swojej kariery zawodowej. Z ich strony pada³y m.in. takie
stwierdzenia, ¿e robienie kariery nale¿y postrzegaæ jako d¹¿enie do celu. Nie nale¿y baæ
siê negowania z³ych rozwi¹zañ i proponowania w³asnych. Podkreœlano, ¿e awans nie jest
jednowymiarowy, trudno na pocz¹tku zorientowaæ siê, czy z m³odego pracownika
wyroœnie specjalista, erudyta. Nie mniej coraz czêœciej spotyka siê bibliotekarza wy-
kszta³conego, przygotowanego do aktywnego uczestnictwa w budowie spo³eczeñstwa
informacyjnego. Konieczne jest tworzenie bibliotekarstwa nowoczesnego, gdzie biblio-
tekarz bêdzie pe³ni³ rolê poœrednika i dystrybutora informacji cyfrowej. Bêdzie wiêc to
zawód potrzebny i poszukiwany. „Kariera” natomiast, to suma osi¹gniêæ w okresie czasu. 

Konfrontacja pogl¹dów doœwiadczonych ekspertów okaza³a siê niezwykle cenna dla
m³odych bibliotekarzy, zw³aszcza ¿e w wielu aspektach opinie by³y zbie¿ne.
Wypowiedzi o koniecznoœci negowania z³ych rozwi¹zañ i odwa¿nym proponowaniu
w³asnych, o potrzebie tworzenia bibliotekarstwa nowoczesnego, a w koñcu - zdefinio-
wanie „robienia kariery” jako d¹¿enia do celu utwierdzi³o m³ode audytorium w przeko-
naniu, ¿e zmierzamy we w³aœciwym kierunku, ¿e warto podejmowaæ trudne tematy 
i d¹¿yæ do sensownych zmian. Kreatywna wymiana doœwiadczeñ oraz konkretne
dzia³ania to szansa na podniesienie presti¿u zawodu bibliotekarza i zyskanie uznania
spo³ecznego. Przysz³oœæ w du¿ej mierze le¿y w naszych rêkach. Musimy do³o¿yæ wszel-
kich starañ, by ukszta³towaæ j¹ jak najlepiej.

I Forum M³odych Bibliotekarzy wykaza³o celowoœæ tego typu przedsiêwziêæ.
Uczestnicy chêtnie dzielili siê swoimi spostrze¿eniami. Dla organizatorów - a mamy
nadziejê, ¿e tak¿e dla wszystkich uczestników - by³o to niezwykle cenne doœwiadczenie.
Takie debaty i postawy m³odych pracowników – jak podkreœla³a na zakoñczenie 
dyrektor WiMBP Maria Wasik - pozwalaj¹ optymistycznie patrzeæ na przysz³oœæ 
bibliotekarstwa.
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Bac Renata Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w S³ubicach
Bednarz Katarzyna Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
Bera Magdalena Biblioteka Raczyñskich w Poznaniu
Bernaœ Zdzis³awa Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smo³ki 

w Opolu
Bilska Izabela Biblioteka Raczyñskich w Poznaniu 
B³aszczyk Arkadiusz Miejska Biblioteka Publiczna im. A.Asnyka 

w Kaliszu
Chy¿y Anetta Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

w Bydgoszczy
Cimoch Urszula Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum 

Animacji Kultury w Poznaniu
D¹bek Krystyna Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smo³ki 

w Opolu
Dembiñska Natalia Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzciance
Dylewicz Adriana Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie
G³êbicka Lidia Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

im. H. £opaciñskiego w Lublinie
Hinc Ma³gorzata Miejska Biblioteka Publiczna we Wroc³awiu
Janeczek Micha³ Biblioteka Uczelniana PWSZ Leszno
Jasiak Beata Dolnoœl¹ska Biblioteka Publiczna 

im. T. Mikulskiego we Wroc³awiu
Jaszczyszyn Joanna Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

im. dr Witolda Be³zy w Bydgoszczy
Jureczko Les³aw Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Kapustka Agnieszka Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
Kostrakiewicz Cyprian Miejska Biblioteka Publiczna im. St. Grochowiaka

w Lesznie
Kowal Anna Koszaliñska Biblioteka Publiczna im. Lelewela
Kozakiewicz Beata Biblioteka Œl¹ska w Katowicach
Król-£êgowska Katarzyna Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Kucharska Dagmara Miejska Biblioteka Publiczna w Mys³owicach
Kuchta Marta Miejska Biblioteka Publiczna w Jaœle
Kuriata Robert Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Kurowska Anna Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

w Rzeszowie
Lisowska Anna Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

w Be³chatowie
Liszka Anna Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
£aczmañska Magdalena Ksi¹¿nica Pomorska 

im. Stanis³awa Staszica Szczecin

Lista uczestników I Forum Młodych Bibliotekarzy
Seminarium warsztatowe ph. Zrób karierę w bibliotece
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Maciejewska Hanna Biblioteka Publiczna w Dzielnicy W³ochy 
m.sto³. Warszawy

Madejska Magdalena Biblioteka Œl¹ska w Katowicach
Marczyk Ma³gorzata Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

im. H. £opaciñskiego w Lublinie
Matusiewicz Angelika Biblioteka Narodowa Instytut Ksi¹¿ki 

i Czytelnictwa w Warszawie
Michalska Ilona Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu
Napiera³a Anna Miejska Biblioteka Publiczna im. St. Grochowiaka

w Lesznie
Nienowska Joanna Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

im. K. I³³akiewiczówny w Trzciance
Nowosielski £ukasz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

im. J. Conrada Korzeniowskiego w Gdañsku
Ozga Agnieszka Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu
Pasierbek Monika Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach
Rau Anna Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Rybczyñska Anna Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli
Siwek Joanna Ksi¹¿nica Beskidzka w Bielsku-Bia³ej
Soboñ Ma³gorzata Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
Stawiñska Aleksandra Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

w Gdañsku
Strojny Anna Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

w Racibórzu
Szczêsna Magdalena Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Szpunar Aleksandra Ksi¹¿nica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie
Tasarz Ma³gorzata Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

– Ksi¹¿nica Kopernikañska Toruñ
Trembowiecki Aleksander Koszaliñska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela 

w Koszalinie
Trzmiel Ewa Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

w Be³chatowie
Walendziak Adrianna Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Wawrzyniak Anna Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum 

Animacji Kultury w Poznaniu
Wawrzyniak Jolanta Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie
Wierzbicka Edyta Legnicka Biblioteka Publiczna
Wilczyñska Anna Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile
Wilkosz Joanna Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile
Wiœniewska Anna Miejska Biblioteka Publiczna we Wroc³awiu
Wójciuk Iwona Biblioteka Publiczna w Dzielnicy W³ochy 

m.sto³. Warszawy
Wudarski £ukasz Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

– Ksi¹¿nica Kopernikañska Toruñ
Zaziemska Magdalena Miejska Biblioteka Publiczna Bia³ogard
Zyblewska Aleksandra Ksi¹¿nica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie
¯urawiñska Marta Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

w Gorzowie Wlkp.
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Starsi pilnie s³uchaj¹...
Od lewej: El¿bieta Stefañczyk, Roman £awrynowicz, Janina Jagielska, Jan Wo³osz, Stanis³aw Czajka

Sala dêbowa WiMBP. I Forum ruszy³o...



Dr Ziembicki kreœli „informatyczn¹” wizjê bibliotekarskich perspektyw.
Od lewej: Maja Kaczor, Justyna Hak

Referentki poznaj¹ce zawi³oœci œcie¿ek awansu zawodowego.
Od lewej: Ma³gorzata Cichoñ, Justyna Ho³ody, Marzena Wañtuch, Monika Simonjetz



Warto podpatrzeæ i pos³uchaæ jak radz¹ sobie inni. Z wizyt¹ w BPMiG w S³ubicach.

Intryguj¹ca prezentacja Beaty Kowalskiej i Dawida Kotlarka



Tym razem coœ dla cia³a...

Nestorzy bibliotekarstwa w klubie Pro Libris
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