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Biblioteki publiczne to grupa ponad ośmiu tysięcy placówek, z których pięć i pół 
tysiąca działa na terenach wiejskich. Ich kadry to kilkanaście tysięcy dobrze wykształ-
conych bibliotekarek i bibliotekarzy. Mimo dość negatywnego stereotypu zawodu cieszą 
się oni w swoich środowiskach dużym zaufaniem społecznym, a ich praca spotyka się 
z uznaniem lokalnych władz. Same bibliotekarki i bibliotekarze również uważają swoją 
pracę za ważną. Silne jest wśród nich poczucie misji, które sprawia, że mimo niskich 
pensji z zaangażowaniem podchodzą do pracy. Być może właśnie poczucie misji i rozu-
mienie społecznej wagi zawodu sprawia, że wśród bibliotekarek i bibliotekarzy z lokal-
nych bibliotek publicznych silny jest głód wiedzy i doskonalenia zawodowego.

Od pewnego czasu biblioteki publiczne z małych ośrodków wiejskich i miejskich 
są w centrum zainteresowania Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.  
Rok temu, 28 czerwca 2009 roku zakończył się pierwszy nabór placówek bibliotecznych 
do Programu Rozwoju Bibliotek (PRB). Za sprawą PRB na gminne biblioteki publiczne 
zwróciło uwagę kilkanaście ważnych organizacji pozarządowych oraz firmy komercyjne  
(w tym Telekomunikacja Polska S.A.). Także więcej miejsca małym bibliotekom po-
święcają media, a przynajmniej, dzięki monitoringowi prowadzonemu przez FRSI, ła-
twiejszy jest dostęp do informacji na temat bibliotek w środkach masowego przekazu.

Celem Programu Rozwoju Bibliotek jest przekształcenie bibliotek publicznych  
w małych środowiskach miejskich i wiejskich w nowoczesne ośrodki aktywności lokal-
nej. Realizacji zamierzeń mają służyć różnego rodzaju przedsięwzięcia podejmowane  
w ramach PRB. Jednym z punktów jest doskonalenie zawodowe bibliotekarek i biblio-
tekarzy. Doraźnym rozwiązaniem jest prowadzenie szkoleń dla tysięcy bibliotekarzy,  
którzy przystąpili do Projektu. Szkolenia trwać będą tak długo, jak działać będzie Pro-
gram i Fundacja, która może je finansować. Pozostawią po sobie z pewnością pracowni-
ków bibliotek przygotowanych świetnie do pełnienia roli nowoczesnych bibliotekarzy, 
animatorów życia lokalnego. Pozostawią prawdopodobnie też coś innego, jeszcze więk-
szy głód wiedzy i rosnący popyt na doskonalenie zawodowe.

Pomyślano i o tym. W ramach PRB realizowany jest Projekt Aktualizacja kształ-
cenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych,  
którego celem jest utrwalenie zmian zapoczątkowanych przez FRSI. W ramach Projektu 
przygotowywana jest modyfikacja uniwersyteckiego kształcenia bibliotekarzy. Włącze-
nie problematyki dotyczącej małych bibliotek publicznych do dydaktyki akademickiej, 
sprawienie, by stała się częścią kompleksowych programów studiów ma przyczynić się 
właśnie do utrwalenia zmian rozpoczętych w trakcie realizacji PRB. Realizatorem Pro-
jektu jest Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego. PTB OW za-
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prosiło do współpracy dziewięć najważniejszych ośrodków akademickich, kształcących 
na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

Publikacja, którą macie Państwo przed sobą, jest podsumowaniem trzech pierw-
szych etapów Projektu. W trakcie ich realizacji przeprowadzono analizę dotychczaso-
wych programów studiów bibliotekoznawczych, opisano grupę docelową, zrealizowano 
badania empiryczne, których celem było określenie potrzeb dydaktycznych biblioteka-
rek i bibliotekarzy z bibliotek gminnych oraz przygotowano wytyczne do opracowania 
nowych treści programowych.

W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród bi-
bliotekarzy i studentów bibliotekoznawstwa, ich analizę oraz obecne modele kształcenia 
w instytutach bibliotekoznawczych. Ukazuje to tło środowiskowe Projektu, pokazuje za-
stosowane narzędzia oraz przedstawia oczekiwania jego autorów co do postulowanych 
kierunków zmian kształcenia akademickiego.

Książka składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje dwie grupy tekstów. Na jedną  
z nich składają się wypowiedzi, które mają przedstawić zagadnienia ważne i interesujące 
dla sytuacji bibliotek publicznych. Pozwalają one na ocenę roli i miejsca lokalnych biblio-
tek publicznych w małych ośrodkach oraz pokazują stojące przed nimi nowe wyzwania. 
Druga grupa dotyczy już wyłącznie kształcenia na potrzeby małych lokalnych biblio-
tek publicznych i zawiera ocenę bieżącej sytuacji, zalecenia oraz dostrzegane potrzeby.  
Oddaje zarówno punkt widzenia dydaktyków akademickich, jak i bibliotekarzy. Jednym 
z elementów jest analiza piśmiennictwa na temat kształcenia bibliotekoznawczego.

Część druga zawiera szczegółowy opis Projektu, charakterystykę jego ostatecznych 
beneficjentów, czyli bibliotekarek i bibliotekarzy z małych bibliotek lokalnych oraz mo-
dele, które mają stanowić punkt odniesienia i wzorzec dla projektowanych zmian kształ-
cenia akademickiego na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Modele są 
o tyle ważnym elementem Projektu, że stanowią łącznik pomiędzy teoretyczną refleksją 
oraz wynikami i analizami badań, a praktyką dydaktyczną i potrzebami nowoczesnego 
bibliotekarstwa publicznego. Zostały zaprojektowane jako obowiązkowy punkt odniesie-
nia, wskazówki, którymi muszą się kierować autorzy zmodyfikowanych, dostosowanych 
do potrzeb zmieniających się lokalnych bibliotek publicznych elementów kształcenia 
uniwersyteckiego (przedmiotów, specjalizacji magisterskich i praktyk zawodowych).

Część trzecia obejmuje materiały, które, obok raportów FRSI oraz publikowa-
nych danych statystycznych, były podstawą do opracowania zaproponowanych modeli 
kształcenia. Znalazły się w niej raporty na temat kształcenia bibliotekarzy z małych bi-
bliotek gminnych w poszczególnych współpracujących uczelniach, omówienie badań 
empirycznych, przeprowadzonych wśród studentów i bibliotekarzy oraz bibliografię na 
temat kształcenia bibliotekoznawczego, będącej podstawą do przygotowania analizy pi-
śmiennictwa.

W ramach realizacji Projektu powstały też inne dokumenty, które stanowiły bazę 
dla opublikowanych opracowań i analiz. Są to między innymi analizy badań empirycz-
nych studentów, przeprowadzonych w dziewięciu współpracujących z PTB OW uczel-
niach. Ze względów na ograniczoną objętość książki, nie zostały one wydrukowane. 
Są jednak ważne, jeśli chce się dostrzec pełen obraz zapotrzebowania na kształcenie 
uniwersyteckie, jego treści w środowisku bibliotekarzy i studentów bibliotekoznawstwa. 
Dlatego materiały te w całości zostały zamieszczone na stronie internetowej Projektu 
pod adresem http://www.projekt.ptbow.pl/.
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Realizacja Projektu i taki rozmach prac jest możliwy jedynie dzięki wsparciu  
i życzliwości wielu osób. W imieniu Zarządu PTB OW dziękuję wszystkim osobom  
i instytucjom, zaangażowanym w prace projektowe. Przede wszystkim Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, jej Prezesowi Jackowi Wojnarowskiemu  
oraz Jackowi Królikowskiemu i Magdalenie Kubeckiej. Bez grantu, który PTB OW 
otrzymało od FRSI, Projekt pozostałby jedynie na papierze. FRSI nie ogranicza się  
do przekazywania pieniędzy na realizację Projektu, wspiera nas także w jego realizacji.

Dziękuję również Dyrektorom i Kierownikom oraz Pracownikom dziewię-
ciu ośrodków uczelnianych, które zdecydowały się na współpracę z PTB OW. Dzięki  
wsparciu najważniejszych uczelni kształcących na kierunku informacja naukowa i biblio-
tekoznawstwo możliwe jest myślenie o Projekcie jako o przedsięwzięciu ogólnopolskim,  
a tylko w skali krajowej ma ono sens. Szczególne podziękowania kieruję do Dyrektora 
Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskie-
go, profesora Dariusza Kuźminy. Dzięki Jego przychylności możliwe było przygoto-
wanie Projektu i realizacja prac pilotażowych, które otworzyły nam drogę do dalszych 
działań już na większą skalę.

Wreszcie dziękuję, jest to szczególnie osobiste podziękowanie, Koleżankom  
i Kolegom z Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, którzy 
poświęcają wiele czasu i sił, by prace w ramach Projektu przebiegały sprawnie i przyno-
siły pożądane owoce. Przede wszystkim dziękuję dr. Michałowi Zającowi za ogromne 
zaangażowanie. Bez wielu godzin wspólnych rozmów i prac pewnie nie byłoby Projektu, 
a na pewno nie w tak interesującej formie. Dziękuję również Pani Justynie Grzymale, 
której wsparcie, zwłaszcza organizacyjne, jest nieocenione.

Mikołaj Ochmański
Prezes Zarządu PTB OW
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Część I





Elżbieta Gondek
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytet Śląski

Polska wieś w dokumentacji statystycznej,  
socjologicznej i kulturowej

(na użytek oceny wiedzy o bibliotekarstwie publicznym)

Administracyjne podziały kraju po przeprowadzonej reformie można już uznać 
za niemal stabilne. Przesuwa się jeszcze czasem granice między poszczególnymi miej-
scowościami, niektóre środowiska decydują się na zmianę statusu gminy miejskiej na 
wiejską lub odwrotnie, ale są to już decyzje incydentalne. Polskie województwa nie są 
równe ani terytorialnie, ani pod względem gęstości zaludnienia. Środowisko wiejskie  
w poszczególnych częściach kraju ma różny udział, co ilustruje tabela 1.

W trzech polskich województwach (mazowieckim, wielkopolskim oraz opolskim) 
terytorium oraz liczba miejscowości miejsko-wiejskich i wiejskich jest proporcjonalna 
do wydzielonego obszaru. Analogia ta nie występuje we wszystkich przypadkach (zade-
cydowały o różnicach typ przestrzeni, na przykład: zbiorniki wodne jak w województwie 
warmińsko-mazurskim, historia urbanizacji oraz industrializacji). Znacznie większe 
zagęszczenie wsi zauważalne jest w województwach śląskim (mimo dużej urbanizacji) 
oraz małopolskim. Według danych statystycznych z końca 2008 roku Rzeczypospolita 
posiadała 38 milionów 135 tysięcy ludności (był to drugi rok z rzeczywistym przyro-
stem po 11 latach) ze średnią gęstością zaludnienia 122 osób na 1 km2, z tego około  
1091 w miastach i tylko 51 mieszkańców na terenach wiejskich. Miejska ludność nadal 
dominuje nad wiejską (około 61%), choć dominacja ta stopniowo maleje, bo sukcesyw-
nie rośnie liczba ludności w przestrzeniach wiejskich (wzrost odnotowano w 9 woje-
wództwach)1. Największy procent ludności wiejskiej zamieszkuje województwa świę-
tokrzyskie (54,7), lubelskie (53,5) oraz małopolskie (50,8). Skoro w Polsce w 2008 roku 
ludność wsi stanowiła 38,9% ogółu, to grupa ta powinna szerzej zaprzątać uwagę.

Wieś to ważna część państwowej, ekonomicznej i kulturalnej rzeczywistości. Jej 
opis wymaga wielostronnych analiz. Teorie i wypowiedzi o wsi w nauce i publicysty-
ce wymuszają sięgania do różnych podstaw metodologicznych, innych narzędzi analiz 
poznawczych. Rozpatruje się problemy ważne w danym czasie, sygnalizując zaintereso-

 1 GUS: Liczba ludności Polski zaczyna wzrastać [online]. Inwestycje.pl [dostęp: 17.04.2010]. Dostępny w World 
Wide Web: http://www.inwestycje.pl/polska/makroekonomia/gus_liczba_ludnosci_polski_zaczyna_powo-
li_wzrastac;48346;0.htm.
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wanie zmianami. Materiału do odpowiedzi na stałe pytania umożliwiają zunifikowane 
materiały GUS. Ilościowe dane ułatwiają porównania, ale czasem niezbędne jest uzu-
pełnienia informacji, których nie uzyska się bez planowych badań.

Tabela 1. Liczba wisi w Polsce według informacji statystycznej województw w 2008 roku

Terytorium

Gminy Miejscowości wiejskie
Sołec-

twaOgółem Wiejskie Miejsko-
wiejskie Ogółem Wsie

Pozostałe 
miejsco-

wości
Polska 2478 1587 584 53.818 42.957 10.861 40.398

7* Dolnośląskie [6]** 168 78 55 2583 2346 238 2300

10 Kujawsko-
pomorskie [9] 144 92 35 3637 2806 831 2252

3   Lubelskie [3] 213 172 21 4297 3323 974 3710

13 Lubuskie [15] 83 41 33 1367 1069 298 1017

9   Łódzkie [5] 177 134 25 5001 4462 539 3490

12 Małopolskie [4] 182 125 42 1957 1834 123 1916

1   Mazowieckie [1] 314 229 50 8684 7835 849 7316

16 Opolskie [16] 71 36 32 1191 1013 178 1030

11 Podkarpackie [8] 159 114 29 1676 1518 158 1551

6   Podlaskie [11] 118 82 23 3952 3282 670 3284

8   Pomorskie [10] 123 81 17 2902 1681 1221 1580

14 Śląskie [7] 167 96 22 1325 1093 232 1054

15 Świętokrzyskie [14] 102 71 26 2834 2265 569 2128

4   Warmińsko-
mazurskie [12] 116 67 33 3778 2393 1385 2248

2   Wielkopolskie [2] 226 117 90 5505 4298 1207 3853

5   Zachodniopo-
morskie [13] 114 52 51 3129 1740 1389 1670

* Cyfra przed nazwą województwa wskazuje dla porównania miejsce pod względem wielkości powierzchni.
** W nawiasach kwadratowych podano miejsce w rankingu według malejącej ogólnej liczby gmin.

Źródło: Ważniejsze dane o województwach [online]. GUS [dostęp: 7.12.2009]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_oz_rocznik_wojewodztw_2008.pdf.

Czy bibliotekoznawca dysponuje wiedzą o wsi i jej aktualnych potrzebach? Sytu-
acja bibliotekarstwa na wsi nie jest w piśmiennictwie pomijana, ale ma tylko niewiel-
kie grono stałych znawców. Co roku Jerzy Maj w zeszytach Biblioteki Publiczne w Licz-
bach odnotowuje zmiany obserwowane w wieloletnich przekrojach, zestawiając dane 
o bibliotekarstwie i czytelnictwie na wsi w porównaniu do miast. W stosunku do GUS 
komplementarne były badania ankietowe Katarzyny Wolff i Grażyny Straus. Ich waż-
na publikacja Czytanie, kupowanie, wypożyczanie. Społeczny zasięg książki w Polsce  
w 2004 roku (Warszawa 2006) powstała na podstawie ankietowych badań. Katarzyna 
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Wolff poświęciła monografię Książka w społecznej przestrzeni wsi (Warszawa 2008;  
tu podsumowała stan z 2003 roku). Jadwiga Kołodziejska często zabiega o to, by wie-
dza o wsi przebiła się do świadomości bibliologów. Skutki polityki państwa, decyzje 
samorządów w odniesieniu do wsi najczęściej nie absorbują na tyle uwagi badaczy, aby 
powstał rzetelny raport czy kompleksowa synteza. W tym tekście też jej nie ma. Jego 
celem jest krótki przegląd podstawowych spostrzeżeń z ostatnich lat (po 2004 roku)  
oraz zadanie pytania, czy nie pora, by zyskać szerszą wiedzę o bibliotekach w środowi-
skach wiejskich? Warto przy tym wykroczyć trochę poza podstawowe tematy bibliote-
karstwa dla rozpoznania specyfiki wsi.

Przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (UE) wyeksponowana została 
rola instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wspierania postępu 
na obszarach wiejskich. Wypowiedzi socjologów i publicystów ustalających, w jakim 
kierunku następują zmiany, dostarczyły przeciwstawnych niektórych opinii. Na przy-
kład Rafał Kerger oraz Marek S. Szczepański zwrócili uwagę na coraz większe nastawie-
nie polityki UE na finansowanie środowisk miejskich, co wynikało z makroekonomicz-
nych przekonań, że szybszy postęp w Europie gwarantować mogą tylko „supermiasta, 
metropolie, konurbacje, aglomeracje”, bo „miasta są motorem napędowym światowej 
gospodarki”. Eksponowana jest teza, że metropolie nowej ery są samowystarczalne, cho-
ciaż wymagają wysokiego finansowania. Jednocześnie coraz mniejszy nacisk kładzie się 
na rozwój regionów2. Tymczasem mieszkańcy miast – co podkreślają publicyści piszący 
o budownictwie indywidualnym – wykazują zwiększone zainteresowanie zamieszka-
niem w pobliżu miast (czyli często na wsi), a nie w ich sercu i pewnie dlatego granice 
metropolii nie są ostre3.

Już w latach 90. XX wieku socjolodzy dowodzili, że utrwalone w przeszłości wy-
obrażenie o wsi jako środowisku chłopskim co najmniej od kilku dziesięcioleci nie do-
tyczy polskiej rzeczywistości. Pojęcie chłopów oraz historyczne odniesienia do stanowej 
struktury ludności na wsi, podtrzymywane przez edukację szkolną, literaturę i sztukę, 
eksponowano w czasach PRL w polityce oraz nauce4, mimo że po elektryfikacji, radiofo-
nizacji i mechanizacji na wsiach pojęcie chłopów jako grupy społecznej, utraciło dawny 
sens.

Jan Turowski już na podstawie danych ze spisu rolnego z 1991 roku wskazał jako 
wyłonione z dawnej grupy chłopskiej następujące kategorie ludności wiejskiej: rolni-
ków-chłopów (było ich kilka procent, najczęściej starszego wieku, prowadzili niewiel-
kie, podupadłe gospodarstwa słabo wyposażone, zlokalizowane na obszarach wylud-
niających się); rolników-tradycjonalistów (to posiadacze rodzinnych gospodarstw 
wielokierunkowych, słabo zmechanizowanych, stosujących podnajem narzędzi); rolni-
ków zmodernizowanych (prowadzących gospodarstwa z dominacją jednego kierunku 
produkcji); rolników-przedsiębiorców typu farmerskiego (w ich wyspecjalizowanych 
gospodarstwach często zmienia się profil rolniczy lub hodowlany) oraz rolników-przed-
siębiorców (na niewielkich obszarach zarządzają silnymi ekonomicznie gospodarstwa-
mi, zrzeszają się w grupy producenckie, ich działalność koncentruje się w okolicy zakła-

 2 R. Kerger: Metropolie nowej ery [online], [dostęp: 17.04.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.
portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/metropolie-nowej-ery,3341.html.
 3 U. Szyperska: Jeśli dom, to teraz. „Polityka” 2010, nr 16, s. 74.
 4 W polityce komunistycznej jako „sojusz robotniczo-chłopski”, a w nauce w badaniach awansu społecznego, 
prowadzonego na wielką skalę w gromadzeniu pamiętników pisanych przez mieszkańców wsi i analizowa-
nych przez PAN w nurcie upowszechnionym przez T. Chałacińskiego.
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dów przetwórstwa, jest silnie powiązana z rynkiem)5. Turowski zauważył też, że ludność 
wsi sama uważała się już wtedy za profesjonalną grupę, podlegającą procesom urynko-
wienia, toteż nie miało uzasadnienia orzekanie o wydajności gospodarstw na podstawie 
kryterium obszarowej wielkości.

Warto zauważyć, że identyfikowanie społeczeństwa wsi z główną zawodową grupą 
rolników uniemożliwia rozpoznawanie innych środowisk zawodowych, a co ważne – nie-
rolniczych grup na wsi nie zauważa się w opracowaniach statystycznych. Wieś pojawia 
się jedynie jako struktura terytorialno-administracyjna na zasadzie przeciwieństwa do 
miasta i w oglądzie demograficznym wyłącznie jako społeczność zatrudniona w „rolnic-
twie, leśnictwie i łowiectwie”, jakby nie było na wsi osób pracujących na rzecz systemu 
oświaty, handlu, rzemiosła, budownictwa i innych (pewnie tego obrazu nie zmieni pla-
nowany spis rolny). Kojarzenie wyłącznie ze wsią grupy rolno-leśno-łowieckiej nie jest 
uzasadnione. W świetle statystyk dotyczących 2008 roku pracujący w tym resorcie sta-
nowili 15,6% ogółu polskiej ludności aktywnej zawodowo i było to 2.145.377 osób, naj-
więcej w województwie mazowieckim (321.084), lubelskim (278.599) oraz wielkopol-
skim (210.274), najmniej w lubuskim (27.622), zachodniopomorskim (46.163). Innych 
typów aktywności zawodowej wsi niemal się nie podaje. Zauważa się jednak, że na wsi 
zarejestrowano łącznie 670,4 tys. bezrobotnych (7%), z tego 82,3 tys. w mazowieckim, 
72,5 tys. w podkarpackim; najwyższy procentowy wskaźnik wystąpił w województwach 
zachodniopomorskim (12,2%) oraz dolnośląskim (10,8%). Wieś ma też licznych właści-
cieli gospodarstw indywidualnych już nieczynnych zawodowo. W 2008 roku pobierało 
emerytury oraz renty 1.475.649 rolników indywidualnych, co stanowiło dwie trzecie  
w stosunku do grupy aktywnej. Mamy też wyobrażenie o średnich dochodach na wsi, 
ale nie o rozwarstwieniu ekonomicznym wsi (tabela 2).

W zasadzie powszechnie w Polsce dominującą liczebnie grupą są kobiety – także 
na wsi (do 50,8%) – ale w czterech województwach kobiet jest mniej niż mężczyzn. 
Według danych demograficznych z 2004 roku było tak w województwach północno-
zachodnich: podlaskim (49,5%), warmińsko-mazurskim (49,5%), pomorskim (49,6%) 
oraz zachodniopomorskim (49,7%). A przecież młodzież męska i mężczyźni (od 15 roku 
życia) częściej należą do nieczytających (mężczyźni: 2000 – 49%, 2004 – 43%; kobiety: 
2000 – 43%, 2004 – 40%), więc jest też sygnał dla rozpoznania kultury czytelniczej6.

Wieś to także środowisko odchodzące od tradycyjnych wzorów zachowań, w mniej-
szym stopniu konserwujące lokalny system społecznych wartości. Lokalna scena wsi ma 
sfery indywidualno-rodzinną i gromadną (w tym krewniaczo-sąsiedzką oraz lokalną). 
Obie są normowane przez opinię publiczną, lecz nastąpiło w miejscowych relacjach 
„otwarcie się na szersze od lokalności układy społeczne i kulturowe” – stwierdził Józef 
Styk – chociaż „istnieją nadal warunki konieczne dla sceny lokalnocentrycznej: wspól-
na przestrzeń geograficzna i społeczna, wspólna infrastruktura, więzi społeczne oraz 
nieanonimowy tryb życia. W przeszłości scena lokalna była, jeśli nie jedyna, to na pewno 
dominująca. Współcześnie natomiast jest jedną z wielu”7. Chodzi o dyfuzję, gdyż miesz-
kańcy wsi częściej wchodzą w relacje urzędowe, zawodowe, edukacyjne poza lokalnym 
środowiskiem.
 5 J. Turowski: Chłopi: stara czy nowa struktura społeczna. [W:] Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 2, 
Wieś, red. I. Machaj i J. Styka. Lublin: Wydaw. UMCS 1995, s. 11-20.
 6 G. Straus: Odbiorcy książek w Polsce w roku 2004. [W:] G. Straus, K. Wolff: Czytanie, kupowanie, wypożyczanie. 
Warszawa: Wydaw. BN, IKiCz 2006, s. 27.
 7 J. Styk: Chłopskie wzory zachowań publicznych i prywatnych. [W:] Stare i nowe struktury…, op. cit., s. 27.
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Tabela 2. Informacje statystyczne, dotyczące zatrudnienia na wsi w 2008 roku

Województwo
Ludność wsi 
% do ogółu

Pracujący 
w resor-
cie* w % 

ogółu

Pracujący 
w resorcie* 

ogółem

Przeciętne 
mie-

sięczne 
wynagro-

dzenie 
w zł

Bezrobotni 
zarejestro-
wani w tys. 
zamieszkali 

na wsi**

Rolnicy 
indywi-
dualni 

pobiera-
jący eme-

rytury  
i renty

2000 2008 2008
Dolnośląskie 28,5 29,5 7,4 74.845 2903,62 40,6 (10,8) 62.059

Kujawsko- 
pomorskie 37,6 39,1 16,7 118.174 2616,65 50,6 (9,5) 89.680

Lubelskie 53,4 53,5 36,2 278.599 2962,37 55,5 (7,0) 197.855

Lubuskie 35,3 35,9 8,7 27.622 3077,56 20,3 (6,0) 25.603

Łódzkie 34,9 35,7 19,9 192.602 2858,35 35,0 (5,3) 125.510

Małopolskie 49,4 50,8 16,4 184.058 2851,48 54,3 (6,2) 113.803

Mazowieckie 35,3 35,4 14,2 321.084 3749,39 82,3 (6,4) 222.846

Opolskie 47,3 47,6 15,5 49.773 2837,35 15,8 (7,5) 33.425

Podkarpackie 49,3 49,1 23,0 159.018 3996,56 72,5 (7,2) 99.315

Podlaskie 41,4 40,4 33,2 139.116 3197,62 16,2 (5,2) 104.654

Pomorskie 31,6 33,5 8,4 62.020 2752,32 32,4 (6,7) 45.315

Śląskie 20,8 21,8 4,3 70.813 3006,33 26,2 (5,1) 52.655

Świętokrzyskie 54,0 54,7 30,6 143.534 3190,78 43,7 (7,5) 81.102

Warmińsko- 
mazurskie 39,7 40,1 15,9 67.702 3001,56 44,1 (7,8) 53.480

Wielkopolskie 42,1 43,6 15,8 210.274 2621,29 43,6 (6,2) 133.222

Zachodniopo-
morskie 30,3 31,2 8,7 46.143 2883,32 37,2 (12,2) 35.125

Polska ogółem 38,1 38,9 15,6 2.145.377 2942,17 670,4 (7,0) 1.475.649

* W rubryce tej podano zatrudnienie w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybactwie w tys.
** W nawiasie podano stopę bezrobocia w procentach.

Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2009, Warszawa: Wydaw: GUS 2010, s. 29, 43, 72, 11, 113, 115, 282, 
284, 310, 313.

W społeczności wsi zorganizowanymi grupami są: sąsiedzka, parafialna, sa-
morządowa, w ramach instytucji (szkoła, straż pożarna; te raczej ugruntowały się  
w stereotypowych wyobrażeniach), a także w ramach organizacji – tym samym peł-
nione role sprowadzają się do kierowania grupą, do czynności administracyjnych, 
prac fizycznych, pomocy finansowej, występujących w relacjach lokalnej władzy  
z mieszkańcami8. Mieszkańcy wsi nie czują zdeterminowania z powodu miejsca uro-
dzenia, zwłaszcza jest to cechą młodych: mogą swój bieg życia zmienić, migrować, 

 8 I. Machaj: Społeczności wobec problemów lokalnych. [W:] Stare i nowe struktury…, op. cit., s. 30-38.
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szukać dla siebie miejsca poza wsią. Współczesne społeczeństwo potrafi też o swoją 
pozycję walczyć.

Upowszechnienie oświaty oraz wykształcenia zapewnianego przez system 
edukacji państwowej zasadniczo odmieniło bilans kulturalny wsi z ambiwalentym 
rezultatem, gdyż „Polska jako kraj posiada więcej twórców i odtwórców kultury,  
ale wieś jako społeczność lokalna na skutek tych zmian coraz bardziej odczuwa brak 
autentycznych twórców i organizatorów kultury. Natomiast ci, których wieś współ-
czesna określa ludźmi miasta, zajmują stanowiska w kategorii inteligencji wiejskiej,  
w tym także […] wyznaczone w urzędowej nomenklaturze dla upowszechnia-
nia kultury na wsi; […] tradycyjna wieś posiada swoich twórców kultury ludowej,  
zaś wieś współczesna legitymuje się jedynie posiadaniem organizatorów życia kultu-
ralnego […]”9.

Instytucje kultury poza miastami to głównie domy oraz ośrodki kultury, kluby (m.in. 
sportowe, gospodyń wiejskich), świetlice. Ich liczbę w roku 2007 pokazuje tabela 3.

Tabela 3. Instytucje kultury poza miastami w 2007 roku

Województwo Razem Domy  
kultury

Ośrodki 
kultury Kluby Świetlice

Dolnośląskie 150 12 46 6 86

Kujawsko-pomorskie 176 21 38 0 65

Lubelskie 112 10 93 8 1

Lubuskie 39 4 12 0 23

Łódzkie 126 11 9 4 48

Małopolskie 321 84 90 13 134

Mazowieckie 97 5 65 4 23

Opolskie 174 34 18 3 119

Podkarpackie 250 21 121 10 98

Podlaskie 116 11 52 2 51

Pomorskie 165 21 49 8 87

Śląskie 137 19 74 0 44

Świętokrzyskie 62 5 23 0 34

Warmińsko-mazurskie 72 4 32 0 36

Wielkopolskie 285 30 73 2 180

Zachodniopomorskie 318 4 26 11 277

Polska wieś ogółem 2548 294 877 71 1306

Polska ogółem 4169 854 1521 370 1424

Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2009, Warszawa: Wydaw: GUS 2010, s. 441. Liczby dotyczące wsi 
uzyskano, odejmując informacje o miastach od liczb odnoszących się do całej Polski.

 9 E. Ciupak: Sacrum i profanum w procesie przemian kultury chłopskiej. [W:] Stare i nowe struktury…, op. cit., 
s. 89.
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W rocznikach GUS nie pisze się o instytucjach kultury na wsi, ale podaje się insty-
tucje „poza miastem” i chyba nie jest właściwe. W 2007 roku 2.548 placówek w środo-
wisku wiejskim (61,1% polskiej sieci) służyło integracji społecznej i upowszechnianiu 
kultury, w tym 877 ośrodków kultury, 294 domy kultury, 71 klubów oraz 1306 świetlic 
(91% ogółu świetlic w Polsce). Na tle wymienionych typów instytucji biblioteki publicz-
ne na wsi to najliczniejsza z sieci (nadal 2,6 razy większa) – można ją uznać za równo-
rzędną tylko dla sieci szkół podstawowych, parafii i administracji gminnej.

W roku 2004 było łącznie 5744 bibliotek oraz filii (66,2% ogółu polskich bibliotek 
publicznych), w tym 1697 bibliotek, 4047 filii, 153 biblioteczne oddziały dla dzieci10. 
Stan ten systematycznie ulegał zubożeniu. Od roku 2004 do roku 2008, w tak krót-
kim czasie zmniejszył się o 233 biblioteki i filie do liczby 5526 (aneks 1)11. Na jedną 
placówkę biblioteczną na wsi średnio przypadało w 2008 roku 2270 mieszkańców,  
podczas gdy średnia dla Polski wynosiła wtedy 3823 mieszkańców. Sieć placówek bi-
bliotecznych obejmowała od 66,4% (2004) do 65,6 % (2008) polskiego systemu biblio-
tekarstwa publicznego. Była więc stale, mimo niekorzystnej polityki, dominującą licz-
bowo strukturą.

Najliczniejsze na wsi są filie. Było ich w roku 2004 czynnych 4047 (70,5%),  
ale w roku 2007 już tylko 3994 (70,3% sieci na wsi). W obrębie ogólnopolskiej sieci filie 
wiejskie stanowiły 66,3% ogólnej liczby filii.

Zestawienie liczby bibliotek oraz filii z sumą gmin wiejskich oraz wiejsko-miej-
skich w Polsce pozwala stwierdzić, że liczba bibliotek oraz filii jest znacznie wyższa.  
Najlepsza sytuacja występowała w roku 2004 w województwach małopolskim, opolskim, 
podkarpackim oraz śląskim (ponad trzykrotnie więcej było bibliotek i filii  niż gmin); 
często placówek bibliotecznych było dwukrotnie więcej, przeważały też w wojewódz-
twach podlaskim oraz pomorskim, choć funkcjonowało ich tylko 1,6-1,7 razy więcej.  
Z porównania wielkości sieci bibliotek publicznych z liczbą wiejskich miejscowości  
wyłania się zupełnie odmienny obraz: filie oraz punkty biblioteczne nie nakładają się  
na strukturę administracyjno-terytorialną. Oznacza to, że w wielu mniejszych wiejskich 
miejscowościach biblioteki publiczne nie mają żadnych swoich ogniw. Najlepszy stan  
w 2004 roku występował w województwach podkarpackim, małopolskim, zachod-
niopomorskim, warmińsko-mazurskim, zrównoważona struktura była w mazowiec-
kim oraz dolnośląskim, a niedostosowana (znacznie mniejszej gęstości) w lubelskim,  
łódzkim, śląskim, wielkopolskim (tabela 4).

Istotne jest stwierdzenie, co się zmienia w polityce organizacji sieci bibliotecznej  
na wsi. Zmian w polityce nie daje się ocenić jednoznacznie, jeśli porównać liczby bi-
bliotek z lat 2004-2008. Kurczenie się sieci systematycznie wskazuje Jerzy Maj jako 
podstawową bolączkę bibliotekarstwa, która trwa nieprzerwanie od 1989 roku12.  
Po roku 2004 dopiero rok 2007 budził nadzieje na stopniowe odzyskiwanie bibliotek, 
filii oraz oddziałów dla dzieci. Dane za rok 2008 nie pozwalają na złudzenia: od roku 
2004 suma wszystkich książnic na wsi w Polsce zmalała z 5744 do 5526, czyli o 218. 
Największej redukcji dokonano w województwach: dolnośląskim oraz mazowieckim  

 10 Biblioteki Publiczne w Liczbach 2007. Warszawa: BN, IKiCZ 2008, tablica 1.
 11 Dane z roku 2008 zestawiono na podstawie Rocznika Statystycznego Województw 2008. Warszawa: Wydaw. 
GUS 2009, s. 435.
 12 W każdym kolejnym roczniku Biblioteki Publiczne w Liczbach J. Maj dopisuje dalsze dane w tekście Bibliote-
ki Publiczne w …(1989-2007) r. Omówienie wybranych zagadnień. Stan i struktura sieci (Warszawa: BN, IKiCz 
1990-2008), s. 10.
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(po 34 placówki), warmińsko-mazurskim (22), wielkopolskim (16), kujawsko-pomor-
skim (15), podkarpackim (14), a najmniejszej w opolskim (2) oraz zachodniopomor-
skim (3) (aneks 1).

Tabela 4. Porównanie liczby miejscowości wiejskich z siecią bibliotek w 2004 roku

Województwo

A
Gminy 

wiejskie oraz 
wiejsko-miej-

skie łącznie

B
Miejscowo-
ści wiejskie 

ogółem

C
Biblioteki  

i filie na wsi 
ogółem

Iloraz biblio-
tek do gmin 

C:A

Iloraz 
bibliotek do 

miejscowości 
B:C

Dolnośląskie 168 2583 417  2,5 6,2

Kujawsko- 
pomorskie 144 3583 298 2,1 12,0

Lubelskie 213 4297 476 2,2 9,0

Lubuskie 83 1367 183 2,2 7,5

Łódzkie 17 5001 375 2,1 13,3

Małopolskie 182 1957 568 3,1 3,4

Mazowieckie 314 8684 632 2,0 13,7

Opolskie 71 1191 245 3,4 4,9

Podkarpackie 159 1676 586 3,7 2,9

Podlaskie 118 3952 191 1,6 20,7

Pomorskie 123 2902 206 1,7 14,1

Śląskie 167 1325 353 3,3 3,7

Świętokrzyskie 102 2834 233 2,3 12,2

Warmińsko-
mazurskie 116 3778 251 2,2 15,0

Wielkopolskie 227 5559 484 2,1 11,5

Zachodniopo-
morskie 114 3129 246 2,0 12,7

Polska wieś 
ogółem 2478 53.818 5744 2,3 9,4

Źródło: Biblioteki Publiczne w Liczbach 2004. Warszawa: Wydaw. BN, IKiCz 2005, tablica 5.

Zmniejszyła się też liczba punktów bibliotecznych. W roku 2004 było ich na tery-
toriach wiejskich 1209, w roku 2008 już tylko 1014, czyli o 195 mniej. Według danych 
z roku 2008 jedna biblioteka publiczna przypadała na 3823 osoby, a na wsi na 2270 
rodaków. Stan sieci w końcu 2008 roku świadczy głównie o likwidacji bibliotek i punk-
tów i szkoda, że tylko wyjątkowo w miejsce bibliotek czy filii zachowuje się punkty 
biblioteczne (tabela 5).

Najwięcej zlikwidowano punktów bibliotecznych w województwach wielkopol-
skim (55), mazowieckim (46) oraz kujawsko-pomorskim (23). Od polityki rezygnacji 
z punktów bibliotecznych odstąpiono jednak w województwach: łódzkim, gdzie zwięk-
szono ich liczbę o 25, podkarpackim (więcej o 5) oraz opolskim (więcej o 2).
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Tabela 5. Biblioteki publiczne (z filiami) oraz czytelnictwo na wsi w 2008 roku

Województwo

Biblioteki 
oraz filie 
(ubyło od 

2004 r.)

Punkty bi-
blioteczne 

(zmiana od 
2004 r.)

Liczba lud- 
ności na 

placówkę 
biblioteczną

Księgo-
zbiór w 

wol.
Czytelnicy*

Wypoży-
czenia** na 
1 czytelni-
ka w wol.na 1000 ludności

Dolnośląskie 373 (34) 82 (-12) 1867 4499 118 20,5

Kujawsko- 
pomorskie 283 (15) 79 (-23) 2233 3808 109 19,4

Lubelskie 465 (11) 126 (0) 1956 3202 136 20,2

Lubuskie 176 (7) 53 (-11) 1598 4177 120 20,3

Łódzkie 366 (9) 63 (+25) 2122 4003 110 21.3

Małopolskie 562 (6) 30 (-8) 2821 3308 122 18,0

Mazowieckie 598 (34) 60 (-46) 2796 3393 104 18,8

Opolskie 243 (2) 10 (+2) 1942 4261 105 18,5

Podkarpackie 572 (14) 43 (+5) 2016 4245 128 17,5

Podlaskie 178 (13) 24 (-37) 2383 4093 90 20,1

Pomorskie 199 (7) 67 (-7) 2799 2944 100 22,5

Śląskie 345 (13) 24 (-2) 2739 3805 143 20,8

Świętokrzyskie 226 (7) 14 (-8) 2902 3412 96 20,6

Warmińsko- 
mazurskie 229 (22) 99 (-6) 1744 3716 100 20,9

Wielkopolskie 468 (16) 159 (-55) 2365 3508 117 21,1

Zachodniopo-
morskie 243 (3) 81 (-12) 1632 4416 105 22,2

Wieś ogółem 5526 (218) 1014 (-195) 2270 3700 114 20,0

Polska ogółem 8420 (233) 1555 (-256) 3823 3547 171 18,9

*Czytelnicy bibliotek w ciągu roku; łącznie z punktami bibliotecznymi.
** Wypożyczenia księgozbioru bez wypożyczeń międzybibliotecznych.

Źródło: Biblioteki Publiczne w Liczbach 2004. Warszawa: Wydaw. BN, IKiCz 2005, tablice: 3, 11; Rocznik Sta-
tystyczny Województw 2009. Warszawa: Wydaw. GUS 2010, s. 435.

Bardzo istotnym wskaźnikiem sytuacji w wiejskich bibliotekach publicznych jest 
stan kadr. Nie uzyska się, niestety, z oficjalnych statystyk tworzonych przez GUS, infor-
macji o poziomie (średnim czy wyższym) oraz typie wykształcenia zawodowego (biblio-
tekarskiego lub innego) pracowników w wiejskim środowisku. Można natomiast zebrać 
informacje określające liczbę zatrudnionych na wsi oraz typ kadry w gminach ziem-
skich, czyli w danych uwzględniono też miasteczka. Sytuacja kadrowa w krajowej sieci 
bibliotek publicznych od roku 2004 do roku 2007 nieznacznie się poprawiała (aneks 
2). Zatrudniano łącznie: 30.339 osób (2004); liczba kadr następnie rosła do 30.646 pra-
cowników merytorycznych (2006) i 30.881 bibliotekarzy (2007). Biblioteki wiejskie  
w roku 2004 były miejscem pracy 9279 osób, w tym 6300 (67,9%) w pełnym wymiarze, 
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2979 osób (32,1%) w ograniczonym czasie pracy. W roku 2006 pracowało 9325 osób,  
w tym 6280 (67,3%) w pełnym wymiarze, 3045 (32,7%) w niepełnym. W kolejnym roku 
zaangażowanych było 9459 bibliotekarzy, w tym 6358 (67,2%) pełnozatrudnionych, 
3101 (32,8%) niepełnozatrudnionych. Dane te świadczą o niewielkim wzroście głów-
nie niepełnozatrudnionych. W poszczególnych regionach polityka zatrudnienia miała 
niejednorodne rezultaty. Wzrostowe tendencje w korzystaniu z kadry pełnoetatowej 
występowały w województwach: dolnośląskim, lubelskim, opolskim, pomorskim, wiel-
kopolskim; zmniejszało się w kujawsko-pomorskim, małopolskim, warmińsko-mazur-
skim, zachodniopomorskim. Według wskaźników procentowych rozpiętość udziału tej 
kategorii pracowników miała szeroką amplitudę: najniższą w podlaskim (58,2% w roku 
2007), najwyższą w opolskim (80,4% w roku 2007).

Wiele mówiącym podejściem wydaje mi się określenie, jaką stosuje się w poszcze-
gólnych regionach proporcję (iloraz) kadr pełnoetatowych do łącznej liczby bibliotek 
oraz filii. W takim rozpoznaniu można zauważyć, że liczba pełnozatrudnionych w woje-
wództwach jest wyższa lub niższa od liczby bibliotek. Im wyższy uzyskiwano wskaźnik, 
tym lepszą oznaczał on sytuację w stosunku do 100% bibliotek. W tej sprawie woje-
wództwo lubuskie miało najniższy wskaźnik 91,8 (2004), a wyniku poprawy osiągnę-
ło poziom 95,6 (2007). Niski wskaźnik odnotowano też w roku 2004 w województwie 
opolskim (96,7) i w roku 2007 spadł on do 96,3. Najlepszą sytuację kadrową w relacji 
do sieci bibliotek dało się zauważyć w województwie lubelskim, gdzie wskaźnik po-
czątkowy wyznaczyła liczba 117,2 i proporcja korzystnie została podniesiona do 137,0.  
Korzystnie zmieniało się też zatrudnienie w województwie pomorskim, gdzie z pozio-
mu 121,8 (2004) poprawiono wynik do 130,0 (2007).

Metoda tu zastosowana w badaniu sytuacji kadrowej pozwala też inaczej spojrzeć 
na zatrudnienia niepełnowymiarowe. W tym przypadku także uzyskiwano porów-
nawczy wskaźnik, dzieląc całkowitą liczbę bibliotek w województwie przez liczbę osób 
zatrudnionych. W rezultacie uzyskano dane, które prowadzą do wniosku, że systema-
tycznie powiększano tę grupę z 48,6 (2004) do 56,1 (2007) na obszarze województwa ku-
jawsko-pomorskiego; z 70,7 (2004) do 74,7 (2007) w mazowieckim; z 75,4 do 85,6 (2007) 
w podlaskim. Wskaźniki proporcji kadry do liczby bibliotek są danymi precyzyjniej 
pozwalającymi na porównania sytuacji w województwach, co nie jest bez znaczenia. 
Więcej tej kategorii danych zawiera aneks 2.

Środowisko bibliotekarzy bulwersuje problem łączenia bibliotek publicznych  
z innymi instytucjami z powodów prawnych, merytorycznych oraz ekonomicznych.  
W świetle statystyk z lat 2004-2007 można sądzić, że polityka łączenia stopniowo wy-
hamowuje swoje tempo (aneks 3), gdyż zarówno w ogólnym polskim wymiarze, a także 
na wsi, tendencja taka ma zmniejszony zasięg. Rzecz w tym, że choć jest to problem 
ogólny, to na wsi częściej występujący. Liczba bibliotek łączonych z innymi na wsi to  
w 1910 przypadków, czyli 33,2% (2004), zmniejszony do 1568, czyli 27,9% (2007),  
podczas gdy w skali ogólnopolskiej zasięg łączenia to stan 2350 bibliotek, czyli 27,1% 
(2004) zmniejszony sukcesywnie do 1897 bibliotek, czyli 22,3% (2007). Redukowano  
łączenie bibliotek publicznych ze szkolnymi: w skali ogólnopolskiej z 395 do 233, a na 
wsi z 318 do 202. Już zestawienie tych liczb pokazuje, że wieś jest terenem, gdzie finan-
sowe oraz organizacyjne problemy spowodowały dążenie do ograniczenia kosztów lo-
kalu, kadry, zaopatrzenia w książki. Biblioteki publiczne lokalizuje się przede wszystkim 
w ośrodkach lub domach kultury. Takie postępowanie dotyczyło na wsi od 77,4% (2004) 
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do 81,4% (2007), czyli rosło w wymiarze procentowych, chociaż liczba takich placówek 
obiektywnie zmalała z 1478 (2004) do 1277 (2007).

Poziom pracy oraz autorytet zawodowy środowiska bibliotekarskiego zależy od 
poziomu kompetencji kadr. Analiza danych z lat 2004-2007 prowadzi do kolejnych 
spostrzeżeń na temat wsi (aneks 4). Niestety, nie wyodrębni się ze statystyk wyłącz-
nie informacji dotyczących wsi – można jedynie zgromadzić dane dotyczące powiatów 
ziemskich, a to przecież inne podejście. Zauważalne jest, że chociaż ustawa o bibliote-
kach nakłada na pracodawców zatrudnianie kadr z kwalifikacjami bibliotekarskimi, to 
wykształcenie inne niż wymagane w powiatach ziemskich posiada wysoki procent pra-
cowników. Największy w roku 2004 odnotowano w województwie opolskim (54,2%), 
wysoki był też wtedy w śląskim (45,6), łódzkim (42,6%) oraz wielkopolskim (40%).  
We wskazanych województwach sytuacja się poprawiła: w opolskim do 46,4%,  
śląskim na 40,9%, łódzkim 38,8%. Do roku 2007 procent kadr z innymi kwalifikacjami 
zmniejszał się w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, 
mazowieckim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim, a powiększył się w lubelskim 
i świętokrzyskim. Wyższe wykształcenie bibliotekarskie na wsi sięgało w roku 2004 od 
11,6% (województwo opolskie) do 29,9% (województwo świętokrzyskie), zaś w roku 
2007 najniższy poziom także był w opolskim (14,9%) i najwyższy w świętokrzyskim 
(36,2%). Angażowanie dużej liczby pracowników merytorycznych ze średnim wykształ-
ceniem bibliotekarskim na niektórych terenach nie jest optymalnym, ale mimo wszyst-
ko pozytywnym przejawem, jeśli wziąć pod uwagę oddalenie od ośrodków kształcenia 
akademickiego, na przykład w województwie podlaskim tego typu kadra w roku 2004 
stanowiła nawet 61,4%, a w podkarpackim 54,7%. W roku 2007 stan zatrudnienia kadr 
z bibliotekarskimi kwalifikacjami średniego stopnia zmalał do 53,5% w województwie 
podlaskim oraz do 46,7% w województwie podkarpackim. Mimo widocznej poprawy 
stanu zatrudnienia, nadal niepokoić powinno zbyt duże zaangażowanie bibliotekarzy 
bez wyższego wykształcenia nawet w województwach, w których istnieją ośrodki aka-
demickiego przygotowania bibliotekoznawców. Trzeba zatem w promocji pracy dydak-
tycznej wszcząć w tej sprawie specjalne akcje. Tylko aktualizacja umiejętności, rzetel-
na wiedza o źródłach informacji, umiejętność obsługi baz danych może spowodować 
zmianę polityki administracji terenowej.

Współczesne bibliotekarstwo zmierza do pełnej informatyzacji rozumianej jako 
stosowanie elektronicznych narzędzi. Liczba komputerów w bibliotekach publicznych 
rośnie (aneks 5). W roku 2004 tylko 2984 (34,5%) biblioteki i filie wyposażone były 
w komputery, a do roku 2007 wyposażenie w sprzęt elektronicznych podniosło się  
do 59,8% – posiadało go już ogółem 5076 bibliotek oraz filii w Polsce. Na wsi w 2004 
roku dysponowało 1530 placówek (26,2%), a w roku 2007 – 2900, czyli 51,6%. Now-
sze dane uzyskamy w miarę opracowywania statystyk przez GUS. Istotne jest, że kom-
putery trafiają też do filii. Jednocześnie wiele już bibliotek wiejskich zapewnia dostęp  
do zewnętrznych baz danych (w roku 2007 było to 3726 placówek, z tego 1887, czyli 65% 
skomputeryzowanych na wsi). Gromadzi się zbiory elektroniczne. W tym zakresie na 
wsi zbiór powiększył się z 4431 w roku 2004 do 9019 jednostek w roku 2007, czyli dwu-
krotnie. Tym bardziej musi budzić niepokój spadające czytelnictwo, które było udziałem 
zaledwie 13% ogółu ludności w roku 2004, a w roku 2007 już tylko około 12%.

Już od 1990 roku zwracano uwagę na różnice pomiędzy poszczególnymi obszara-
mi Polski w tempie rozwoju, przyswajania demokracji, ale też powiększania się dyspro-
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porcji w ekonomicznym rozwoju. Wypowiedzi na ten temat podsumowała Irena Ma-
chaj w monografii Społeczno-kulturowe konteksty tożsamości mieszkańców wschodniego 
i zachodniego pogranicza Polski (Warszawa 2005)13. Powstało kilka koncepcji: według 
jednych „Zarówno Ziemie Zachodnie i Północne, jak i Królestwo Kongresowe daleko 
odbiegają od […] Wielkopolski i Pomorza, Galicji oraz Górnego Śląska”, gdyż różni je 
słabość więzi lokalnej, niski stopień zasiedziałości, mniejsza rola religii, niski poziom 
aktywności stowarzyszeń14. Czy jednak ten podział może być odniesiony do sytuacji 
bibliotek na wsi? W próbie takiego podejścia można sięgnąć do uproszczonej punktacji, 
wspomagającej opis oraz wnioskowanie (aneks 6).

O Ziemiach Zachodnich oraz Północnych można powiedzieć, że jest to region ni-
skiej liczby filii, średniej wielkości sieci punktów bibliotecznych, ale o liczbie ludności 
przypadającej na placówkę w województwach zachodniopomorskim, warmińsko-ma-
zurskim, lubuskim, średnim poziomie korzystania z pełnozatrudnionych, z nierów-
nomiernym, raczej mało licznym zespole kadr o wyższym wykształceniu, mniejszej  
lub średniej liczbie czytelników na 100 mieszkańców, za to stosunkowo aktywnie czyta-
jących (za wyjątkiem kujawsko-pomorskiego).

Wśród województw dawnej Kongresówki są województwa o wysokiej liczbie  
bibliotek i małej liczbie filii, dużej licznie mieszkańców przypadających na jedną pla-
cówkę, małym procencie pełnozatrudnionych, poza województwem podlaskim po-
siadających stosunkowo wysoką liczbę kadr o wyższym wykształceniu, niskiej liczbie 
czytelników na 1000 mieszkańców w województwach typowo rolniczych. W zakresie 
wypożyczeń dominuje wskaźnik co najmniej 20 publikacji na jednego czytelnika (za 
wyjątkiem województwa mazowieckiego).

Na terenach dawnej Galicji liczba bibliotek jest wysoka i taka też liczba filii, mniej-
sza natomiast liczba punktów bibliotecznych. Liczba ludności przypadająca na jedną 
placówkę nie jest jednorodna. W mniejszym stopniu korzysta się z zatrudnień w peł-
nym wymiarze, częściej w niepełnym wymiarze. Liczba czytelników zarejestrowanych 
na 1000 jest stosunkowo wysoka, a liczba wypożyczeń niska.

W obrębie dawnych dzielnic byłych Prus są tereny, które nie dotknęły przemiesz-
czenia ludności i takie, gdzie zasiedlenia były duże. Za wyjątkiem Opolszczyzny, czyli 
terytorium stosunkowo małego, funkcjonuje rozbudowana sieć bibliotek i filii, a różny 
stopień gęstości ma sieć punktów bibliotecznych (tych jest najwięcej w województwie 
śląskim, bo i liczba ludności przypadającej na województwo jest najwyższa w woje-
wództwie śląskim, a stosunkowo mała w dolnośląskim). Preferuje się zatrudnienie kadr  
w pełnym wymiarze (zwłaszcza w województwie opolskim). Liczba czytelników na  
1000 mieszkańców jest wysoka, a liczba wypożyczeń (za wyjątkiem opolskiego) średnia.

Jak z tego wynika, niektóre cechy sytuacji bibliotek publicznych potwierdzają tezę 
o skutkach losów historycznych, inne nie. Każde z kryteriów powinno być brane odręb-
nie pod uwagę przy inicjacji działań na rzecz rozwoju kulturalnego ludności, zwłaszcza 
w dążeniu do podniesienia poziomu posiadanej na wsi wiedzy.

 13 Na ten temat wypowiadali się m.in.: Bohdan Jałowiecki, Marek S. Szczepański: Rozwój lokalny i regionalny 
w perspektywie socjologicznej. Tychy: Wydaw. WSZiNS 2002; Jerzy Bartkowski: Tradycja i polityka. Wpływ 
tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne. Warszawa: Wydaw. 
Żak 2003; Tenże: Przestrzenne zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze. Warszawa: Wydaw. Instytut A. Mickie-
wicza 2005.
 14 I. Machaj: Społeczno-kulturowe konteksty tożsamości mieszkańców wschodniego i zachodniego pogranicza 
Polski. Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar 2005, s. 70, 81.
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Udział bibliotek publicznych w działaniach  
na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego.

Refleksje z międzynarodowych kongresów IFLA

W programach organizacji narodowych i międzynarodowych z zakresu szeroko 
rozumianego bibliotekoznawstwa i informacji naukowej wiele miejsca zajmują sprawy 
dotyczące społeczeństwa informacyjnego. Pojęcie społeczeństwa informacyjnego za-
równo w tym środowisku, jak i pod koniec pierwszej dekady XXI wieku nie wymaga 
definiowania. Wszyscy wiemy, że jego istotą jest informacja i powszechny dostęp do 
niej, poprzez informatyzację i rozwój różnorodnych usług związanych z jej przechowy-
waniem, przesyłaniem i przetwarzaniem.

Jedną z takich profesjonalnych, międzynarodowych organizacji, która w istotny spo-
sób przyczynia się do budowy społeczeństwa informacyjnego, do rozszerzenia dostępu 
do wiedzy i wyrównywania szans, upowszechniania najnowszych osiągnięć i wymiany 
doświadczeń oraz likwidacji barier w tym zakresie, jest działająca od 1927 roku IFLA.

O rozumieniu roli bibliotek – w przygotowaniu do pełnego uczestnictwa w spo-
łeczeństwie informacyjnym świadczy udział przedstawicieli władz IFLA w światowych 
szczytach informacyjnych i wprowadzenie do dokumentów końcowych, podpisanych 
podczas Szczytów, zapisów odnoszących się do roli bibliotek w procesie budowy spo-
łeczeństwa informacyjnego. Dalszym krokiem oraz celem bieżących przedsięwzięć  
w programach IFLA jest przekształcenie tych zapisów w konkretne działania i wzmac-
nianie udziału bibliotek w procesie kształcenia i rozwoju, zwłaszcza, że lata 2003-2012 
zostały uznane przez ONZ za „Dekadę Kształcenia”1. Szczególna rola przypisana została 
bibliotekom publicznym, które są traktowane jako wrota do społeczeństwa, zwłaszcza  
w małych skupiskach2, i podstawowe instytucje w kształceniu ustawicznym3. Wielokrot-
nie podkreślano rolę bibliotek w pielęgnowaniu ludzkich wartości i kultury, obronie 

 1 E. B. Zybert: Edukacyjne funkcje bibliotek w świetle rozważań na forum międzynarodowym. [W:] Biblioteka  
w społeczeństwie informacyjnym. Edukacja – informacja – media. Warszawa: Wydaw. CEBID 2005, s. 47.
 2 R. Ornholt: The public library as a gateway to society – lifelong learning in small communities [online],  
[dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: www.ifla.org/IV/ifla69/papers/185e-Ornholt.pdf.
 3 R. Wedgeworth: Literacy as a public library core programme: IFLA’s contribution to the UN Decade of Literacy 
[online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: www.ifla.org/IV/ifla69/papers/118e-Wedge-
worth.pdf.
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wartości demokratycznych, zapewnianiu mniejszościom narodowym pełnoprawnego 
dostępu do świadczonych usług, dostosowanych do ich zróżnicowanych potrzeb, udo-
stępnianiu komputerów i Internetu, świadczeniu różnego typu usług informacyjnych, 
jak również w szkoleniu użytkowników w zakresie obsługi ICT oraz korzystaniu ze zdo-
bytych informacji4. Bowiem, co jest często akcentowane, samo zapewnienie dostępu do 
informacyjnych technologii komunikacyjnych nie jest gwarancją ich odpowiedniego 
wykorzystania5.

Hasła zawarte w programie „Dekady Kształcenia” znajdują odzwierciedlenie  
w tematyce ostatnich kongresów IFLA:

– „Informacja dla współpracy: tworzenie globalnej biblioteki przyszłości”. 66. Kon-
ferencja Ogólna IFLA (Jerozolima, 13-18 sierpnia 2000 roku);

– „Biblioteki i bibliotekarze: przeobrażenia w wieku nauki”. 67. Konferencja 
Ogólna IFLA (Boston, 16-25 sierpnia 2001roku);

– „Biblioteki dla życia: demokracja, różnorodność, dostarczanie”. 68. Konferen-
cja Ogólna IFLA (Glasgow, 17-24 sierpnia 2002 roku); 

– „Biblioteka jako portal: media - informacja – kultura”. 69. Konferencja Ogólna 
IFLA (Berlin, 1-9 sierpnia 2003 roku);

– „Biblioteki narzędziem edukacji i rozwoju”. 70. Konferencja Ogólna IFLA (Bu-
enos Aires, 22-27 sierpnia 2004 roku);

– „Biblioteki – podróż z odkryciami”. 71. Konferencja Ogólna IFLA (Oslo,  
14-19 sierpnia 2005 roku);

– „Biblioteki – dynamiczne lokomotywy do społeczeństwa wiedzy”. 72. Konfe-
rencja Ogólna IFLA (Seul, 20-24 sierpnia 2006 roku);

– „Biblioteki dla przyszłości: postęp, rozwój i partnerstwo”. 73. Konferencja Ogól-
na IFLA (Durban, 19-23 sierpnia 2007 roku);

– „Biblioteki bez granic: nawigowanie w kierunku globalnego zrozumienia”.  
74. Konferencja Ogólna IFLA (Quebec, 10-14 sierpnia 2008 roku);

– „Biblioteki kreują przyszłość: budowanie na kulturowym dziedzictwie”. 75. Kon-
ferencja Ogólna IFLA (Mediolan, 23-27 sierpnia 2009 roku);

Przypomnę, że w strukturze organizacyjnej IFLA nie ma odrębnej sekcji, koncentru-
jącej się wyłącznie na bibliotekach publicznych, działających w małych środowiskach, bi-
bliotekach gminnych, choć powstała grupa o specjalnych zainteresowaniach odnoszących 
się do bibliotek rolniczych, adresująca swoje działania do sektora rolniczego, także in-
dywidualnych rolników w małych skupiskach wiejskich. Problematyka bibliotek publicz-
nych w małych środowiskach pojawia się najczęściej w kręgu zainteresowania Sekcji Bi-
bliotek Publicznych – Public Libraries Section, ale także inne sekcje (np. Sekcja Bibliotek  
Obsługujących Osoby z Niesprawnością Czytelniczą – Libraries Serving Persons with Print 
Disabilities) i Działy (Division, np. Library Collections, Services, Suport of the Profession) 
prezentują interesujące je problemy z punktu widzenia bibliotek w małych środowiskach. 
W przedstawionym przeglądzie uwzględniono działania IFLA z ostatnich kilku lat.

Analizując wkład IFLA w działalność na rzecz budowy społeczeństwa informacyj-
nego, zwróciłam uwagę na te obszary działania i podnoszone treści, które pojawiają się 
 4 G. Kempster: Valuing difference – the British Council experience of connecting cultures [online], [dostęp: 
15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/009e-Kempster.pdf.
 5 S. V. Aquili, A. Isfandyari Moghaddama: Bridging the digital devide : the role of librarians and information 
Professional in the third millennium. „The Electronic Library” 2008, nr 2, s. 226-237; cyt. za BABIN 2008,  
nr 4, poz. 265.

34



także w programach Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) i wiążą 
się z rozwojem gminnych bibliotek publicznych.

Ambitnym działaniem FRSI prowadzonym w ramach Programu Rozwoju Biblio-
tek jest skupienie się na małych bibliotekach gminnych, rozszerzanie spektrum prowa-
dzonych prac i intensyfikacja tych obecnie działających.

Punktem wyjścia Programu Rozwoju Bibliotek jest postrzeganie biblioteki jako 
miejsca czytania, działania, a także jako przyjaznego miejsca spotkań, lokalnego cen-
trum aktywności i integracji (biblioteka otwarta i dostępna dla wszystkich, umożliwia-
jąca różnorodne sposoby zdobywania informacji i oferująca ciekawe formy spędza-
nia czasu). Zakłada to dostosowanie oferty usług do specyfiki społeczności lokalnych  
oraz podnoszenie umiejętności i kompetencji bibliotekarzy. Wyodrębnione w progra-
mie obszary działania, określane jako „Menu 8” obejmują:

– promocję czytelnictwa i kultury,
– pracę z dziećmi i młodzieżą,
– funkcjonalny dostęp do zasobów bibliotecznych,
– ułatwianie dostępu do informacji lokalnej,
– informatykę dla grup wykluczonych,
– wsparcie dla lokalnej samoorganizacji społecznej,
– korzystanie z usług e-administracji,
– usługi i poradnictwo w zakresie multimediów.

Oto niektóre z wymienionych uprzednio obszarów FRSI, prezentowane podczas 
kongresów IFLA.

Promocja czytelnictwa i kultury, wielokulturowość

Pierwszy z obszarów wyszczególnionych przez FRSI – promocja czytelnictwa  
i kultury, jest również tym chętnie podejmowanym przez uczestników kongresów. 
Można w nim wyodrębnić zagadnienia prezentujące narodowe programy, takie jak np.: 
Nederlandd leest – the Netherland Reads, Ősterreich liest – Austria Reads; Treffpunkt 
Bibliotek – Meeting Point Library6, National Plan for Reading and Libraries in Colombia7,  
które służą nie tylko podniesieniu kultury i edukacji poprzez upowszechnianie czy-
telnictwa, współpracy ze środowiskiem lokalnym, rozwojowi bibliotek publicznych,  
ale także pełnią funkcje nieformalnych, często zlokalizowanych na wsi, ośrodków kształ-
cenia i czytelnictwa oraz przyczyniają się do postrzegania przez środowisko bibliotek 
jako ważnych, o ile nie podstawowych, ogniw w tych działaniach. Dzięki zaangażowa-
niu w te programy znanych osób ze świata kultury, sztuki czy polityki, jak to ma miej-
sce także w Polsce, biblioteki stały się bardziej widoczne w środowisku jako instytucje 
wspierające czytelnictwo, umiejętność czytania i pisania czy rozwój społeczny.

Wiele uwagi, zwłaszcza w ostatnich latach poświęca się problemom wielokultu-
rowości, sprzyjaniu globalnemu zrozumieniu, różnorodności kulturowej i tworzeniu 
zgodnej współpracy jako podstawy dla rozwoju wszelkich działań przygotowujących 

 6 M. Koren, G.Leitner: The potential of national reading campaigns. Experiences from Austria and the Nether-
lands in international perspective [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.
ifla.org/IV/ifla74/papers/085-Koren_Leitner-en.pdf.
 7 D. C. Martinez Santos z Universidad de la Salle w Bogocie, Kolumbia: Public Libraries and modernity  
in Colombia: multiple cultures, multiple realities [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/118-Santos-en.pdf.
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do społeczeństwa wiedzy i informacji, zwłaszcza, że rok 2008 został ogłoszony przez 
Komisję Europejską jako Rok Dialogu Międzykulturowego. Podczas 35. sesji Konfe-
rencji Generalnej UNESCO, która odbyła się jesienią 2009 roku został zatwierdzony 
Manifest UNESCO/IFLA dot. biblioteki wielokulturowej (The IFLA Multicultural Library 
Manifesto)8, a Zarząd Główny SBP przyjął 17 grudnia 2009 roku uchwałę w sprawie 
jego stosowania. Wśród zadań biblioteki wielokulturowej wymienia się wspomaga-
nie użytkowników w rozwijaniu ich kompetencji informacyjnych, technologicznych  
i komunikacyjnych, wykorzystanie nowych technologii dla upowszechniania i zacho-
wania dorobku kulturowego różnych grup oraz promocję czytelnictwa. Zgodnie z za-
łożeniami sformułowanymi w IFLA/UNESCO Public Library Manifesto i dokumentach 
Światowego Szczytu Informacyjnego każda osoba powinna mieć możliwość korzystania 
z pełnej oferty usług bibliotecznych i informacyjnych. Biblioteki, uwzględniając róż-
norodność kulturową i językową, powinny służyć wszystkim członkom społeczności, 
niezależnie od ich dziedzictwa kulturowego, etnicznego i językowego; dostarczać im 
informacje w odpowiednich językach i formach; zapewniać dostęp do różnorodnych 
dokumentów i usług odzwierciedlających potrzeby środowiska. Szczególna uwaga po-
winna być adresowana do grup, które są często marginalizowane w zróżnicowanych 
kulturowo środowiskach: mniejszości etnicznych i imigranckich, osób ubiegających się 
o azyl i cudzoziemców z czasowym prawem pobytu, imigrantów zarobkowych i mniej-
szości narodowych z uwzględnieniem rdzennych społeczności.

Włączanie się bibliotek publicznych w gromadzenie dokumentów zachowanych  
w różnych postaciach na temat danej społeczności, jej tradycji i zwyczajów może służyć 
jako platforma publicznego zaangażowania w zbieranie i rozpowszechnianie lokalnej 
wiedzy wśród mieszkańców, którym służą. Ilustracją mogą być informacje dotyczące 
mieszkańców RPA9, Inuitów – jednej z rdzennych grup etnicznych, zamieszkujących 
na terenach Kanady10, Lapończyków11, indiańskich plemion w obu Amerykach12, Afry-
ce13, Nowej Zelandii czy Australii14, przybliżające działania służące zwiększeniu dostępu 
do książki, informacji, edukacji i rekreacji, kształtowaniu tożsamości etnicznej, pod-

 8 Manifest UNESCO/IFLA dot. biblioteki wielokulturowej [online], [dostęp: 15.06.2010]. Dostępny w World 
Wide Web: http://www.ebib.info/images/SBP/manifestunesco-ifla.pdf.
 9 E. Greyling: Content development in an Indigenous Digital Library: a case study in community participa-
tion [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla75/papers/191-
Greyling-en.pdf.
 10 S. Rankin: Canadian Inuit newspapers and periodicals: past, present and future [online], [dostęp: 15.05.2010]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/097-Rankin-en.pdf.
 11 P. Sarri: Creating a library plan for the Sami in Sweden [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World 
Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/167e-Sarri.pdf.
 12 L. Roy: Libraries on tribal homelands as multipurpose facilities. Cyt. za: E. B.Zybert: Edukacyjne funkcje 
bibliotek w świetle rozważań na forum międzynarodowym. [W:] Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym. 
Edukacja – informacja – media. Warszawa: Wydaw. CEBID 2005, s. 58; J. Whitehorse: Libraries: Tools for edu-
cation and development within the Navajo Nation. Cyt. za: E. B.Zybert: Ibidem, s.47.
 13 F. F. C. Kachala: Developing a reading culture among the rural masses of Mwambo, Zomba District, Malawi: 
a concept for the 21st century and beyond [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://
www.ifla.org/IV/ifla73/papers/101-Kachala-en.pdf.
 14 C. A. Castro Aliaga: Conocimiento indígena y el papel de la información en la educación: La Biblioteca Qu-
echua de Ayaviri-Perú [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/
ifla73/papers/155-CastroAliaga-es.pdf; D. Dorner, G. E. Goman: Indigenous knowledge and the role of infor-
mation literacy education [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/
IV/ifla72/papers/082-Gorman_Dorner-en.pdf.
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trzymywaniu znajomości języka, kultury i prowadzeniu badań dotyczących tych grup,  
a także opisujące uczestnictwo społeczności w gromadzeniu treści dla biblioteki cyfro-
wej o/dla lokalnej wiedzy tubylczej. Istotna wydaje się tu interakcja zachodząca między 
biblioteką, lokalną społecznością a zastosowaną technologią, gdyż informacyjne tech-
nologie komunikacyjne 21. wieku wprowadzane do bibliotek publicznych, nie tylko po-
łudniowoafrykańskich, ułatwiają dostęp do źródeł dziedzictwa kulturowego, przyczy-
niają się do zmniejszenia cyfrowego wykluczenia i wprowadzają lokalne społeczności 
do globalnych zasobów informacyjnych.

Dzięki funduszom Fundacji Billa i Melindy Gates, np. z programu „Native Ameri-
can Access to Technology”, udało się w ostatnich latach powiększyć zbiory w bibliote-
kach północnoamerykańskich społeczności plemiennych, a także wyposażyć je w kom-
putery z dostępem do Internetu. Dzięki temu biblioteki plemienne wspierają ludność 
tubylczą w procesie adaptacji do życia poza rezerwatem, kształcą w zakresie korzystania 
z nowych technologii, wspomagają procesy edukacyjne poprzez umożliwienie osobom 
uczącym się dotarcie do książek.

Zaprezentowane podczas jednego z kongresów doświadczenia małej biblioteki pu-
blicznej w miejscowości Jurilovca w powiecie Tulcea w Rumunii15, pokazują, że wysiłki 
przez nią podejmowane służą nie tylko zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, 
współtworzonego przez rosyjską mniejszość narodową, ale także przybliżeniu nowych 
technologii, pokonaniu lęku przed komputerem wśród starszych, biednych i niewy-
kształconych mieszkańców tej wioski.

Przykładem działań integrujących społeczność lokalną, służących kształtowaniu 
jej tożsamości, pielęgnowaniu wielokulturowości oraz zachowaniu i upowszechnianiu 
dziedzictwa kulturowego jest projekt Europejskiej Romskiej Biblioteki Cyfrowej, której 
koordynatorem jest Serbska Biblioteka Narodowa16. Jego głównym celem jest stworze-
nie cyfrowego zbioru romskiego dziedzictwa literackiego z krajów europejskich.

Inną ilustracją działań na rzecz społeczności zróżnicowanych etnicznie i kultu-
rowo są przedsięwzięcia podejmowane z myślą o ludności imigranckiej. Na kongresie  
w Oslo przedstawione zostały założenia, koncepcje i formy pracy bibliotecznej w od-
niesieniu do imigrantów, sprzyjające adaptacji do życia w nowym środowisku, odnale-
zieniu swojego miejsca w nim, w nowej kulturze. Zwrócono uwagę także na znaczenie 
takich działań dla procesu destygmatyzacji tych środowisk, ukazywania ich mocnych, 
a nie negatywnych stron i zaakceptowaniu ich jako równoprawnych mieszkańców. Jako 
metodę pracy sprawdzającą się w środowisku zróżnicowanym etnicznie i kulturowo  
(m.in. w Khasavyurt w Dagestanie, Federacja Rosyjska) sugeruje się m.in. grupowe pra-
ce nad tekstem edukacyjnym czy beletrystycznym, dzięki którym uczestnicy zajęć po-
szerzają wzajemne zrozumienie i tym samym przeciwdziałają nietolerancji17.

W działaniach dla grup imigrantów szczególnie wyróżniają się biblioteki skandy-
nawskie. Także w bibliotekach amerykańskich, np. w Queens Library na terenie No-
wego Jorku, prowadzone są prace w ramach przedsięwzięcia New American Program, 
których celem jest poznanie potrzeb i oczekiwań nowych imigrantów oraz dążenie do 

 15 A. Ch. Rapeanu: Library helps Russian minority preserve traditions online [online], [dostęp: 15.05.2010]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla75/papers/158-Rapeanu-en.pdf.
 16 V. Injac: National Library of Serbia as a coordinator of the European Romani Digital Colection [online],  
[dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla75/papers/158-Injac-en.pdf.
 17 E. Yakubov: Dialogue reading as the most important tool in overcoming etnical intolerance [online], [dostęp: 
15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla74/xpress4-en-2008.pdf.
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ich zaspokojenia. Działania te wspierają imigrantów w przystosowywaniu się do życia 
na terenie Stanów Zjednoczonych oraz umożliwiają im zaprezentowanie swojej kultury 
na szerszym forum18.

Praca z dziećmi i młodzieżą

W zakresie pracy z dziećmi szczególnie wyróżniają się Sekcje IFLA zajmujące się 
czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym: Sekcja Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży,  
Sekcja Bibliotek Szkolnych, Sekcja Bibliotek Publicznych. Ich działania ukierunkowa-
ne są na urzeczywistnienie celów zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej 
w 1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych19. Głównym punktem Kon-
wencji jest wspieranie wszystkich dzieci w osiąganiu pełnego potencjału rozwojowego. 
Dlatego też z inicjatywy sekcji IFLA zaproponowano ustanowienie 20 listopada dniem 
działań bibliotecznych propagujących prawa dziecka.

Również oczekiwania społeczeństwa globalnego wymagają od wszystkich krajów 
takiego wychowywania dzieci i młodzieży, które umożliwi im sukces jako globalnym 
obywatelom. Biblioteka dziecięco-młodzieżowa jest ważnym narzędziem w kształtowa-
niu społeczeństwa informacyjnego i w rozwoju demokracji w społeczeństwie, ponieważ 
może i powinna przygotować dziecko do aktywnej partycypacji w codziennym życiu,  
co wymaga różnorodnych umiejętności w zakresie pisania i czytania. Istotną rolę odgry-
wają tu wytyczne IFLA poświęcone pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym20. 
Ważną częścią tych wytycznych są przykłady działań praktycznych, popularyzujących 
najlepsze rozwiązania organizacyjne oraz programy pracy (Wytyczne IFLA dla bibliotek 
obsługujących niemowlęta i małe dzieci (do 3 lat); Wytyczne dla bibliotek obsługujących 
młodzież). Bardzo przydatne w polepszaniu jakości pracy są również zamieszczone  
w wytycznych narzędzia do oceny pracy (Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących 
niemowlęta i małe dzieci (do 3 lat), Wytyczne dla bibliotek obsługujących młodzież).

Ponieważ nie we wszystkich krajach zorganizowane są publiczne biblioteki dla 
dzieci i młodzieży rolę stymulatora i siły napędowej dla rozwoju czytelnictwa i przy-
gotowania do uczestnictwa w życiu społeczeństwa informacyjnego pełnią prywat-
ne biblioteki i działania określane mianem „czytań rodzinnych”, „czytań domowych”  
czy „rodzinnej alfabetyzacji”. Dotyczą one przedsięwzięć służących szeroko rozumia-
nemu kształceniu, w które zaangażowane są przynajmniej dwa pokolenia i obejmują 
programy doskonalące umiejętność czytania i pisania wśród dzieci, dorosłych i porad-
nictwo dla dorosłych w zakresie popularyzowania czytelnictwa.

Jedną z zaprezentowanych form bibliotek dziecięcych, upowszechnionych w Polsce 
za sprawą prof. Joanny Papuzińskiej-Beksiak, były unikalne na świecie prywatne biblio-
teki dla dzieci zwanej bunko. Stanowią one substytut bibliotek publicznych, albowiem 
ich powstawanie i rozwój było i jest spowodowane niedostatkiem na terenie Japonii 

 18 F. Gitner: Changing Demographics: marketing to communities in transition : reaching out to new immigrants 
[online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/118-
Gitner-en.pdf.
 19 Convention on the Right of the Child (1989) [online]. Office of the United Nations High Commissioner 
for Human Right [dostęp: 15.06.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ohchr.org/english/law/crc.
htm.
 20 Dzieci, młodzież – Internet – Biblioteki. Wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży, red. G. Lewan-
dowicz-Nosal, E. B. Zybert. Warszawa: Wydaw. SBP 2009, s. 8.
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bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży. Bunko prowadzone są przez osoby pry-
watne lub grupy wolontariuszy. Są one organizowane w różnych miejscach – tam, gdzie 
można zgromadzić książki, by dzieci miały do nich łatwy dostęp: domach prywatnych, 
centrach kulturalnych, świątyniach, kościołach czy supermarketach. Utrzymywane są 
ze środków prywatnych21.

W bogatej Korei Płd. w 2003 roku, z inicjatywy sieci telewizyjnej i pozarządowej 
organizacji zainteresowanej problematyką bibliotekarstwa i informacji naukowej, roz-
poczęto realizację programu zatytułowanego „Cudowna biblioteka” („Miracle Library”), 
którego celem było obudzenie publicznej świadomości potrzeby usług bibliotecznych 
dla dzieci i organizowanie ich. Pierwsza biblioteka w ramach tego programu została 
otwarta w 2003 roku w Suncheonie („Suncheon Miracle Library”). Obecnie jest już  
9 bibliotek tego typu. Niezależnie od „Cudownych Bibliotek”, działalność propagują-
cą czytelnictwo prowadzą wolontariusze (wśród nich szczególne miejsce zajmują bab-
cie), dla których zajęcia szkoleniowe organizowane są we wszystkich bibliotekach pu-
blicznych. W czerwcu 2006 roku otwarto Narodową Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży, 
podległą Narodowej Bibliotece Korei, co ma przyczynić się do radykalnego rozwoju 
bibliotekarstwa dziecięcego w tym kraju, zwłaszcza, że pierwsza, i jedyna aż do końca  
XX wieku, biblioteka dla dzieci powstała dopiero w 1979 roku w Seulu22.

Członkowie Sekcji oraz uczestnicy spotkań kongresowych, mówiąc o pracy z czy-
telnikiem dziecięcym i młodzieżowym, wielokrotnie zwracali uwagę na konieczność 
dostosowania form, warunków i metod pracy bibliotek dziecięcych i młodzieżowych do 
potrzeb i oczekiwań, także technologicznych, młodych użytkowników, kształtowanych 
pod wpływem wszechobecnej kultury medialnej, a więc proponowanie użytkownikom 
wysokiej jakości produktów oraz informacji (we wszystkich możliwych formach prezen-
tacji – teksty, obrazy i dźwięki), dostosowanych do zainteresowań tej grupy odbiorców. 
Pomocna może w tym być Międzynarodowa Dziecięca Biblioteka Cyfrowa (Internatio-
nal Children’s Digital Library – ICDL), nad której urzeczywistnieniem podjęto prace  
w 2002 roku23. Biblioteka ta zapewnia swobodny dostęp w trybie online do światowej 
literatury dziecięcej. Służy uczeniu się i poznawaniu światowego bogactwa i jego róż-
norodności poprzez książki dziecięce. Przykładem adaptacji do potrzeb i oczekiwań 
młodych użytkowników jest realizowany w bibliotekach szwedzkich w latach 2005-08 
dwuetapowy program „2020 Mars Express”24. Celem pierwszego etapu programu było 
stworzenie metody zachęcającej dzieci do uczestniczenia w rozwoju i projektowaniu 
pomieszczenia bibliotecznego w ich lokalnej bibliotece. W drugim nacisk został poło-
żony na dobór nowych technik, które wspierałyby umiejętności językowe i stymulowały 
radość czytania. W Public Library w Greater Victoria w Kanadzie25 w ramach realizo-

 21 K. Takahashi: Bunko: a private children’s library in Japan [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World 
Wide Web: http://archive.ifla.org/VII/s33/papers.htm.
 22 Y. S. Song: Family reading in children’s library services of Korea [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny  
w World Wide Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla72/papers081-Song-en.pdf.
 23 A. C. Weeks: The International Children’s Digital Library – using technology to expand children’s access to 
books from around the world [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.
org/IV/ifla73/papers/105-Weeks-en.pdf.
 24 L. Claesson, A. Gulstrand, E. Håkansson: 2020 Mars Express – towards the future children’s and young adul-
t’s library [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla74/paper-
s/155- Claesson_Gulstrand_E.Håkansson-en.pdf.
 25 K. Andersen: Canada’s Teen Reading Club [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/155- Andersen-en.pdf.
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wanego programu czytelniczego „Canada’s Teen Reading Club”, opartego na działaniach 
bibliotecznych, i prowadzonego online, młodzież poleca książki swoim rówieśnikom, 
współtworzy fora dyskusyjne, czaty czy sekcję pisania kreatywnego. A w norweskiej 
kampanii „czytelniczej sztafety – Lesestafetten”, prowadzonej przez organizację o na-
zwie „!Les”, do czytania najskuteczniej zachęcają sami rówieśnicy, którzy rozmawiają  
o książkach i rekomendują je. Biblioteka okręgowa kontaktuje się z uczestniczący-
mi szkołami średnimi, dając im do wykonania różne zadania związane z książkami.  
W sztafecie czytelniczej młodzi ludzie wybierają książki warte, ich zdaniem, przeczy-
tania i polecają je swoim młodszym kolegom, „pałeczka” przekazywana jest co miesiąc  
z okręgu do okręgu26.

Czasem te działania promocyjne podejmowane są podczas niekonwencjonalnych 
przedsięwzięć jak słuchanie muzyki rap czy pop w bibliotece czy w nietypowym otocze-
niu. Biblioteki publiczne w Vaerlose, w Danii prowadzą program popularyzacji czytel-
nictwa, realizowany w specjalnym pojeździe (w wagonie kolejowym, ciągniętym przez 
traktor), zwanym „Storymobile”. Pojazd, odwiedzający regularnie instytucje edukacyjne 
(przedszkola, szkoły, domy kultury) w Vaerlose i okolicy umożliwia dzieciom w wieku 
2-9 lat zabawę oraz uczestnictwo w zajęciach opowiadania bajek i głośnego czytania27. 
Inne imponujące przedsięwzięcie biblioteczne, prowadzone w bardzo skromnych wa-
runkach, to program społeczny COMFENALCO28 w Medelin, realizowany przez biblio-
teki publiczne w Kolumbii29. Z uwagi na ubóstwo kraju i niedostateczny poziom rozwo-
ju edukacji ważną rolę przypisano bibliotekom, które mają przyczynić się do poprawy 
stanu edukacji społeczeństwa i poziomu ich życia. Prowadzona działalność biblioteczna 
ma charakter unikatowy, jeśli chodzi o Kolumbię, a w stosowanych formach pracy wy-
korzystywane są sugestie Genevieve Patte, znanej także w środowisku polskiego biblio-
tekarstwa dziecięcego. W prowadzonej szerokiej działalności edukacyjnej, wdrażane 
są aktywne formy pozyskiwania tzw. czytelników opornych i podejmowane działania 
przeciwdziałające patologiom społecznym, powszechnie występującym w tym środo-
wisku. Są to akcje czytelnicze w najbiedniejszych skupiskach ludności, godziny czyta-
nia bajek, punkty pomocy w nauce, zlokalizowane poza murami biblioteki, spotkania 
z ludźmi, którzy mogą być interesujący dla młodzieży, np. sportowcy czy piosenkarze 
młodzieżowi. Inne działania to organizowanie tzw. namiotów czytania30.

Warte upowszechnienia są formy pracy służące tolerancji i integracji pokoleniowej, 
np. projekt „Inny. Inni. Inaczej”31, zainicjowany w 2006 roku przez Instytut Tolerancji 
we współpracy z Wszechrosyjską Państwową Biblioteką Literatury Obcej im. M. Rudo-

 26 L. H. Indergaard: A voyage through the Norwegian library landscape and some challenges on the horizon. 
„IFLA Journal” 2005, nr 2, s. 144.
 27 L. Murmann Jensen: The reading shelter : a mobile shelter for reading aloud and storytelling [online], [dostęp: 
15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla72/papers/081-Jensen-en.pdf.
 28 Środki finansowe, którymi dysponuje Comfenalco, pochodzą ze specjalnych podatków płaconych przez 
pracodawców instytucji państwowych i prywatnych, z przeznaczeniem na poprawę warunków życia obywa-
teli o niskich dochodach.
 29 G. Rodriguez: Las bibliotecas de Comfenalco en Medelin y su compromiso con la formacion de lectores [online], 
[dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla68/papers/078-092s.pdf.
 30 R. Sarjant: Developing Best Practice in Reading Tents in East Africa [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny 
w World Wide Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla71/papers/137e-Sarjant.pdf.
 31 E. Genieva: School Library – the Territory of Tolerance. Project Other. Others. Otherwise for Children and 
Multicultural Education [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: www.ifla.org/files/hq/
papers/ifla75/194-Genieva-en.pdf.

40



mino i urzeczywistniony dzięki inicjatywie Ludmiły Ulickiej, znanej rosyjskiej pisarki 
dla dzieci. Projekt jest próbą poszerzenia dziecięcego horyzontu umysłowego poprzez 
prezentację różnorodnych obrazów z życia narodów świata. Ma promować szacunek  
i tolerancję wobec tego, co obce, nieznane i trudne do zrozumienia, ma upowszechniać 
zjawiska kulturowe, pobudzać pozytywne zainteresowanie światem i jego różnorodno-
ścią oraz przeciwdziałać utrwalonym negatywnym stereotypom. Do projektu wybrano 
tematy interesujące dzieci: narodowe ubiory i jedzenie, tradycje życia rodzinnego, mi-
tologia kosmogoniczna. Inna forma pracy popularyzowana podczas kongresu w Medio-
lanie to wystawa prezentowana w norweskich bibliotekach, poświęcona podróży przez 
sztukę islamu32. Jej podstawę stanowi dwujęzyczna książeczka obrazkowa zatytułowana 
The Magical Cape – a journey through Islamic Art (Magiczna Peleryna – podróż przez 
sztukę islamu), dostępna w Norwegii w 22 wersjach językowych, jej tekst towarzyszy 
wystawie. Dzieci, a także ich rodzice, mogą czytać zamieszczone historyjki w swoich 
ojczystych językach. Jednym z elementów wystawy jest piękny pawilon (zaprojekto-
wany i ozdobiony przez irańsko-szwedzkiego artystę plastyka), wyposażony w sprzęt 
muzyczny i głośniki. Można w nim posłuchać orientalnej muzyki. Przykładem innego 
interesującego działania są warsztaty zatytułowane: Siódme niebo – program oparty na 
literaturze skandynawskiej33, przygotowane przez Gitte Vejlby i Majken Jorgenson z ko-
penhaskiej biblioteki publicznej i realizowany w tamtejszej placówce. Adresatami tego 
programu są przedstawiciele wszystkich generacji od małych dzieci do osób zaawanso-
wanych wiekowo, Duńczycy, obcokrajowcy, także turyści przebywający w Danii, inaczej 
mówiąc, to program dla całych rodzin. Jednym z jego celów jest twórcze podejście do 
integracji imigrantów w nową kulturę. Oferuje on dzieciom i dorosłym wspólne od-
krywanie świata literatury dziecięcej. Poprzez czytanie, opowiadanie bajek, legend, sag  
i śpiewanie piosenek o skandynawskim rodowodzie, w wyniku interaktywnych do-
świadczeń rozbudzane jest zainteresowanie problematyką jakości kulturalnej, histo-
rycznej, społecznej i lingwistycznej w literaturze dziecięcej.

Funkcjonalny dostęp do zasobów bibliotecznych, jakość usług bibliotecznych

Sytuacja finansowa bibliotek, często trudna, zmniejszanie się nakładów na biblio-
teki, połączone często z ich likwidacją, a z drugiej strony oczekiwania społeczeństw  
na szybki i jak najłatwiejszy dostęp do zasobów i informacji w różnych instytucjach 
sprawia, że biblioteki dążą do racjonalnego wykorzystania swoich zasobów i jak naj-
lepszego zaspokojenia potrzeb swoich klientów. Konieczne staje się także dostosowanie 
bibliotek do realiów panujących poza ich murami (pojawienie się nowych technolo-
gii, wprowadzenie technologii 2.0 i ułatwiona partycypacja użytkowników w różnych 
obszarach życia społecznego) i ukierunkowanie się na zmieniające się oczekiwania  
i kwalifikacje użytkowników34.

Jak wynika z prezentowanych informacji chętnie wykorzystywane są serwisy spo-
łecznościowe, za pomocą których biblioteki kontaktują się ze swoimi użytkownikami 

 32 K. Leth Nielsen: Join us for a journey through Islamic Art [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World 
Wide Web: www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/158-Leth-en.pdf.
 33 G. Vejlby, M. Jorgenson: Presentation of the 7th Heaven – a project on Nordic Literature [online], [dostęp: 
15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/VII/s32/news/no03-02.pdf.
 34 P. Giger, E.Norling: Library participation cultures [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide 
Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/074-Giger_Norling-en.pdf.
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oraz propagują swoje zbiory. Podstawowymi zaletami serwisów społecznościowych 
jest to, że ułatwiają wzajemny kontakt pomiędzy biblioteką a użytkownikami, umoż-
liwiają dotarcie do dużej liczby odbiorców w sposób szybki i efektywny, wzmacniają 
kreatywność bibliotekarzy i są przeważnie darmowe. Najpopularniejsze wśród bibliotek 
są blogi i portale, takie jak: YouTube, Facebook, MySpace, Flickr, Twitter. Korzystanie 
z serwisów społecznościowych pozwala na budowanie lojalności użytkowników i jest 
pożądane dla obu stron, gdyż może przyczynić się do powstania dynamicznych biblio-
tek zmieniających się wraz z potrzebami korzystających z nich osób, sami użytkownicy 
przestają je postrzegać jako miejsca staromodne i nieatrakcyjne.

Usługą zalecaną bibliotekom jest darmowy serwis społecznościowy Twitter powsta-
ły w 2006 roku. Umożliwia on wysyłanie oraz odczytywanie w sieci WWW oraz poprzez 
SMS krótkich wiadomości zwanych tweetami. Za pośrednictwem tweetów możliwe 
jest udzielanie użytkownikom wszelkiego rodzaju informacji, których poszukują (za-
wiadomienia o organizowanych wydarzeniach, takich jak: odczyty, wykłady, warsztaty  
czy wyprzedaże książek, o nowych nabytkach czy zmianach godzin urzędowania). Twe-
ety mogą także odsyłać do interesujących stron na temat czytelnictwa, innych bibliotek 
czy do własnej witryny danej biblioteki. Biblioteki publiczne w USA korzystają z Twitte-
ra, by informować o nowościach na swoich stronach WWW, ale także, by powiadamiać 
np. o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów, dostępności i sposobach korzystania 
z określonych usług35.

Przykładem działań, służących ułatwianiu dostępu do informacji, również lokal-
nej, prezentowanych podczas kongresów są prace urzeczywistniające założenia duń-
skiej strategii dotyczącej społeczeństwa informacyjnego, przygotowane w 1995 roku36.  
Aczkolwiek uznano w nich biblioteki za podmioty wiodące w tworzeniu społeczeń-
stwa informacyjnego, to jednak brak uszczegółowienia ich roli spowodował dość póź-
ną (w 2000 roku) implementację strategii, kiedy to przyjęto nową ustawę biblioteczną. 
Zgodnie z nią wszystkie biblioteki zostały zobowiązane do zapewnienia użytkownikom 
dostępu do Internetu i do różnych nośników informacji. Zarówno przyjęcie strategii 
społeczeństwa informacyjnego, jak również uchwalenie nowej ustawy bibliotecznej 
przyczyniło się do reorganizacji usług wykorzystujących technologie informacyjne. 
Chociaż nie wiązało się to ze wzrostem dodatkowych funduszy na działalność biblio-
teczno-informacyjną, to dzięki włączeniu bibliotek do lokalnych sieci (np. Aarhus Net), 
każdy użytkownik odwiedzający bibliotekę ma obecnie darmowy dostęp do Internetu. 
Ponadto dzięki współpracy bibliotek możliwe jest przeszukiwanie, rezerwowanie oraz 
zamawianie książek i innych materiałów z różnych bibliotek poprzez Internet. Przyję-
cie strategii dotyczącej społeczeństwa informacyjnego sprawiło, iż biblioteki nawiązały 
ściślejszą współpracą ze sobą, dającą w efekcie lepsze wykorzystanie zbiorów i większą 
satysfakcję użytkownika, któremu jest obojętne, która z placówek jest usługodawcą.

Biblioteki publiczne w Danii zapewniają użytkownikom programy usług biblio-
tecznych (jedne z najbogatszych w Europie), oparte na wykorzystaniu komputerów  
np.: e-mailowe powiadamianie użytkowników o poszukiwanych przez nich materia-
łach, wykazy nowych nabytków czy informacje nt. nowości w bibliotece. W wyniku 
 35 S. Milstein: Tweeter for libraries (and librarians). „Online. Exploring Technology and Resources for Informa-
tion Professionals” 2009, nr 2, s. 34-35. Cyt za: BABIN 2009, nr 3, poz. 191.
 36 K. Schultz, R. Hape: Public Libraries in Denmark and the On-line and Digital Information Service – what is 
it about? [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla71/paper-
s/109e-Hape.pdf.
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współpracy bibliotek, a także przy zaangażowaniu się władz komunalnych, tworzo-
ne są specjalne programy, będące odpowiedzią na codzienne potrzeby społeczności,  
np. program FINFO (adresowany do uchodźców i imigrantów, dający dostęp do cen-
nych dla nich informacji w 11 językach) czy Litteratursiden – portal dotyczący duńskiej 
literatury (zawierający m.in.: informacje o nowościach, artykuły o książkach, notki bio-
graficzne o autorach, rekomendacje bibliotekarzy)37.

Oczekiwania użytkowników nie ograniczają się jedynie do usprawnień w zakresie 
technologii umożliwiających szybkie dostarczanie informacji i materiałów, ale odno-
szą się także do efektywności pracy bibliotecznej wymagającej stosowania reinżynierii 
tak, by wyeliminować wszelkie bariery w dostępie. Ukierunkowanie usług bibliotecz-
nych na użytkowników i ich satysfakcję określa się nawet jako szansę drugiego życia 
dla bibliotek38.

Biblioteki tworzą programy współpracy m.in. norweski „Bibliotekssvar” – Library 
Answer39 czy organizują tzw. jednolite usługi biblioteczne. Przykładem takich jednoli-
tych usług, obejmujących określony region są projekty przygotowane przez dwie norwe-
skie biblioteki okręgowe (w østfold i Oppland). Wypracowały one zasady księgozbioru 
ruchomego, zgodnie z którymi książka wypożyczona z biblioteki „macierzystej” do in-
nej, w której użytkownik chciał z niej skorzystać, pozostaje w niej dotąd dopóki ktoś inny 
nie będzie chciał z niej skorzystać. Biblioteka okręgowa dokonuje zakupu nowych ksią-
żek, dla tych bibliotek, które jako pierwsze je zamówią. Następnie są one przekazywane  
do innych bibliotek zgodnie z zapotrzebowaniem i zamówieniami użytkowników40.

Mówiąc o funkcjonalności dostępu do zasobów bibliotecznych, należy także zwró-
cić uwagę na aspekty jakościowe, rozumiane jako dążenie do satysfakcji użytkowników, 
promowania najlepszych rozwiązań praktycznych w dostępie do zbiorów i informacji 
oraz ocena wykonania.

Wiele uwagi poświęca się wskaźnikom pomiaru wykonania zadań i oceny jakości, 
jak również samemu ich doborowi tak, aby ukazywały różne aspekty pracy bibliotecznej 
i stron internetowych bibliotek41. Ostatnio coraz częściej, obok mierników statystycz-
nych (twardych) i jakościowych (miękkich) zwraca się uwagę na tzw. jakość strategicz-
ną, czyli ocenę biblioteki w środowisku42. Osobą bardzo aktywną w działaniach na rzecz 

 37 Ibidem.
 38 D. Karnes, F. Lajba, S. Shorb: Technology for providing material in 94 languages : a partnership for user-driven 
learning and improved awareness of the people and events that shape our world [online], [dostęp: 15.05.2010]. 
Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/VII/s21/news/ITSnewsletter_July_07.pdf; C. Lupovici: 
Gallica 2.0: a second life for the BnF digital Library [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide 
Web: http://www.ifla.org/files/hq/publications/ifla-publications-series-119.pdf; H. Pienaar, I. Smith: Develop-
ment of Library 2.0: service model for an African library [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World 
Wide Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/146-Pienaar_Smith-en.pdf.
 39 Powstały z połączenia dwóch innych wcześniejszych projektów („Bibliotekvakten.no” i „Ask the Library”), 
który umożliwia usługi informacyjne online w formie czatu.
 40 L. H. Indergaard: A voyage through the Norwegian library landscape and some challenges on the horizon. 
„IFLA Journal” 2005, nr 2, s. 134.
 41 R. Poll: Evaluating the library website: statistics and quality measures [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostęp-
ny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/074-Poll-en.pdf; R. Poll: Quality measures for 
special libraries [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla71/
papers/081e-Poll.pdf.
 42 B. Usherwood, R. Linley: New library – new measures: a social audio of public libraries [online], [dostęp: 
15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/iV/ifla64/054-94e.htm. Cyt. za: E. B. Zybert: 
Jakość w działalności bibliotek. Oceny – pomiary – narzędzia. Warszawa: Wydaw. CEBID, 2007, s. 109-113.
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jakości jest Roswitha Poll43, autorka wielu prac na temat mierników wykonania zadań, 
m.in. międzynarodowych zaleceń do pomiaru jakości wykonania w bibliotekach róż-
nych sieci, prezentowanych podczas kongresów IFLA.

Podczas dorocznych spotkań IFLA przybliżano także inne metody gromadzenia 
danych na temat zachowań użytkowników, potrzebnych do oceny, planowania i wspiera-
nia działalności bibliotecznej. Analiza tych danych może być podstawą do podniesienia 
jakości usług i dostosowania ich do potrzeb użytkowników, a także dla ustalenia uży-
teczności bibliotek publicznych dla nowych odbiorców. Często, jak metoda Tverrgående 
Trafikk Telling – TTT – transversal traffic counting44, są one bardzo tanie i proste  
w realizacji. Metoda TTT, zastosowana w dwóch bibliotekach norweskich, oparta jest 
na regularnej i systematycznej obserwacji przemieszczania się użytkowników w biblio-
tece i ich zachowań45.

W wielu krajach rozwiązaniem ułatwiającym dostęp do zbiorów i informacji są bi-
blioteki ruchome, których współczesne wersje odgrywają ważną rolę w alfabetyzacji spo-
łeczeństwa. Coraz częściej do bibliobusów wprowadzane są nowości techniczne: faksy, 
skanery, usługi internetowe, bankomatowe i rozszerzany jest zakres świadczonych usług, 
np. organizowane są spektakle teatralne, opowiadanie bajek czy popularyzowanie dzie-
dzictwa kulturowego danego regionu46. Takie nowoczesne biblioteki ruchome prezento-
wano uczestnikom kongresu w Oslo, kiedy to zjechało aż 31 bibliobusów z całej Europy.

Informatyka dla grup wykluczonych

Zapisy na rzecz poprawy dostępności do zasobów informacyjnych dla osób  
w niekorzystnej sytuacji, jak określa się to w materiałach IFLA, czy osób wykluczonych, 
jak podają materiały FRSI, znalazły odzwierciedlenie w Deklaracji Zasad ŚSSI przyjętej 
podczas spotkania w Genewie w grudniu 2003 roku. Zawarto w niej zalecenia uwzględ-
nienia potrzeby opracowania narodowych strategii informacyjnych (e-strategies), bio-
rących pod uwagę specjalne oczekiwania osób niepełnosprawnych zarówno w odnie-
sieniu do sprzętu, świadczonych usług, jak również treści47. By umożliwić wszystkim 
kategoriom użytkowników maksymalną dostępność do Internetu i zasobów informacji, 
zapewniającą ewidentne korzyści jak pozyskiwanie informacji nt. leczenia, możliwości 
zatrudnienia i rozrywki czy przezwyciężanie izolacji społecznej, IFLA podejmuje ini-
cjatywy na rzecz wdrażania wytycznych Web Content Accessibility Guidelines opracowa-
nych przez Web Accessibility Iniyiative48.

 43 R. Poll: Quality measures on a national scale – comparison of projects [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostęp-
ny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/VII/s2/pub/s2-newsletter-July06.pdf.
 44 T. Høivik: Count the traffic [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.
org/iV/ifla74/papers/ 107-Hoivik-en.pdf.
 45 Ibidem.
 46 S. E. Firpo: The use of mobile libraries to support a lifetime education and to obtain the social inclusion  
[online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/155s-Fir-
po.pdf; I. Stringer, R. Ornholdt: 101 things you wanted to know about mobiles but you were afraid to ask  
[online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/165s-
Stringer_Ornholdt.pdf.
 47 A. Byrne: Advancing Library Services for the Blind in the Global Information Society [online], [dostęp: 
15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla71/papers/178e-Byrne.pdf.
 48 D. Burger: L’accès au web et á la lecture numérique des publics diversement empĕchés. „Bulletin des 
Bibliothèques de France” 2006, nr 3, s. 58-63. Cyt za: BABIN 2007, nr 2, poz. 108.
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Ciekawym przedsięwzięciem podjętym z myślą o dzieciach funkcjonalnie niepeł-
nosprawnych jest projekt „Biblioteki Apple”. Jabłko (ang. apple) jest synonimem specjal-
nych bibliotek dostosowanych do potrzeb dzieci z różnymi typami niepełnosprawności. 
Pierwsza biblioteka „Apple” powstała w Szwecji w miejscowości Härnősand. Jej projekt 
był sponsorowany przez firmę Apple, stąd logo firmy uznano za znak rozpoznawczy 
tych bibliotek. Przy ich tworzeniu konieczne jest uwzględnienie wymagań odnośnie do-
stępności tych placówek dla osób niepełnosprawnych, np. konieczność zainstalowania 
pętli nadawczej dla urządzeń słuchowych (Telecoil), oznaczenie potencjalnych zagro-
żeń dla osób poruszających się na wózkach bądź o kulach (schodów, zakrętów, gładkich 
powierzchni), umieszczanie czytelnych i widocznych oznaczeń ułatwiających orien-
tację, zapewnienie odpowiednich mebli i sprzętu (np. klawiatur, myszek (TrackBall))  
oraz specjalnego oprogramowania49.

Stosunkowo najwięcej uwagi w zapewnianiu dostępu do informacji poświęca się 
osobom z dysfunkcją wzroku, podkreślając możliwość wykorzystania przez nie nowych 
technologii informacyjnych50. Popularyzowane są najlepsze przedsięwzięcia i rozwiązania 
w tym zakresie, upowszechnia się organizację usług dla dzieci niewidomych i niedowidzą-
cych np. w Public Town and County Library „Fran Galović” w Koprivnicy w Chorwacji51, 
w Zachodnim Bengalu52 czy brytyjski projekt „ClearVision”53, realizowany od 2000 roku, 
w ramach którego gromadzone i udostępniane są wszystkim zainteresowanym książki dla 
dzieci niewidomych, posiadające ilustracje wyczuwane poprzez dotyk.

Podczas kongresów popularyzowano m.in. system DAISY (Digital Accessible In-
formation System, pierwotnie znany jako Digital Audio-based Information System), 
utworzony w 1996 roku przez biblioteki książek mówionych, by koordynować działa-
nia związane z przechodzeniem z formatu analogowego na cyfrowy i zaspokajać infor-
macyjne potrzeby niepełnosprawnych czytelników54. Istota DAISY polega na synchro-

 49 E. M. Paulsen: Tromsǿ Aapple Library project for functionally disabled children. „Scandinavian Public Library 
Quarterly” 2008, nr 3, s. 3-7. Cyt za: BABIN 2009, nr 1, poz. 77.
 50 J. Rae, L.Curtin: “Feelix” the start of a journey to literacy: a unique Braille library makes picture books accessible 
for the first time to infants and young children who are blind or vision impaired [online], [dostęp: 15.05.2010]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/199-rae-en.pdf; D. Manocha,  
G. Kerschner: Braille without borders: how Braille is used in creation of literature in indigenous languages using 
today’s technologies [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/files/
hq/papers/ifla75/199-manocha-en.pdf; J. Rae: Breaking new ground: a virtual global library service to widen 
access for people with print disabilitie [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://
www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/199-rae2-en.pdf; L. McDonald: A building with vision [online], [dostęp: 
15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/086-Macdonald-en.pdf;  
P. Hartin: Making presentations accessible to blind and low vision participants [online], [dostęp: 15.05.2010]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/086-Hartin-en.pdf.
 51 D. Sabolovic Krajina: Library services for print disabled children and youth in the Public Library of Koprivnica: 
isolated case or a model for Croatia public libraries? [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide 
Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/156-Sabolovic-Krajina-en.pdf.
 52 R. Bandyopadhyay: Development oriented library services for the visually challenged in West Bengal, India 
[online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/archive/VII/s31/annual/
ann07.htm.
 53 M. Ripley: Creating a loans collection of books with tactile illustrations for young children with visual impa-
irment [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla73/paper-
s/156-Ripley-en.pdf.
 54 H. Kawamura: Daisy, a better way to read, a better way to publish: libraries using accessible multimedia to se-
rve people with reading disabilities [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.
ifla.org/VII/s21/news/ITSnewsletter_July_06.pdf.
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nizacji tekstu, grafiki oraz dźwięku. Publikacje w DAISY można łatwo konwertować  
na inne formaty: brajlowski, duży druk czy dokonywać syntezy mowy55. Stąd technolo-
gia DAISY znalazła zastosowanie także w środowisku innych osób niepełnosprawnych, 
np. osób dyslektycznych56. Na świecie dostępnych jest już ponad 200 tys. książek DAISY, 
których można słuchać na specjalnych odtwarzaczach, takich jak: PDA, telefony komór-
kowe i przez różnego typu oprogramowanie komputerowe. Trzecia wersja standardu 
DAISY stała się w Stanach Zjednoczonych normą krajową (DAISY/NISO 2005 Z3986).

Przykładem interesujących działań ukierunkowanych na potrzeby czytelników 
mających kłopoty ze wzrokiem, szczególnie dziecięcych i młodzieżowych, jest Szwedz-
ka Biblioteka Książek Mówionych i Brajlowskich (Swedish Library of Talking Books and 
Braille – TPB). Z myślą o poznaniu potrzeb najmłodszych użytkowników i jak najlep-
szym ich zaspokajaniu przygotowano dla nich specjalną stronę internetową – Barnens 
TPB. Zawiera ona różne informacje, np. dotyczące usług prowadzonych w TPB, gier 
dostępnych w bibliotece i przygotowanych specjalnie dla dzieci z zaburzeniami wzroku, 
cotygodniowe recenzje książek. Umożliwia także nawiązanie bezpośredniego kontaktu 
z bibliotekarką („Zapytaj Jenny” – „Frǻga Jenny”) i porozmawianie o książkach57.

Natomiast ilustracją prac podejmowanych przez małe biblioteki publiczne na rzecz 
specjalnych grup użytkowników – osób starszych, przebywających w domach opieki  
dla seniorów – jest biblioteka Hrabstwa Gotlandii w Szwecji. Gromadzi ona odpo-
wiednie dla seniorów materiały (książki z dużym drukiem, książki mówione, łatwe  
w czytaniu), zbiory muzyczne oraz realizuje usługi zarówno dla rezydentów, jak i osób  
z zewnątrz. Organizuje szkolenia z zakresu nowych technologii, umożliwiające dostęp 
do cyfrowych zasobów i korzystania z Internetu. Usprawniane są serwisy biblioteczne 
dla osób niemogących osobiście korzystać z bibliotek i ich zbiorów58.

Wiele uwagi, zwłaszcza w ostatnich latach, poświęca IFLA osobom z niespraw-
nością czytelniczą. W 2001 roku wydane zostały Wytyczne IFLA dla Bibliotek Obsłu-
gujących Użytkowników Dyslektycznych (IFLA Guidelines for Libraries Serving Per-
sons with Dislexia59), a w ślad za ich opublikowaniem wiele bibliotek, m.in. duńskich,  
zaczęło organizować nowe usługi dla tych użytkowników, tworzyć stanowiska kompu-
terowe wyposażone w specjalne oprogramowanie, a także gromadzić zbiory książek 
„dla tych, którym czytanie sprawia trudność”. Wdrażane są również specjalne projekty, 
jak np. „LiveReader”, wykorzystujący specjalne urządzenie, które poprzez jednoczesne 
połączenie mowy syntetycznej, skanowania i komunikacji wizualnej ułatwia dostęp 
do informacji zapisanej na różnych nośnikach i tym samym zapewnia pełnoprawne 
uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej60. Opracowana została również narodowa 
strategia rozszerzenia usług bibliotecznych na osoby rzadko korzystające z bibliotek,  

 55 T. Kahlisch: DAISY: an opportunity to improve access to information for all: APE 2008 (Academic Publishing 
in Europe). „Information Services and Use” 2008, nr 2, s. 151-158. Cyt. za: BABIN 2009, nr 1, poz. 39.
 56 M. Nomura: Aids and tools for persons with dislexia; the Asian experience [online], [dostęp: 15.05.2010]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla72/papers/101-Nomura-en.pdf.
 57 J. Nilsson: The children’s TPB – an open window for children with print impairments [online], [dostęp: 
15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla72/papers/108-Nilsson-en.pdf.
 58 Ch. Svensson: New focus on library service for the elderly. „Scandinavian Public Library Quarterly” 2009,  
nr 2, s. 20-21. Cyt. za: BABIN 2009, nr 3, poz. 223.
 59 G. Skat Nielsen, B. Irvall: Guidelines for library services to persons with dislexia [online], [dostęp: 15.05.2010]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.archive.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-70e.pdf.
 60 H. Mortensen: Knowledge sharing also for disabled readers [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World 
Wide Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla72/papers/101-Mortensen-en.pdf.

46



w tym także osoby dyslektyczne. W 2003 roku Ministerstwo Kultury sfinansowało reali-
zację duńskiej biblioteki wirtualnej nazwanej „E17 – autostrada prowadząca do infor-
macji”. Ponadto w 2006 roku wydano także podręcznik na temat usług bibliotecznych 
dla czytelników dyslektycznych61.

Wsparcie dla lokalnej samoorganizacji i e-administracja

Nie ulega wątpliwości, co jest często podkreślane w różnych sekcjach IFLA, że jed-
nym z podstawowych zadań bibliotek jest służenie nauce demokracji poprzez świadczo-
ne usługi, adresowane do szerokiego kręgu obywateli62, a także zapewnianie przez nie 
przestrzeni i miejsca dla zaspokajania różnych oczekiwań społeczności63. Wśród prac, 
które mogą prowadzić wymienia się m. in. opracowywanie i szerokie upowszechnianie 
dokumentacji lokalnej (tak w formie tradycyjnej jak i elektronicznej); prowadzenie pu-
blicznej działalności informacyjnej, np.: o władzach danej społeczności, jej członkach, 
wspieranie radnych i samorządowców w ich pracach; umożliwianie elektronicznego 
dostępu nie tylko do informacji legislacyjnej, ale także do stron domowych poszczegól-
nych radnych, partii politycznych, do tekstów czy nagrań wideo, wydawanie materiałów 
na temat samorządu i jego działalności; udzielanie pomocy dziennikarzom przy ich za-
pytaniach; współudział w przygotowywaniu programów radiowych czy telewizyjnych, 
np.: na temat wyborów, wspieranie demokracji w szkołach, poprzez dostarczanie mate-
riałów lub informacji parlamentarnej; a także uczestnictwo w elektronicznych konsul-
tacjach z elektoratem. Rząd brytyjski w celu wspierania różnych form e-administracji 
opracował narodową strategię zmierzającą do określenia różnych zastosowań ITC  
w usługach publicznych i stworzenia ram, w których można planować lokalny rozwój 
e-demokracji i promować wykorzystanie elektronicznych platform komunikacyjnych  
w lokalnych społecznościach64.

Pierwsze centrum konsultacyjne online na terenie Wielkiej Brytanii, usprawniają-
ce dostęp do informacji o pracy lokalnych urzędów i administracji oraz system elektro-
nicznych petycji powstało w Bristolu. Uruchomiono tam także panel informacyjny dla 
mieszkańców i internetową sondę badania opinii społecznej e-decide65.

 61 G. S. Nielsen: Library services to persons with dyslexia, the European experience [online], [dostęp: 15.05.2010]. 
Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla72/papers/101-Nielsen-en.pdf.
 62 F. Kirkwood: The parliamentary library and research service as an engine for democratic education and de-
velopment: supporting a spectrum of democracy enabling initiatives [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny  
w World Wide Web: http://archive.ifla.org/VII/s3/conf/par-buenos-aires.htm.
 63 A. Vårheim: Theoretical approaches on public libraries as places creating social capital [online], [dostęp: 
15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/091-Varheim-en.pdf;  
A. Black: Socially controlled space or public-sphere third place? The design of adult and children’s reading ro-
oms in British public libraries before World War II [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide 
Web: http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/103-black-en.pdf; M. de Miribel: Some reflections on space  
in libraries [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla74/paper-
s/091-deMeribel-en.pdf; R. Taruhn: Virtual library as a space of communication and social interaction [online], 
[dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/files/library-theory-and-research/
newsletters/dec-2008.pdf.
 64 A. Gunter: Advances in e-democracy: overview. „ASLIB Proceedings” 2006, nr 5, s. 361-370. Cyt. za: BABIN 
2007, nr 1, poz. 41.
 65 S. Hilton: Developing local e-democracy in Bristol: from information to consultation to participation and bey-
ond. „ASLIB Proceedings” 2006, nr 5, s. 416-428. Cyt. za: BABIN 2007, nr 1, poz. 42.
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Na terenie sieci bibliotek publicznych w Hamilton w Kanadzie, obsługujących użyt-
kowników związanych w większości z rolnictwem, służbą zdrowia, biznesem i szkol-
nictwem, zamieszkujących głównie na terenach wiejskich realizowanych jest ponad  
20 różnorodnych projektów na rzecz lokalnej społeczności. Do głównych osiągnięć tych 
bibliotek należy działalność w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Podstawowego Kształ-
cenia Dorosłych, które umożliwia koordynację działań wszystkich instytucji zaintere-
sowanych zwalczaniem analfabetyzmu. Ułatwia nauczanie na poziomie podstawowym 
i średnim oraz aktywny udział w programach pomocy osobom niepełnosprawnym. 
Przy współpracy ze służbami socjalnymi i opieki zdrowotnej oraz Ośrodkiem Infor-
macji Miejskiej utworzono w bibliotece głównej w Hamilton specjalną informacyjną 
linię telefoniczną dla osób z upośledzeniami, działającą na zasadzie telefonu zaufania. 
Biblioteka dysponuje też odpowiednimi urządzeniami, bazami danych i publikacja-
mi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Organizuje też usługi adre-
sowe dla osób szukających pracy. Projekt jest realizowany we współpracy z agencjami 
rządowymi, przedsiębiorcami i biurami zatrudnienia. Działa także Ośrodek Kariery  
i Zatrudnienia, mający charakter doradczo-informacyjny. Bibliotekarze pomagają bez-
robotnym w pisaniu podań o pracę oraz pośredniczą między pracodawcami. Prowa-
dzone są również projekty pomocy rodzinom imigrantów. Zapewniono wyszukiwarkę 
i wspólny interfejs dla wszystkich instytucji publicznych. Tworzone są fora tematyczne, 
organizowane są grupy dyskusyjne oraz zapewnia się przestrzeń dla działań organizacji 
niekomercyjnych66.

Lokalne biblioteki publiczne to często jedyne miejsce w okolicy oferujące bezpłat-
ny dostęp do Internetu, zapewniające pomoc przy korzystaniu z serwisów rządowych, 
oferujące, poprzez bibliotekarzy, pomoc w składaniu różnych dokumentów (formularzy 
podatkowych, wniosków o zasiłki) czy w zdobywaniu informacji na temat usług zdro-
wotnych. Poprzez dostępne w bibliotekach nowe technologie możliwe staje się tworze-
nie różnego typu usług online: dokonywanie płatności, rozliczeń podatkowych, rezer-
wacji, zgłaszanie usterek, itp.

Jednym z działań służących demokracji jest budowanie konsensusu (zwane Citi-
zen Consensus Conferences – CCC)67, a więc poznawanie opinii obywateli odnośnie 
np. interwencji technologicznych, które mają wpływ na ich życie. Citizen Consensus 
Conferences sprzyjają promocji obywatelskiego zaangażowania, wprowadzaniu do 
procesów decyzyjnych opinii społecznych opartych na konsensie, urzeczywistnianiu 
dialogu pomiędzy obywatelami, środowiskiem naukowym i politykami, a także na 
implementacji metodologii uczestniczących jako mechanizmu komunikacji w społe-
czeństwie68.

 66 B. Hovius: Public library partnership which add value to the community: the Hamilton Public Library expe-
rience. „IFLA Journal” 2006, nr 3, s. 214-223. Cyt. za: BABIN 2007, nr 4, poz. 230.
 67 Założenia metodologiczne CCC opracował i wdrożył w Danii w 1986 r. duński Zarząd Technologii  
(The Danish Board of Technology). Citizen Consensus Conferences odbyły się już w ponad 20 krajach na 
świecie, dotyczyły np. używania środków chemicznych w przypadkach nieurodzajów, czy skażenia żywności. 
Metoda CCC opiera się na wymianie informacji pomiędzy osobami wchodzącymi w skład panelu obywatel-
skiego oraz grupy specjalistów i wypracowywanie ekspertyz, ukazujących różne punkty widzenia w odniesie-
niu do wybranych zagadnień.
 68 A. M. Pino Yáñez: Methodology supporting political decision-making in democracy from parliamentary li-
braries [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla70/paper-
s/107e_trans-Pino-Yanez.pdf.
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Obszarem działań, do których dostęp oferowany jest za pośrednictwem serwi-
sów e-administracji jest pomoc dla ofiar przemocy domowej. Amerykańskie serwisy  
e-administracji umożliwiają dostęp do stron WWW lokalnych władz w każdym ze sta-
nów. Dzięki serwisom można uzyskać: adresy jednostek pomocowych, gorących linii, 
informacje na temat pozyskiwania natychmiastowej pomocy, informacje odnoszące się 
do konkretnych potrzeb np. opieki nad dzieckiem czy długotrwałego wsparcia dla osób 
dotkniętych przemocą69. Słusznie podkreśla się jednak, że powszechna dostępność ITC 
nie gwarantuje ani faktycznej dostępności do różnorodnych informacji, ani społecznej 
akceptacji tej formy komunikacji70.

We wszystkich jednak działaniach środowiskowych konieczna jest współpraca 
bibliotek z różnymi instytucjami działającymi w środowisku, co w efekcie umożliwia 
racjonalne wykorzystanie lokalu, kadry, urządzeń i tym samym daje korzyści lokalnej 
społeczności71. Przykładem może być program współpracy kanadyjskich bibliotek pu-
blicznych w Vancouver i Regina z środowiskiem lokalnym „A community – Led Service 
Planning Model”72, którego podstawą jest zrozumienie oczekiwań społeczności i okre-
ślenie priorytetów w tym zakresie. Potrzebę współpracy środowiskowej podkreślały 
m.in. przedstawicielki m.in. Fundacji Melindy i Billa Gates’ów73, która wspiera bibliote-
ki od 1997 r., dofinansowując budowanie infrastruktury bibliotecznej, komputeryzację 
bibliotek czy szkolenie personelu.

Podczas spotkań IFLA, tak podczas oficjalnych obrad, jak i kuluarowych rozmów, 
zwraca się uwagę na konieczność odpowiedniego sprzedawania usług bibliotecznych, 
wywierania wpływu przez środowisko bibliotekarskie na decydentów i pozyskiwania ich 
przychylności dla realizacji zakładanych celów i kształtowaniu nowoczesnego wizerun-
ku zawodu bibliotekarza74. Przydatność grup wspierających biblioteki (tzw. „Przyjaciół 
Bibliotek”)75, lobbingu coraz częściej dostrzegają i wykorzystują je w swojej pracy także 
polscy bibliotekarze, którzy z teorią i praktycznymi doświadczeniami w tym zakresie 
mieli okazję zapoznać się podczas konferencji zorganizowanej przez SBP, Bibliotekę 
Narodową i Instytut Goethego w Warszawie76. Na kongresach IFLA prezentowane są 
 69 D. Davenport, J. Richey, L. Westbrook: E-government Access to social service information: state web resources 
for domestic violence survivors. „Journal of the American Society for Information Science  and Technology” 
2008, nr 6, s. 903-915. Cyt. za: BABIN 2009, nr 1, poz. 42.
 70 A. Gunter: Advances in e-democracy: overview. „ASLIB Proceedings” 2006, nr 5, s. 361-370. Cyt. za: BABIN 
2007, nr 1, poz. 41.
 71 J. Neal: Academic Library public/private partnerships: definitions of motivation, risk and success [online], 
[dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla74/Programme2008.htm;  
L. Ashcroft: Partnerships between public libraries and other agencies in England for provision of adult learning [on-
line], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/122-Ashcroft-
en.pdf; W. Shih: Partners of equals – libraries ‘mixing molecules’ with private organisations [online], [dostęp: 
15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http:// http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/122-Shih-en.pdf.
 72 A. Defaveri, A. Gagnon: Working together: community-led libraries toolkit [online], [dostęp: 15.05.2010]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/149-DeFaveri_Gagnon-en.pdf.
 73 J. Dorr, M. Choe, K. Hannigan: Partnership: A Critical Element for Libraries [online], [dostęp: 15.05.2010]. 
Dostępny w World Wide Web: http://listas.bcl.jcyl.es:81/read/messages?id=6321.
 74 B. Lison: Jak sprzedać swoją bibliotekę. Lobbing, czyli zadanie kierownictwa biblioteki [online], [dostęp: 
15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.goethe.de/ins/pl/.../PL%20Lobbying%20mit%20Zwi-
schentexten.ppt.
 75 D. Machaughton, J. van Haafen: Friends of Libraries supporting public libraries – best practices and lider-
ship [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/093-
Machaughton_Haafen-en.pdf.
 76 „Lobbing na rzecz bibliotek”. Międzynarodowe seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Bibliote-
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doświadczenia bibliotek w tym zakresie m.in. z: National Library of Singapore77, Dubai 
Public Library78, Barcelony79, State Library of Queensland w Brisbane80. Przedstawio-
no także kanadyjską wersję programu American Library Association zatytułowanego  
„Library Advocacy Now!”81, dostosowanego do potrzeb i realiów bibliotek tego kraju.

Budownictwo biblioteczne

Rozszerzanie się zadań i funkcji bibliotek, wdrażanie nowych technologii informa-
cyjnych, dążenie do szukania rozwiązań umożliwiających racjonalne wykorzystanie za-
sobów, pomieszczeń dla nauki, badań i sprzyjających szeroko pojętej współpracy środo-
wiskowej i nauce, pełnieniu przez biblioteki roli instytucji służącej uczeniu się, kulturze 
i intelektualnemu oddziaływaniu na środowisko znajduje odzwierciedlenie w pracach 
Sekcji Budownictwa i Wyposażenia Bibliotecznego. Podkreśla się coraz popularniejsze 
we współczesnej architekturze bibliotecznej wykorzystywanie koncepcji wielofunkcyj-
ności budynków82 i przyjęcie orientacji na klienta-użytkownika a nie na zbiory83. Efek-
tem prac są IFLA Library Building Guidelines: Developments & Reflections84.

Ilustracją ciekawych rozwiązań w budownictwie bibliotecznym i organizowaniu 
przestrzeni dla różnych grup użytkowników są biblioteki publiczne dla dzieci i mło-
dzieży85. Warte podkreślenia jest to, że dzieci są zapraszane do udziału przy projektowa-
niu bibliotek przeznaczonych dla nich, prowadzi się badania dotyczące ich preferencji  
w odniesieniu do wystroju i aranżacji wnętrz. Dąży się do identyfikacji potrzeb i ocze-
kiwań dzieci jako użytkowników oraz tego, co wpływa na ich brak komfortu w korzy-
staniu z bibliotek86. Np. biblioteka Library of 100 talents w miasteczku Heerhugowaard, 

karzy Polskich, Bibliotekę Narodową i Instytut Goethego w Warszawie w dniu 23 czerwca 2008 w Warszawie, 
w Bibliotece Narodowej.
 77 N. L. Choh: Library advocacy: The National Library Board of Singapore’s experience [online], [dostęp: 
15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/149-Choh-en.pdf.
 78 M. A. Eid: Public libraries in the Arab countries: between governmental agenda and popular demand [online], 
[dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla74/Programme2008.htm.
 79 M. Muňoz: La entrada de las Bibliotecas de Barcelona en el „mapa” cultural, o de como hacer de la necesidad, 
virtud [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/149
-Clari_Munoz-es.pdf.
 80 V. McDonald: The role of policy in advocacy: the experiences of the State Library of Queensland in the Smart 
[online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla74/Program-
me2008.htm.
 81 W. Newman: If the libraries are so smart, why aren’t they rich? Public library advocacy in Canada [online], 
[dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/149-Newman-en.
pdf.
 82 M.in. H.Chandra: Planning and design of the central library buiding as a dynamic engine and multi-functio-
nal complex facilitating the sharing, interaction and exchange of learning, research, knowledge and information 
to achieve academic excellence: a case study of the Indian Institute of Technology Madras [online], [dostęp: 
15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://ifla.org/IV/ifla72/Programme2006.htm.
 83 S. F. Wastawy: Libraries: the learning space within [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide 
Web: http://www.iatul.org/doclibrary/public/Conf_Proceedings/.../Wastawypaper.pdf.
 84 IFLA Library Building Guidelines: Developments & Reflections, edited on behalf of IFLA by Karen Latimer 
and Hellen Niegaard. Munich: K.G. Saur, 2007.
 85 G. Oyarzun, J. R. Keller, K. R. T. Imhoff: Environments in public libraries for young children around  
the world [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75
/103-Oyarzun-en.pdf.
 86 H. Inci Önal: Designing tomorrow’s libraries with children’s views [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny  
w World Wide Web: www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/103-Onal-en.pdf.
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oddalonym o 50 km na północ od Amsterdamu, została zaplanowana i zrealizowana 
we współpracy architektów, bibliotekarzy, artystów i użytkowników – dzieci87. Nazwa 
„Biblioteka 100 talentów” nawiązuje do koncepcji wielorakich inteligencji Howarda 
Gardnera oraz koncepcji edukacyjnych, stosowanych przez edukatorów i artystów we 
włoskich centrach dziecięcych w Regio Emilia w północnych Włoszech, gdzie dzieci 
(głównie ze szkoły Montessori) projektowały swoje fizyczne środowisko do nauki. Od-
działy dziecięcy i młodzieżowy w nowo otwartej bibliotece publicznej w Jacksonville na 
Florydzie (Jacksonville Public Library, USA) zostały utworzone tak, aby nawiązywały 
do geografii regionu, z wejściami przypominającymi tereny mokradeł północnej Flo-
rydy. Natomiast wystrój i wyposażenie oddziału młodzieżowego odzwierciedla upodo-
banie młodzieży do korzystania z ulubionych nośników przekazu i zapewnia dogodne 
warunki do korzystania ze zbiorów tradycyjnych, Internetu i nagrań audiowizualnych88.  
Tożsamość powiększonego pomieszczenia biblioteki publicznej w Hjørring89 na półno-
cy Danii ukazana jest w czerwonej wstążce, która wije się w pokoju jak żyły. Projektanci 
i bibliotekarze wyobrazili sobie bibliotekę jako teatr –„scenę”, gdzie użytkownicy pozna-
ją magię biblioteki i dostają szansę na współdziałanie i wprowadzanie zmian, oraz „kuli-
sy” przeznaczone dla personelu. Inspiracją dla tej koncepcji był nie tylko teatr, ale także 
muzea, centra naukowe, itp. oraz formy pracy, pośrednictwa i współdziałania stosowane 
przez te instytucje w relacjach z użytkownikami. Punktem wyjścia było postrzeganie 
biblioteki jako jednego z „wielkich dobrych miejsc”, wg określenia Raya Oldenburga, 
oraz pomysły duńskiego architekta Jana Hegla odnośnie wielości i różnorodności w pla-
nowaniu miast.

IFLA ściśle współpracuje z wieloma organizacjami. Szczególną rolę odgrywa wspo-
minana już Fundacja Billa i Melindy Gates, która jest fundatorem nagrody: „Access to 
Learning Award”. Ta międzynarodowa nagroda o wartości do $1 mln. jest przyznawana 
co rok bibliotece lub instytucji spoza terenu USA prowadzącej działalność informacyjną 
za wybitne nowatorskie osiągnięcia w zapewnianiu swobodnego dostępu do informacji. 
Przykładem beneficjentów tej nagrody są:

– argentyńska Biblioteca del Congres, kolumbijska Colombia’s Biblored, gwate-
malska Probigua, fińska Helsinki City Library (2002);

– sieć 6 bibliotek publicznych z Kapsztadu (Płd. Afryka) za realizację Smart Cape 
Access Project, umożliwiającego swobodny dostęp do komputerów i Internetu 
mieszkańcom najbardziej zaniedbanych środowisk tego miasta (2003);

– biblioteki publiczne w Aarhus (Dania) oraz chińska Evergreen Rural Library 
Service Center za „unikalne rozwiązanie mające na celu rozszerzenie bezpłat-
nego dostępu do Internetu” (2004);

– organizacja Shidhulai Swanirvar Sangstha za prowadzenie ruchomych bibliotek 
na łodziach na terenach płn. Bangladeszu. Organizacja ta zajmuje się również 
krzewieniem oświaty z różnych dziedzin, od rolnictwa do literatury i podsta-
wowych umiejętności komputerowych. Adresatkami tych działań są głównie 
kobiety i dziewczęta (2005);

 87 K. Bertrams, M. Mosch: Library of 100 Talents – Heerhugowaard, Netherlands [online], [dostęp: 15.05.2010]. 
Dostępny w World Wide Web: www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/103-Bertrams-en.pdf.
 88 B. Gubbin, A. Lamis: Jacksonville Public Library, Children’s and Teens Libraries [online], [dostęp: 15.05.2010]. 
Dostępny w World Wide Web: www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/103-Gubbin-en.pdf.
 89 T. Lunden: The red tread-new central library in Hjørring, Denmark [online], [dostęp: 15.05.2010]. Dostępny 
w World Wide Web: www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/103-Lunden-en.pdf.
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– nepalska pozarządowa organizacja (powstała w 1991 r.) „Nepal Rural Edu-
cation and Development” (READ) za organizowanie w górskich wioskach  
w Nepalu samoutrzymujących się centrów środowiskowych, w których funk-
cjonują biblioteki zapewniające dostęp do różnego rodzaju źródeł bibliotecz-
nych, a także komputerów i Internetu (2006);

– Australia Northern Territory Library w Darwin w Australii za zorganizowanie 
i prowadzenie działań umożliwiających dostęp do informacji i wiedzy, popra-
wiających warunki bytu tubylczej ludności żyjącej w szczególnie trudnej sy-
tuacji ekonomicznej i zdrowotnej, znacznie poniżej australijskich wskaźników 
narodowych, na odizolowanych terenach z ograniczonym dostępem do infra-
struktury i usług technicznych (2007);

– Program „Vasconcelos” prowadzony w meksykańskim stanie Veracruz, za dzia-
łania podjęte na rzecz zapewnienia mieszkańcom tego stanu dostępu do infor-
macji, Internetu i różnorodnych szkoleń (2008);

– Fundación Empresas Públicas de Medelin z Kolumbii za jej innowacyjne wy-
korzystanie technologii informacyjnych w bibliotekach publicznych dla wspie-
rania rozwoju lokalnego społeczeństwa (2009).

Zakończenie

Podsumowując, można stwierdzić, że IFLA – zarówno jej władze, jak i uczestnicy 
kongresów – dostrzega rolę bibliotek, także tych będących najmniejszymi ogniwami  
w sieci bibliotek publicznych, w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego,  
w rozwijaniu dialogu pomiędzy cywilizacjami, propagowaniu wzajemnego zrozumienia 
i kooperacji, co biorąc pod uwagę charakter organizacji nie dziwi. Z radością można 
jednak odnotować, że taki stosunek do budowy społeczeństwa informacyjnego mają 
również gospodarze państw, na których terenie odbywają się kongresy. W ślad za pięk-
nymi, choć nic niekosztującymi sformułowaniami np.: Biblioteka jest tak ważna dla spo-
łeczeństwa jak mózg dla człowieka – (wystąpienie V. S. Haugland’a, inaugurujące obrady 
w Oslo)90 idą czyny. Dowodem tego są podejmowane działania w Szwecji, Danii, RPA. 
Np. władze Korei Płd. ogłosiły strategiczny program „Korea Wiedzy”, w wyniku któ-
rego podjęto działania zmierzające do budowy nowych bibliotek publicznych (przed 
2005 rokiem 1 biblioteka publiczna przypadała na 94 tys. mieszkańców, podczas gdy  
np. w Niemczech na 9000, a w USA na 30 tys.), zbiory biblioteczne objęto szeroko pojętą 
akcją digitalizacji i przystąpiono do budowy i udostępniono nowoczesne, w pełni cyfro-
we, biblioteki np. Narodową Bibliotekę Cyfrową – National Digital Library, Bibliotekę 
Cyfrową Zgromadzenia Narodowego – National Assembly Digital Library, Narodową 
Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży – National Library for Children and Young Adults. 
A wszystko dlatego, że – jak powiedział Sang-Wan Han, przewodniczący Narodowego 
Komitetu Organizacyjnego i Prezydent Korean Library Association – w społeczeństwie 
informacyjnym biblioteki są podstawą struktur informacyjnych. Dodał, że jeśli Koreań-
czycy nie nauczą się korzystania z nich w sposób bardziej efektywny niż dotąd, to mogą 
pozostać w tyle globalnego społeczeństwa informacyjnego91. A należą do czołówki kra-
 90 E. B. Zybert: „Biblioteki – podróż z odkryciami”. Światowy Kongres Bibliotek i Informacji. 71. Konferencja 
Ogólna IFLA (Oslo, 14-19 sierpnia 2005 r.). „Przegląd Biblioteczny” 2005, nr 4 s. 482.
 91 E. B. Zybert: „Biblioteki dynamiczne lokomotywy do społeczeństwa wiedzy”. Światowy Kongres Bibliotek i Infor-
macji. 72. Konferencja Ogólna IFLA (Seul, 20-24 sierpnia 2006 r.). „Przegląd Biblioteczny” 2006, nr 4, s. 493.
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jów ze względu na wysoki poziom gospodarczy (9 miejsce na świecie wśród krajów 
OECD) i nasycenie technologiami informacyjnymi.

Dlatego wydaje się niezbędne podjęcie intensywnych działań, stworzenie lobbin-
gu, pozyskiwanie sprzymierzeńców i sponsorów, jak choćby FRSI, by na każdym kroku 
wykazywać, że w społeczeństwie biblioteki publiczne są ważnymi miejscami, cieszący-
mi się dużym zaufaniem społecznym, tworzącymi kapitał społeczny w wyniku między-
ludzkiej współpracy, dzięki partycypacji w dobrowolnych zrzeszeniach i nieformalnych 
bezpośrednim interakcjom92. Konieczne jest podkreślanie, że są instytucjami niezbęd-
nymi a nie jedynie mile widzianymi. Bowiem w dobie kryzysu ekonomicznego władze 
lokalne, jak wiemy, skłonne są finansować jedynie te instytucje, które świadczą usługi 
ważne, których brak np. zagraża bezpieczeństwu obywateli93.

 92 A. Vårheim: Public libraries : places creating social capital? „Library Hi Tech” 2009, nr 3, s. 372-381. Cyt. za: 
BABIN 2009, nr 4, poz. 244.
 93 E. J. Roger: Public libraries: necessities or amenities? „American Libraries” 2009, nr 8/9, s. 46-48. Cyt. za: 
BABIN 2009, nr 4, poz. 242.
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Magdalena Kubecka
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Przestrzeń biblioteki.
Planowanie partycypacyjne

W świadomości społecznej biblioteka funkcjonuje jako miejsce bezpieczne, biblio-
tekarki i bibliotekarze zaś to osoby godne zaufania, dowodzą tego wyniki badań przepro-
wadzonych na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w 2008 roku1. 
Są one zbieżne z sądami wygłaszanymi na co dzień i odnoszą się do sytuowania biblio-
teki w naszej kulturze. Inne skojarzenia związane z biblioteką to: miejsce z regałami na 
zakurzone książki, miejsce o specyficznym zapachu, miejsce, gdzie panuje cisza, spokój 
oraz atmosfera tajemniczości. Oniryczny obraz biblioteki, choć wydaje się pozytywny, to 
jednak pozbawia ją atrybutów nowoczesności.

A przecież dziś coraz więcej bibliotek w dużych i w małych miastach, również na 
wsiach, to tętniące życiem instytucje o ciekawej architekturze, nie mniej interesującej 
aranżacji wnętrza, wyposażone w multimedialny sprzęt. Zmiany dokonujące się w bi-
bliotekach pozwalają nadać im cechę otwartości rozumianej jako ogólna dostępność, 
powszechność, dogodne położenie (bliskość), a także jako kreatywność i gotowość bi-
bliotekarzy do podejmowania nowych wyzwań.

W jaki sposób owa otwartość przejawia się w wyglądzie i funkcjonalności budyn-
ków bibliotecznych? Ich historia w Europie ukazuje przemianę w pojmowaniu roli bi-
blioteki przez społeczeństwo. Już w starożytności uważano, że biblioteka to nie tylko 
skarbnica wiedzy, ale i symbol potęgi władcy. Biblioteka Aleksandryjska z III wieku 
p.n.e., największa biblioteka starożytnego świata, była ważną kartą przetargową w grze 
politycznej władców. Biblioteki budowane przez Rzymian w prowincjach Imperium 
miały upamiętniać ich podboje. Na przełomie VIII i IX wieku Karol Wielki rozkazał 
zbudować w Akwizgranie potężny pałac ze szkołą i biblioteką, bo choć sam był niepi-
śmienny, to jednak wysoko cenił pismo, literaturę i szeroko pojętą naukę. Język łaciń-
ski był wtedy spoiwem łączącym zróżnicowane etnicznie ziemie, a biblioteczne zbiory 
potwierdzały jedność i siłę państwa. W renesansie, kiedy dostępność do bibliotek stała 
 1 A. Gołdys, M. Stec: Program Biblioteczny. Raport z badań terenowych w 20 gminach. Warszawa 2008 [online], 
[dostęp: 29.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://frsi.org.pl/images/Files/02_raport%20z%20bada-
%C5%84%20terenowych%20w%2020%20gminach.pdf. Raport powstał w Pracowni Kapitału Społecznego 
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego kierowanej przez prof. Annę Gizę-Poleszczuk.
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się powszechna, zaczęto zmieniać ich architekturę. Biblioteka Sansovina wybudowa-
na w Wenecji w XVI wieku swym kształtem wyrażała odrodzeniowe idee humanizmu  
i w mniejszym już stopniu stanowiła sygnifikację władzy. Kolejne wieki również przy-
czyniały się do zmian w budownictwie bibliotecznym.

Jakie są tu zasługi XX wieku? Za przykład niech posłuży Duńska Biblioteka Kró-
lewska w Kopenhadze. Do budynku z przełomu XIX i XX wieku, mieszczącego się  
w ogrodach królewskich, dobudowano nowoczesny gmach ze szkła i czarnego granitu 
tzw. Black Diamond z dużym, rozświetlonym atrium. W ten sposób połączono stary 
budynek z nowym, bibliotekę zaś z miastem i nadbrzeżem. Jej wyposażenie odpowiada 
najnowszym trendom wzornictwa. Zostało ono zaprojektowane tak, by ułatwiać pracę  
i naukę oraz wspierać budowanie relacji społecznych. Mieszczą się tu: księgarnia, ka-
wiarnie, centrum badawcze i archiwum. Ogromny taras zwany Hallem Królowej to 
miejsce koncertów, konferencji i imprez kulturalnych. Czy można, odnosząc się do przy-
kładów, takich jak Black Diamond, postawić tezę o historycznym przejściu w kształcie 
i organizacji bibliotek od „twierdzy” do „agory”? Współczesnej bibliotece publicznej 
bliżej do agory, której klimat tworzą ludzie. Biblioteczną przestrzeń dostosowuje się do 
ich potrzeb i oczekiwań, do rytmu ich życia; biblioteka jest sceną dla wielu działań pu-
blicznych. Przyjmując taką perspektywę, można wysnuć wniosek, że trudno stworzyć 
modelową bibliotekę XXI wieku. Zbyt mocne przywiązywanie do obecnych trendów 
w architekturze i ścliśłe wzorowanie się na istniejących instytucjach nie jest wskazane, 
należy pamiętać o gotowości na zmiany.

W tym kontekście warto wspomnieć o prostej i inspirującej metodzie badania bi-
bliotek, a w szczególności badania funkcjonalności ich przestrzeni. To rodzaj obserwa-
cji uczestniczącej, którą każdy pracownik biblioteki może przeprowadzić samodzielnie. 
Jedyne potrzebne mu narzędzia to: kartka, długopis oraz... umiejętność obserwowania. 
Zadaniem badającego jest skrupulatne sporządzanie notatek, np.:

„Biblioteka w Drammen, wtorek, godz. 15:00.
Dwie młode osoby siedzą na podłodze przy jednym laptopie; starsza pani siedzi 

w fotelu i czyta gazetę; obok młody mężczyzna drzemie; trzy osoby w średnim wieku 
oglądają wspólnie album; młoda kobieta ukryła się między regałami i czyta w skupieniu; 
para rozmawia, wyglądając przez okno; wokół stolika jest pusto”2.

Co wynika z tej metody badawczej? Jej autor, Tord Høivik, pracownik Oslo Univer-
sity College, twierdzi, że to najlepszy i najprostszy sposób poznania potrzeb użytkow-
ników biblioteki. Z zestawienia kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych obserwacji – 
pod warunkiem że są one prowadzone regularnie i z należytą pieczołowitością – można 
dowiedzieć się więcej niż ze statystyk czy badań ankietowych. Obserwacja mówi nie 
tylko o tym, kto przychodzi do biblioteki, w jakim celu, ale i co w niej w robi. Dzięki niej 
można też dowiedzieć się, dlaczego określona przestrzeń jest przyjazna użytkowniko-
wi lub wręcz przeciwnie. Ocenie zostaje poddana aranżacja wnętrza: jego kolorystyka, 
meble, także sposób wykorzystywania sprzętu bibliotecznego. „Dlaczego wokół stolika 
jest pusto? Czy czytelnicy wolą czytać w samotności, ukryciu? Skoro tyle osób korzysta 
z komputerów nie indywidualnie, ale w małych grupach, jak ustawić meble w kąciku 
multimedialnym? Czy w mojej bibliotece jest miejsce na... drzemkę?”3.

 2 Z wystąpienia Torda H Høivika dla uczestników projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla 
przyszłości. [Kraków, 29 kwietnia 2010 roku].
 3 Ibidem.
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W 2009 roku zagadnieniem aranżacji przestrzeni w polskich bibliotekach, szcze-
gólnie w bibliotekach wiejskich i bibliotekacah funkcjonujących w niewielkich miastach, 
zainteresowała się grupa architektów i projektantów. W ramach Programu Rozwoju  
Bibliotek opracowano poradnik Biblioteka. Małe pomysły na wielkie zmiany4. Porad-
nik zawiera przykłady aranżacji przestrzeni w bibliotekach i analizy przestrzenne; rzuty 
architektoniczne; wizualizacje; zbiór praktycznych wskazówek i porad dotyczących re-
montów przeprowadzanych w bibliotekach, również prezentację metodologii działań  
w tym zakresie. Określa się ją mianem partycypacyjnej metody planowania zmian ar-
chitektonicznych, przestrzennych i estetycznych. Chodzi o to, aby przed przystąpieniem 
do budowy nowego budynku, remontu czy nawet do wprowadzania niedużej zmiany 
w aranżacji przestrzeni, opracować rozwiązania razem z mieszkańcami wsi, miej-
scowości lub dzielnicy. W zespole partycypacyjnym powinny pracować różne osoby  
(w różnym wieku, o różnej płci i z różnym doświadczeniem zawodowym; zarówno 
użytkownicy biblioteki, jak i osoby, które wcale z niej nie korzystają. Takie grono siada 
nad wyrysowanym na papierze planem biblioteki i wspólnie ustala wizję tego miejsca. 
W pierwszym etapie członkowie zespołu przedstawiają swoje propozycje, potem wy-
biera się rozwiązania tworzące spójną całość; na końcu weryfikuje się je i dostosowuje 
do możliwości przestrzennych lub finansowych biblioteki. Wnioski płynące z pracy ze-
społowej stanowią cenną wskazówkę dla wszystkich, którzy „odgrywają istotną rolę”  
w remoncie/przebudowie biblioteki (użytkownicy, dyrekcja, architekt, firma budowla-
na, władze lokalne).

Przykładem „tworzonej wspólnie” biblioteki jest biblioteka w Delft, niewielkim 
mieście w zachodniej Holandii, znanym głównie dzięki siedemnastowiecznemu ma-
larzowi, Vermeerowi. Funkcjonuje ona pod nazwą DOK Library Concept Center i jest 
najczęściej odwiedzaną tu instytucją publiczną. Jej misją jest „bycie najnowocześniejszą 
biblioteką na świecie”. Ponadto „biblioteka pragnie wspierać wartości niezbędne dla roz-
woju demokratycznego społeczeństwa, takie jak: wolność, niezależność, obiektywizm  
i swobodny przepływ informacji”5.

Biblioteka mieści się w dawnym supermarkecie. Intrygująca aranżacja wnętrza  
z odważną kolorystyką, specjalnie zaprojektowane meble oraz najnowsze rozwiązania 
technologiczne czynią z niej na wskroś nowoczesną placówkę przełamującą stereotyp 
biblioteki jako mało atrakcyjnego miejsca. Tę oryginalną ideę biblioteki XXI wieku 
wcielili w życie architekci, projektaci wnętrz oraz mieszkańcy Delft, aktywnie zresztą 
uczestniczący w projektach instytucji. Jednym z nich jest projekt „Agora”, realizowa-
ny pod hasłem „Kadr z Twojego życia w bibliotece”. Na terenie biblioteki rozmieszczo-
no ekrany, na których użytkownicy mają możliwość przedstawienia swoich dokonań. 
Mogą na przykład zorganizować multimedilaną wystawę, czyniąc bohaterem wybraną 
przez siebie osobę; może to być wystawa przygotowna z okazji urodzin, składająca się 
z wywiadów z przyjaciółmi i członkami rodziny, prezentacji fragmentów ulubionych 
filmów czy książek. „Taka prezentacja nie tylko honoruje członka lokalnej społeczności, 
ale wzbudza też refleksje i wspomnienia innych, zachęcając tym samym do dzielenia się 
własnymi historiami”6.

 4 Biblioteka. Małe pomysły na wielkie zmiany, red. M. Kubecka, D. Śmiechowski. Warszawa: Wydaw. FRSI 2009.
 5 A. Koszowska: Holenderski pomysł na bibliotekę. [W:] Biblioteka 2.0: Blog społeczności czytelników i bibliote-
karzy cyfrowych [online], [dostęp: 28.03.2008]. Dostęp w Word Wild Web: http://blog.biblioteka20.pl/?p=63.
 6 Ibidem.
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Metoda partycypacyjna cieszy się uznaniem wśród architektów i projektan-
tów wnętrz. Projektując dom, uwzględnia się indywidualne potrzeby jego przyszłych 
mieszkańców. W tym celu prosi się ich, by stanęli w miejscu, w którym ma on powstać,  
i opowiedzieli, co widzą przez wyimaginowane okna. Od tego zaczyna się projektowa-
nie całego budynku.

Czy projektowanie biblioteki może w jakimś stopniu przypominać projektowanie 
domu? Z pewnością tak. A zatem jaki widok roztaczałby się z okna Twojej biblioteki?
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Projekt: „Aktualizacja kształcenia akademickiego 
bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych”.

Wstępna ocena oferty edukacyjnej dla bibliotekarzy MBG,  
warunków wdrożenia jej aktualizacji  

oraz rekomendacje kierunków modyfikacji

I. Biblioteki publiczne w społeczeństwie informacyjnym

Przyjęty w 1994 roku przez IFLA i UNESCO Manifest bibliotek publicznych wyraża 
przekonanie, że biblioteki publiczne mają szczególną rolę do odegrania w tworzeniu 
i funkcjonowaniu nowoczesnego społeczeństwa, którego rozwój w dominującej mie-
rze zależy od dostępu i umiejętności korzystania z informacji i wiedzy. Łatwy i szyb-
ki dostęp do informacji warunkuje rozwój kulturalny i zawodowy jednostek i grup,  
ich wolność, dobrobyt i uczestnictwo w życiu społecznym oraz świadome korzystanie  
z praw obywatelskich, czyli zapewnia podstawowe wartości demokratycznego społe-
czeństwa informacyjnego. Biblioteki publiczne jako placówki kultury, edukacji i infor-
macji, pracujące na rzecz społeczności lokalnych, powinny być najważniejszymi instytu-
cjami wspierającymi ów wielostronny rozwój kapitału społecznego przez organizowanie 
i umożliwianie funkcjonalnego dostępu do zasobów informacyjnych odpowiadających 
potrzebom obsługiwanej społeczności1.

W art. 18 Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku podstawowe zadanie biblio-
tek publicznych zostało określone jako służenie zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kul-
turalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestnictwo w upowszechnianiu 
wiedzy i kultury2. Zgodnie z tym zapisem i w kontekście oczekiwań wobec bibliotek pu-
blicznych, wynikających z warunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego, przyjąć 
należy, że w nowoczesnym społeczeństwie powinny one pełnić rolę lokalnego centrum 
informacji, dzięki któremu wszyscy członkowie lokalnej społeczności mają zapewnio-
ny dostęp do różnorodnych zasobów wiedzy i informacji, ale także kultury i rozrywki.  
Realizacji tej roli służą odpowiednio sprofilowane tzw. wewnętrzne funkcje bibliotecz-
ne, a więc gromadzenie materiałów dostosowanych do potrzeb obsługiwanych użyt-
kowników, ich opracowanie, przechowywanie i udostępnianie. Wobec postępującego 
 1 IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994 [online]. IFLANET [dostęp: 0.12.2009]. Dostępny w World 
Wide Web: file:///D:/IINSB/FRSI/IFLA%20Public%20Library%20Manifesto%201994.htm.
 2 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz. U. nr 85 poz. 539 z późn. zm. Tekst ujednolicony dostęp-
ny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/o-bn/ustawa-o-bibliotekach.
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rozwoju technologii informacyjnej, różnorodności mediów, komputeryzacji biblio-
tek i związanej z nią reorganizacji prac bibliotecznych każda z tych funkcji podlega 
istotnym przemianom3, niezależnie jednak od tych zmian profesjonale przygotowanie 
do ich realizacji stanowi zasadniczy zestaw kompetencji zawodowych bibliotekarzy.  
Z charakterem obsługi bibliotecznej użytkowników wiąże się wyodrębnienie tzw. funk-
cji zewnętrznych biblioteki, wśród których podstawowymi są funkcje: informacyjna, 
edukacyjna, intelektualna i rozrywkowa4. Poza nimi nowoczesne biblioteki publicz-
ne powinny pełnić nie mniej ważną rolę integracyjną w obsługiwanej społeczności, 
zapewniając miejsce spotkań lokalnym grupom zainteresowań, organizując spotkania 
przyczyniające się do rozwoju zainteresowania czytelnictwem i kulturą, wspierając ak-
tywność społeczną i współpracując z samorządem lokalnym. W cytowanym na wstępie 
Manifeście IFLA/UNESCO misja współczesnych bibliotek publicznych związana zosta-
ła z ich działaniami zogniskowanymi na czterech podstawowych polach: organizacji 
dostępu do informacji, upowszechniania alfabetyzacji, edukacji i kultury. Jako kluczo-
we usługi nowoczesnej biblioteki publicznej na rzecz społeczeństwa informacyjnego  
w wymiarze lokalnym wymieniono:

Kształtowanie i umacnianie nawyków czytelniczych u najmłodszych dzieci.1. 
Wspieranie zarówno samokształcenia, jak i edukacji formalnej na wszyst-2. 
kich poziomach.
Stwarzanie możliwości do indywidualnego rozwoju.3. 
Stymulowanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży.4. 
Promocja świadomości dziedzictwa kulturowego, umiejętności oceny dzieł 5. 
sztuki, wiedzy o osiągnięciach nauki.
Zapewnienie dostępu do ekspresji kultury we wszelkich formach.6. 
Wspieranie dialogu międzykulturowego oraz sprzyjanie różnorodności 7. 
kulturowej.
Wspieranie tradycji oralnej.8. 
Zapewnienie dostępu obywatelom do wszelkiego rodzaju informacji spo-9. 
łecznej i publicznej (ang. community information).
Zapewnianie odpowiednich usług informacyjnych dla lokalnych przedsię-10. 
biorców, stowarzyszeń i grup zainteresowań.
Ułatwianie rozwoju umiejętności składających się na alfabetyzację kompu-11. 
terową i informacyjną.
Wspieranie i uczestnictwo w działaniach i programach alfabetyzacji, skie-12. 
rowanych do wszystkich grup społecznych oraz inicjowanie takich działań 
w razie potrzeby5.

Postulaty zawarte w Manifeście IFLA/UNESCO z 1999 roku wzmocnione zosta-
ły przyjęciem przez przedstawicieli rządów 31 państw europejskich Deklaracji Kopen-
haskiej, w której jako szczególnie ważne obszary działalności bibliotek publicznych  
w społeczeństwie informacyjnym wskazano:

Demokrację i społeczeństwo obywatelskie – biblioteki publiczne dyspo-1. 
nują strategicznym potencjałem podnoszenia jakości życia i zwiększania 

 3 Por. D. Grygrowski: Funkcje nowoczesnej biblioteki w społeczeństwie wiedzy. [W:] Nowoczesna biblioteka. 
Materiały z Ogólnopolskiej, Przedzjazdowej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Konstancin-Je-
ziorna, 29-30 maja 2009 r. Warszawa: Wydaw. SBP 2009, s. 9-20.
 4 J. Wojciechowski: Uwagi o typologii bibliotek. „Biblioteka” 2001, nr 5, s. 109-122.
 5 IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994, op. cit.
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demokratycznych możliwości obywateli społeczeństw informacyjnych za 
pomocą zapewnienia wolnego i równego dostępu do wysokiej jakości in-
formacji.
Rozwój ekonomiczny i społeczny – biblioteki publiczne wspierają rozwój 2. 
społeczeństw poprzez zapewnienie usług informacyjnych, dostosowanych 
do potrzeb społeczności lokalnych, pełnią zatem niezwykle ważną rolę  
w niwelowaniu różnic w dostępie do informacji pomiędzy bogatymi  
a biednymi obywatelami Europy.
Kształcenie ustawiczne – biblioteki publiczne w Europie, tworząc rozległą 3. 
sieć rozpowszechniania informacji, stanowią najbardziej efektywną bazę 
materiałową dla kształcenia ustawicznego i łatwego dostępu do wiedzy, 
rozpowszechnianej w sieciach wirtualnych; wspierają one także osoby 
uczące się na różnych poziomach kształcenia instytucjonalnego.
Zróżnicowanie kulturowe i językowe – biblioteki publiczne, zgodnie z wy-4. 
tycznymi Traktatu Europejskiego, ponoszą wielką odpowiedzialność za 
zachowanie dziedzictwa kulturowego, zapewnienie dostępu do literatury 
oraz doskonalenie umiejętności czytania i pisania6.

Usługi biblioteki publicznej są świadczone na zasadzie równego dostępu  
dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, religię, narodowość, język  
i status społeczny. Specjalne usługi i materiały zapewnione powinny być użytkownikom, 
którzy nie mogą, niezależnie od przyczyny, skorzystać z regularnych materiałów i usług, 
np. osobom niedowidzącym i niewidomym, z dysfunkcją narządów ruchu, mniejszo-
ściom narodowym. Wszystkie grupy wiekowe muszą mieć zapewnioną profesjonalną 
obsługę oraz dostęp do materiałów odpowiednich do ich potrzeb. Zbiory i usługi muszą 
obejmować wszystkie rodzaje mediów, zarówno tradycyjne, jak i elektroniczne, a także 
dostęp do nowoczesnych technologii (nie tylko do zasobów informacyjnych WWW,  
ale również do poczty elektronicznej, telefonii internetowej, komunikatorów, banko-
wości elektronicznej, elektronicznych usług publicznych, faksu, skanera, kserokopiarek, 
etc.) oraz instruktorską pomoc w korzystaniu z nich. Obok tradycyjnego upowszech-
niania czytelnictwa i wspierania alfabetyzacji, współczesne biblioteki publiczne mu-
szą aktywnie uczestniczyć w upowszechnianiu alfabetyzacji komputerowej i informa-
cyjnej, która warunkuje obecnie funkcjonalny dostęp do informacji i wiedzy, a także 
staje się ważnym czynnikiem aktywizacji społecznej i obywatelskiej. Rosnąca rola no-
woczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym na-
kłada na biblioteki publiczne niezmiernie ważną powinność, związaną z zapobieganiem  
tzw. wykluczeniu cyfrowemu, które w coraz większym zakresie staje się równoznaczne 
z wykluczeniem cywilizacyjnym.

Konstruktywne uczestnictwo i rozwój demokracji zależą od swobodnego i nie-
ograniczonego dostępu do wiedzy, myśli, kultury, informacji i technologii informacyj-
nej, ale także od zadowalającego poziomu kształcenia. Ważnym obszarem działalności 
bibliotek publicznych każdego szczebla, a szczególnie małych bibliotek gminnych staje 
się wspieranie kształcenia na odległość w formie e-learningu. Nowocześnie zorgani-
zowane i wyposażone oraz profesjonalnie prowadzone biblioteki publiczne powin-

 6 Na podstawie: J. Skrzypkowska: Coś dla każdego: biblioteki publiczne i społeczeństwo informacyjne [online]. 
„Biuletyn EBIB” 1999, nr 8 [dostęp: 30.12.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.oss.wroc.pl/biu-
letyn/ebib08/skrzypko.html.
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ny stanowić lokalne bramy do wiedzy, których sprawne działanie jest niezbędne dla 
kształcenia ustawicznego, niezależnego podejmowania decyzji i kulturalnego rozwoju 
jednostki i grup społecznych.

II. Adresaci oferty edukacyjnej uczelni ukierunkowanej na potrzeby MBG

Adresatem planowanej w ramach Projektu oferty edukacyjnej mają być przyszli 
bibliotekarze małych bibliotek gminnych (MBG) oraz obecni pracownicy takich bi-
bliotek, którzy nie posiadają wykształcenia bibliotekarskiego, albo też ci, którzy chcą 
podnieść jego poziom. Przez MBG rozumie się biblioteki wiejskie i małomiasteczkowe 
– działające w miejscowościach o populacji do 20 tys. mieszkańców.

Badania dotyczące tej grupy bibliotek w Polsce, ich pracowników oraz specyfiki 
obsługiwanej przez nie społeczności dowodzą, że realizacja przedstawionych w po-
przednim punkcie postulatów wobec zadań nowoczesnych bibliotek publicznych i ich 
roli w społeczeństwie informacyjnym wymaga wdrożenia wielu zmian zarówno w za-
kresie radykalnej poprawy jakości warunków pracy tych bibliotek i ich wyposażenia, jak 
i wsparcia ze strony systemu edukacji bibliotekarzy.

Szersza charakterystyka grupy docelowej Projektu przedstawiona jest w kolejnym 
opracowaniu składającym się na Raport otwarcia. Tutaj zasygnalizowane są jedynie  
te dane, na które szczególnie warto zwrócić uwagę, projektując ofertę edukacyjną aka-
demickich ośrodków kształcenia biblioteczno-informacyjnego ukierunkowaną na po-
trzeby MBG.

Tendencje zmian dotyczących bibliotek publicznych w Polsce od 1990 roku są ge-
neralnie oceniane krytycznie. Zjawiskiem najbardziej widocznym jest zmniejszanie się 
liczby placówek bibliotecznych i dezintegracja sieci bibliotecznej7. Apogeum ilościowe 
rozwoju sieci bibliotek publicznych w Polsce w całej powojennej historii miało miejsce 
w 1989 roku, w późniejszym okresie, kiedy kraj poddany został gruntownej transfor-
macji politycznej, społecznej i gospodarczej, następował równocześnie gwałtowny pro-
ces likwidowania bibliotek, zwłaszcza punktów bibliotecznych, których liczba w latach 
70. XX wieku przekraczała 30 tys.8, a według danych za rok 2007 w ostatnim roczniku  
Biblioteki Publiczne w Liczbach działa ich tylko 1618. Większość tych punktów, bo 65,7% 
działa na obszarach wiejskich, przy czym spadek ich liczby odnotowuje się w dalszym 
ciągu – w stosunku do roku poprzedniego było ich o 3,1% mniej, w tym miastach  
o 2,6%, a na wsi o 3,6%9. Tendencje spadkowe w ogólnej grupie bibliotek publicznych 
są mniej drastyczne, ale również wyraźne i mimo spowolnienia proces ten jest jednak 
kontynuowany. W 1989 roku działało 10.313 bibliotek publicznych łącznie z filiami,  
w 2007 roku – 8489, przy czym w stosunku do roku poprzedniego jest to liczba mniejsza 
o 0,6%. Dane GUS dotyczące roku 2008 wskazują na dalszy spadek tej liczby – do 8420 
(a więc o 0,81% mniej wobec roku poprzedniego), w tym czynnych 8325 (a więc o 1,99% 
mniej niż łączna liczba bibliotek publicznych z roku poprzedniego)10.

Następujący w ostatnich latach proces redukcji liczby bibliotek publicznych w Polsce 
często tłumaczy się „rozdęciem” ich sieci w PRL oraz zmianą potrzeb użytkowników, któ-
 7 Por. Z Janem Wołoszem rozmawia Jadwiga Sadowska. „Przegląd Biblioteczny” 2008, z.4, s. 583-605.
 8 D. Grygrowski: op. cit., s. 11.
 9 Biblioteki Publiczne w Liczbach 2007. Warszawa: Wydaw. BN, IKiCz 2008, s. 24.
 10 Kultura 2008. Warszawa: GUS 2009, s. 126. Dostępny w World Wide Web: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/
xbcr/gus/PUBL_kts_kultura_w_2008.pdf.
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rzy w coraz mniejszym stopniu korzystają z tradycyjnych publikacji papierowych, stano-
wiących podstawę kolekcji bibliotek publicznych, kierując się ku mediom elektronicznym, 
zaspakajając swoje potrzeby dzięki przede wszystkim zasobom dostępnym w Internecie. 
Opinię taką zdają się w pewnym stopniu potwierdzać wyniki ostatnich ogólnopolskich 
badań czytelnictwa, przeprowadzonych przez IKiCz. Według nich w 2008 roku tylko 38% 
Polaków w wieku powyżej 15 lat deklaruje czytanie książek, gdy w 2006 roku deklarację 
taką składało 50%, a w 2004 – 58%11. Wyraźny spadek odnotowywany jest w statystykach 
odwiedzin bibliotek oraz korzystania w nich zarówno z książek, jak i z prasy. Analiza roz-
woju infrastruktury teleinformatycznej w Polsce oraz stopnia i sposobu wykorzystania 
nowoczesnych ICT w polskich gospodarstwach domowych skłania jednak do pewnych 
wątpliwości, szczególnie w odniesieniu do mieszkańców wsi i małych miast.

Według danych zgromadzonych w Analizie kontekstu planowania Programu Biblio-
tecznego FRSI z komputerów korzysta 50,7% dorosłych mieszkańców wsi (w wieku 16-
74 lat), z czego codziennie 22,1%, raz na tydzień 12,7%, raz w miesiącu 4,7%. Są to dane 
zbieżne z danymi dotyczącymi ogółu Polaków. Z Internetu korzysta już tylko 39,3% 
mieszkańców wsi, z czego codziennie 14,6%. Z komputerów najczęściej korzysta się we 
własnym domu – deklaruje to 32,2% spośród mieszkańców wsi, podczas gdy korzysta-
nie z nich w pracy 9,5%, a w szkole 10,9%. Również z Internetu korzysta się głównie  
w domu – przyznaje to 19,2% mieszkańców wsi (w pracy 7,8%, w szkole 10,1%), podczas 
gdy do posiadania komputera z łączem internetowym w domu przyznaje się 28,9%12. 
Dane te zgodne są z obserwacją wyrażoną w Diagnozie społecznej 2009, iż posiadanie 
komputera i dostępu do Internetu w domu nie jest równoważne z korzystaniem z nich. 
Według tych badań w 2009 roku 50,2% gospodarstw domowych w małych miastach 
oraz 39,4% na wsi ma komputer z dostępem do Internetu. Ale aż 13,1% Polaków po-
wyżej 16 roku życia to osoby, które posiadając komputer i dostęp do Internetu w domu, 
nie korzystają z nich. Co więcej, liczba takich osób w ostatnich dwóch latach wzrosła  
o 2 punkty procentowe, co wiąże się z jednej strony z dużym wzrostem liczby go-
spodarstw domowych z dostępem do Internetu (obecnie w skali kraju jest to 51,4%,  
co oznacza wzrost aż o 15% w stosunku do danych z 2007 roku), jak i z dość powszech-
nymi brakami w umiejętności korzystania z ICT raz brakiem motywacji spowodowa-
nym niedostatkiem wiedzy o tym do czego Internet może się przydać13. Według da-
nych GUS z 2007 roku aż 24,2% Polaków nie odczuwa potrzeby korzystania z Internetu.  
W tym kontekście problem upowszechniania alfabetyzacji komputerowej i informacyj-
nej we wszystkich grupach wiekowych nabiera szczególnej wagi. Dodać tu warto także 
obserwacje dotyczące kompetencji polskich Internautów – ocenia się, że ponad 90% 
spośród nich korzysta z Internetu w sposób bierny14.

 11 K. Wolff: Społeczny zasięg książki w Polsce w 2008 roku – komunikat z badań Biblioteki Narodowej  
[online]. „Biuletyn EBIB” 2009, nr 4 [dostęp: 30.12.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.
info/2009/104/a.php?wolff; także: K. Wolff: Społeczny zasięg bibliotek w Polsce. Potrzeby i oczekiwania użyt-
kowników. [W:] Nowoczesna biblioteka…, op. cit., s. 45.
 12 A. Tarkowski, A. Koszowska, M. Filiciak, K. Krakowska: Analiza kontekstu planowania Programu Bibliotecz-
nego. Warszawa: Wydaw. FRSI, sierpień 2008. Dostępny w World Wide Web: http://www.frsi.org.pl/images/
Files/01_analiza%20kontekstu%20planowania%20programu%20bibliotecznego.pdf.
 13 Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa: 
Rada Monitoringu Społecznego 2009, s. 282, 284. Dostępny w World Wide Web: http://www.diagnoza.com/
pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf.
 14 A. Tarkowski i in.: op. cit., s. 20.
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Problem obniżających się wskaźników czytelnictwa oraz ograniczonego wyko-
rzystywania Internetu mimo coraz dostępniejszej infrastruktury informatycznej ma  
bez wątpienia uwarunkowanie w ogólnej kondycji intelektualnej polskiego społeczeń-
stwa. Badania International Adult Literacy przeprowadzone w połowie lat 90. XX wieku 
wykazały, że aż 42,6% Polaków należy uznać za funkcjonalnych analfabetów. Podobne 
wyniki dały ostatnie badania przeprowadzone m.in. przez Z. Kwiecińskiego z Insty-
tutu Pedagogiki UMK – według nich 20% 15-latków i 50% 50-latków to funkcjonalni 
analfabeci15. Biblioteki publiczne powinny zatem dużą wagę przywiązywać do działań 
związanych zarówno z alfabetyzacją informacyjną i komputerową, jak i z alfabetyzacją 
w ogóle.

Analiza przygotowania bibliotek do umożliwiania dostępu do informacji i wiedzy 
za pomocą nowoczesnych technologii wykazuje, że 52% ogółu bibliotek jest wyposażo-
na w komputery, z czego 83,5% ma dostęp do Internetu16. Według Raportu o stanie auto-
matyzacji bibliotek publicznych 2008 w tej grupie bibliotek 48% było skomputeryzowane 
lub komputeryzowało się, w tym 36,2% bibliotek wiejskich; 55% bibliotek ma dostęp 
do Internetu, w tym 47,8% bibliotek wiejskich; 49,5% udostępnia go użytkownikom, 
w tym 42,8% na wsi; tylko 9% prowadzi własne strony WWW, w tym 4% to biblioteki 
wiejskie17.

Ukierunkowanie większości obecnie programów wsparcia dla bibliotek publicz-
nych, w tym obecnie przede wszystkim Programu Rozwoju Bibliotek FRSI w dużym 
stopniu na podniesienie stanu komputeryzacji i internetyzacji małych bibliotek publicz-
nych pozwala sądzić, że przytoczone wskaźniki ulegną istotnej poprawie, co oznaczać 
będzie z jednej strony zwiększenie możliwości wykorzystywania nowoczesnych ICT 
przez bibliotekarzy MBG i ich użytkowników, a z drugiej potrzebę przywiązania szcze-
gólnej wagi do wyposażenia bibliotekarzy w odpowiednią wiedzę i umiejętności przez 
system edukacji tej grupy zawodowej. Tu warto zwrócić uwagę, że według badań prze-
prowadzonych w 2008 roku dla FRSI przez agencję Millward Brown biegłą lub dobrą 
znajomość obsługi komputera deklarowało 87% bibliotekarzy w wieku do 30 lat zatrud-
nionych w MBG, 58% w wieku 31-40 lat, 40% w wieku 41-50 lat i 23% w wieku powyżej 
50 lat. A zatem kształcenie bibliotekarzy tych placówek w zakresie ICT powinno być 
skupione na umiejętnościach bardziej zaawansowanych. Badania wykazują przy tym 
dużą otwartość bibliotekarzy wszystkich grup wiekowych na naukę nowych umiejętno-
ści w zakresie ICT18.

Postulując intensywne kształcenie bibliotekarzy MBG w zakresie ICT oraz przy-
gotowanie ich do nauczania korzystania z ICT, równocześnie trzeba pamiętać także,  
że według danych GUS tylko 1,8% Polaków korzysta z komputerów w bibliotekach pu-
blicznych, na wsi tylko 1,3%19. Generalnie przy zmniejszającej się liczbie osób korzysta-
jących z bibliotek zaledwie 10% Polaków jako niezbędną dla nich usługę biblioteczną 

 15 Ibidem, s. 18.
 16 Ibidem, s. 13.
 17 K. Winogrodzka: Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2008 [online], [dostęp: 31.12.2009]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.sbc.katowice.pl/Content/10966/02_Winogrodzka_Raport2008.
pdf.
 18 Biblioteki w Polsce. Raport Millward Brown dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, War-
szawa 2008, s. 139-140 [online], [dostęp: 15.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.frsi.org.pl/
images/Files/04_biblioteki%20i%20bibliotekarze.ppt.
 19 A. Tarkowski i in.: op. cit., s. 16.
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wskazuje udostępnianie Internetu20. Oznacza to, że konieczne jest wyposażenie biblio-
tekarzy nie tylko w kompetencje związane z ICT oraz uczeniem korzystania z nich,  
ale również w kompetencje w zakresie promocji bibliotek i ich usług w społeczeństwie.

Kolejnym ważnym aspektem funkcjonowania małych bibliotek publicznych w śro-
dowisku lokalnym jest ich współpraca z otoczeniem instytucjonalnym. Obowiązujące  
w Polsce prawo scedowało finansowanie bibliotek publicznych na samorządy lokalne. 
Sytuacja ta w szczególny sposób zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia dobrej współ-
pracy biblioteki z utrzymującym ją samorządem, przekonaniem społeczności lokalnej  
i jej władz o użyteczności biblioteki dla tej społeczności i jej instytucji. W tych wa-
runkach za bardzo ważne trzeba uznać kompetencje menedżerskie, marketingowe  
i w zakresie PR. Umiejętność współpracy, kształtowania dobrego wizerunku biblioteki 
i włączania jej w różne działania podejmowane przez lokalną społeczność może mieć 
też kluczowe znaczenie dla zawodowej działalności bibliotekarzy w świetle faktu, iż 90% 
MBG funkcjonuje we wspólnych budynkach z innymi instytucjami – gminnymi ośrod-
kami kultury, Ochotniczą Strażą Pożarną, urzędami miasta czy gminy.

Według danych cytowanego wcześniej Raportu o bibliotekach przygotowanego 
dla FRSI, wykształcenie wyższe ma 41% bibliotekarzy zatrudnionych w małych biblio-
tekach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w filiach bibliotek w miastach poniżej  
20 tys. mieszkańców; wykształceniem pomaturalnym legitymuje się 21%, a średnim 
38%. Wykształcenie wyższe ma połowa kierowników bibliotek odsetek, 39% pracowni-
ków bibliotek gminnych i 30% bibliotekarzy bibliotek o jednoosobowym personelu.

Wśród osób z wykształceniem wyższym 60% ukończyło studia bibliotekoznawcze, 
a 38% deklaruje studia w zakresie informacji naukowej. Wnosić zatem można, że w tej 
grupie 98% to absolwenci studiów licencjackich, magisterskich lub podyplomowych  
w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. 16% osób z wykształceniem 
wyższym ukończyło studia pedagogiczne, pozostałe kierunki to filologie (6%), prawo 
i administracja (6%), ekonomia (5%), zarządzanie i marketing (5%), historia (4%), kie-
runki rolnicze (3%), inne (11%)21.

Wśród wszystkich pracowników MBG przygotowaniem bibliotecznym legitymuje 
się 80% osób, w tym wyższym 29%, pomaturalnym 32% i średnim 18%. Statystyki te 
wskazują, iż istnieje miejsce na bibliotekoznawcze kształcenie tej grupy bibliotekarzy na 
poziomie wyższym w trybie niestacjonarnym.

Problemem, o którym trudno nie wspomnieć, omawiając warunki kształtowania 
nowej oferty edukacyjnej uczelni ukierunkowanej na potrzeby MBG jest silne niedo-
finansowanie tych bibliotek. W oczywisty sposób wiąże się ono z możliwościami do-
skonalenia warunków pracy MBG oraz inwestowania w podnoszenie kwalifikacji ich 
personelu. W obu tych zakresach pewną pomoc deklaruje Fundacja Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego (o czym w następnym punkcie), jednak nie można zapomi-
nać, że ze względu na niskie zarobki bibliotekarzy sytuacja ta może rzutować na ograni-
czenie liczby słuchaczy studiów płatnych, rekrutujących się z MBG, jakkolwiek badania 
przeprowadzone dla FRSI wskazują na znaczne przekonanie zarówno kierowników, jak 
i pracowników takich placówek o możliwości uzyskania od gminy wsparcie finansowe-
go na kształcenie zawodowe22. Warto też zwrócić uwagę na wyniki badań ankietowych 

 20 K. Wolff: Społeczny zasięg bibliotek w Polsce, op. cit., s. 52.
 21 Biblioteki w Polsce, op. cit.
 22 Ibidem.
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przeprowadzonych wśród studentów Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Biblio-
logicznych Uniwersytetu Warszawskiego, z których wynika, że 43% słuchaczy studiów 
zaocznych do tej pory pracowało lub w dalszym ciągu pracuje w bibliotekach.

Kwestią wymagającą rozważenia jest oferta kształcenia dla potrzeb MBG skierowana 
do słuchaczy studiów stacjonarnych. Większość słuchaczy tego rodzaju studiów w uczel-
niach zlokalizowanych w dużych miastach pochodzi z dużych miast lub wiąże swą przy-
szłą karierę zawodową z pracą w tych miastach. Z ankiety przeprowadzonej w Instytucie 
Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego wśród 
studentów pierwszego roku studiów licencjackich stacjonarnych wynika jednak, że blisko 
1/3 spośród nich wiąże swoją przyszłość z biblioteką, co daje nadzieję na zainteresowanie 
problematyką małych bibliotek publicznych, nawet jeśli niewielka część tej grupy trafi do 
bibliotek w małych miastach i na wsi. Wiedza i umiejętności związane z MBG przyswo-
jone przez słuchaczy studiów stacjonarnych mogą też być użyteczne np. w ich przyszłej 
pracy w większych bibliotekach publicznych wspierających działalność MBG.

III. Zagadnienia edukacji bibliotekarzy w programie rozwoju bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,  
w ramach którego realizowany jest projekt aktualizacji oferty edukacyjnej polskich 
uczelni ukierunkowanej na potrzeby MBG, jest przedsięwzięciem długofalowym, któ-
rego główny cel określony został jako pomoc bibliotekom w małych miejscowościach  
w przekształceniu w lokalne centra wiedzy i aktywności lokalnej23. Jego autorzy dekla-
rują, iż szczególnie zależy im „na dotarciu z ofertą do filii bibliotecznych, które często są 
jedyną instytucją publiczną w danej miejscowości”24. Według wyników przeprowadzo-
nych przez nich badań, prawie połowa filii nie posiada żadnego sprzętu komputerowe-
go, który byłby udostępniany osobom przychodzącym do biblioteki. Stąd też Program 
w dużym stopniu skupia uwagę przede wszystkim na informatyzacji i internetyzacji ma-
łych bibliotek publicznych w małych miejscowościach i przygotowaniu ich do aktywne-
go wykorzystania tych narzędzi w działalności pobudzającej aktywność obsługiwanych 
przez nie społeczności lokalnych.

W Programie zakłada się też przygotowanie bibliotekarzy do prowadzenia placó-
wek w nowoczesny sposób, organizowania ciekawych i oczekiwanych przez mieszkań-
ców wydarzeń, zdobywania dodatkowych pozabudżetowych funduszy na działalność, 
promowania swojej placówki i gminy. Według założeń Programu biblioteka powinna 
stać się ośrodkiem aktywności lokalnej. Bibliotekarze prowadzący biblioteki w małej 
miejscowości powinni być przygotowani nie tylko do zapewnienia osobom przycho-
dzącym do niej dostępu do książek i ich zamawiania przez Internet, ale także możliwość 
przeczytania na ekranie komputera najnowszych wiadomości – również lokalnych, po-
rozmawiania przez komunikator z rodziną mieszkającą za granicą, znalezienia najlepszej 
oferty kupna poszukiwanej rzeczy, załatwienia spraw urzędowych. Biblioteka powinna 
być miejscem regularnych ciekawych zajęć dla dzieci i dorosłych, kursów komputero-
wych, spotkań ze znanymi ludźmi (pisarzami, aktorami, sportowcami)25.
 23 Program Rozwoju Bibliotek [online], [dostęp: 31.12.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bi-
blioteki.org/.
 24 O programie [online]. Program Rozwoju Bibliotek [dostęp: 31.12.2009]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.biblioteki.org/pl,oprogramie.php.
 25 Ibidem.
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IV. Obecna oferta edukacyjna

4.1. Poziomy i ośrodki kształcenia

Edukacja bibliotekarzy w Polsce obejmuje obecnie trzy rodzaje kształcenia:
– pomaturalne, prowadzone przez dwie szkoły (Państwowe Pomaturalne Stu-

dium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie i Państwo-
we Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy 
we Wrocławiu);

– wyższe, prowadzone przez 14 uczelni, w tym 11 uczelni państwowych (Uni-
wersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgosz-
czy, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Pedagogiczny 
im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet War-
szawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet w Białymstoku) i 3 niepublicz-
ne (Akademia Humanistyczne im. A. Gieysztora w Pułtusku, Wyższa Szkoła 
Biznesu w Pile, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu);

– podyplomowe, oferowane przez wszystkie wymienione wyżej uczelnie 
prowadzące studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  
oraz przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W kształceniu bibliotekarzy dla potrzeb bibliotek publicznych dotychczas naj-
większy udział miały bibliotekarskie szkoły pomaturalne, jednak obecnie ta forma 
kształcenia uległa znacznej redukcji. Po zlikwidowaniu w 2007 roku Centrum Edukacji 
Bibliotecznej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej i ostatecznym zamknięciu działalno-
ści jego 16 szkół zlokalizowanych w Warszawie oraz przy wojewódzkich bibliotekach 
publicznych w niemal wszystkich województwach, obecnie działają jeszcze tylko dwa, 
wyżej wymienione, ośrodki kształcenia na tym poziomie. W tej sytuacji podstawą sys-
temu edukacji bibliotekarzy w Polsce są ośrodki szkolnictwa wyższego, co generalnie 
jest zgodne z międzynarodowymi zaleceniami IFLA i UNESCO dotyczącymi edukacji 
tej grupy zawodowej.

Kształcenie na poziomie wyższym prowadzone jest obecnie w systemie studiów 
dwustopniowych – forma jednolitych studiów magisterskich ma charakter wygasający, 
w kilku ośrodkach ten typ studiów prowadzony jest jeszcze na wyższych latach, nigdzie 
nie prowadzi się już naboru na takie studia. Studia I stopnia zapewniają tytuł zawodo-
wy licencjata informacji naukowej i bibliotekoznawstwa; studia II stopnia – tytuł za-
wodowy magistra informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Wszystkie wymienione 
wyżej uczelnie prowadzą studia I stopnia, jakkolwiek tylko 8 spośród nich uzyskało 
dotychczas obowiązkową akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej (weryfikacji 
uprawnień i jakości kształcenia przez PKA nie były dotąd poddane studia prowadzone 
przez Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, WSUS w 
Poznaniu, AH w Pułtusku i Wyższą Szkołę Biznesu w Pile; także studia oferowane przez 
Uniwersytet w Białymstoku, po negatywnej ocenie PKA, a następnie modyfikacji pro-
gramu, uzupełnieniu kadry i ponownym uzyskaniu zgody na prowadzenie kierunku, 
będą musiały być poddane powtórnej ocenie). Studia II stopnia prowadzone są przez 
osiem uczelni państwowych (UHP J. Kochanowskiego w Kielcach, UJ, UP im. KEN  
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w Krakowie, UMCS w Lublinie, UMK w Toruniu, UŚ, UW i UWr.). Wszystkie te uczel-
nie II stopnia mają akredytację PKA; sześć uczelni – UJ, UMCS, UMK, UŚ, UW i UWr. 
– ma ponadto akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA).

Kształcenie podyplomowe adresowane jest do absolwentów innych kierunków 
studiów, którzy chcą uzyskać kwalifikacje bibliotekarskie (podyplomowe studia kwa-
lifikacyjne bibliotekarzy i bibliotekarzy-nauczycieli) lub do osób posiadających wyższe 
wykształcenie, które chcą uzyskać kompetencje w określonej dziedzinie (infobrokerin-
gu, zarządzania informacją, informacji naukowej, architektury informacji, informacji 
europejskiej, edytorstwa, polityki wydawniczej i rynku księgarskiego, etc.).

4.2. Zakres standaryzacji kształcenia na studiach I i II stopnia w szkołach wyższych

Zgodnie z wymaganiami prawnymi programy studiów na kierunku informacja  
naukowa i bibliotekoznawstwo muszą być zgodne z obowiązującymi standardami 
kształcenia, które wyznacza Rozporządzenie MNiSzW z 12 lipca 2007 roku w sprawie 
standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także 
trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełnić uczelnia, by prowadzić studia między-
kierunkowe lub makrokierunki (Załącznik nr 44). Standardy określają ogólną minimal-
ną liczbę godzin programowych i liczbę semestrów nauki oraz łączną liczbę punktów 
ECTS, wymagany profil absolwenta, ramowe treści kształcenia wraz z przeznaczoną na 
nie minimalną liczbą godzin oraz punktów ECTS, podstawowe wymagania dotyczące 
praktyk studenckich oraz warunki dodatkowe, dotyczące kształcenia ogólnohumani-
stycznego, poziomu nauczania w zakresie ICT oraz języków obcych, zalecany stosunek 
wykładów do zajęć praktycznych. Ponadto ogólne Rozporządzenie MNiSzW stawia 
wymóg zapewnienia studentom swobodnego wyboru studiowanych treści w wymiarze 
30% ogólnej liczby godzin objętych programem studiów (§ 4.3) oraz wymóg zapewnie-
nia minimalnej liczby godzin zajęć prowadzonych na studiach zaocznych w wymiarze 
60% ogólnej liczby godzin wymaganej dla studiów stacjonarnych na danym kierun-
ku, przy pełnej realizacji minimalnej liczby godzin zajęć zorganizowanych określonych  
w standardach kształcenia (§ 3.3). Rozporządzenie MNiSzW stawia również wymóg, 
aby zajęcia prowadzone bez bezpośredniego uczestnictwa nauczyciela akademickiego 
(w tym w trybie e-learningu) nie przekraczały 10% ogólnej liczby zajęć określonych  
w programie studiów (§ 4.5).

Dla studiów I stopnia, które powinny być realizowane w trakcie minimum  
6 semestrów (180 punktów ECTS), minimalna ogólna liczba godzin zajęć wynosi 1900 
na studiach stacjonarnych i 1140 na studiach niestacjonarnych. Z ogólnej liczby go-
dzin minimum 600 przeznaczone powinno być na treści wymagane w standardzie (360 
godz. – treści podstawowe i 240 godz. treści kierunkowe). Do treści podstawowych 
należą m.in.: szczególnie ważne z punktu widzenia potrzeb zagadnienia komunikacji 
społecznej i medialnej (min. 60 godz.), metod zarządzania (min. 30 godz.), czytelnictwa  
(min. 90 godz.). Do treści kierunkowych należą zagadnienia składające się na warsz-
tat pracy współczesnych bibliotekarzy i pracowników informacji, którego podstawowa 
znajomość jest niezbędna w każdego rodzaju bibliotece czy placówce informacyjnej. 
Mieszczą się tu zagadnienia z siedmiu zakresów: analizy i opracowania dokumentów, 
bibliotekarstwa (w tym podstaw prawnych działania bibliotek, zadań i zasad funkcjono-
wania bibliotek, podstawowych procesów bibliotecznych, współpracy międzybibliotecz-
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nej, etyki bibliotekarza), historii książki i bibliotek, społecznych kontekstów działalno-
ści bibliotecznej i informacyjnej (w tym analizy potrzeb i zachowań informacyjnych  
i czytelniczych, organizacji usług informacyjnych i wykorzystania Internetu, kształ-
cenia użytkowników i alfabetyzacji informacyjnej, obsługi dzieci i młodzieży oraz 
osób niepełnosprawnych, promocji informacji i czytelnictwa oraz PR w bibliotekach 
i działalności informacyjnej, interakcji człowiek-komputer), projektowania i oceny 
systemów i usług informacyjnych i bibliotecznych (w tym projektowania baz danych 
i serwisów WWW oraz ich oceny), współczesnego ruchu wydawniczego i rynku księ-
garskiego oraz różnego typu źródeł informacji i metod wyszukiwania informacji. Tre-
ści z co najmniej czterech spośród tych zakresów muszą być nauczane w wymiarze nie 
mniejszym niż 45 godz.

Ponadto standard wymaga uwzględnienia w programie dodatkowych treści (ogól-
nohumanistycznych, nauki języków obcych i podstaw ICT, w przypadku studiów sta-
cjonarnych WF) w łącznym wymiarze minimum 450 godz. Na rozszerzenie treści wy-
maganych w standardach pozostawiono zatem 850 godzin na studiach stacjonarnych  
i 150 na studiach niestacjonarnych.

Standardy kształcenia dla studiów II stopnia, które powinny być realizowane  
w trakcie minimum 4 semestrów (120 punktów ECTS), wymagają, aby programy obej-
mowały minimum 800 godzin na studiach stacjonarnych i 480 na studiach niestacjo-
narnych. Z ogólnej liczby godzin obligatoryjne zakresy tematyczne zajmują 270 godzin. 
Na zakresy te składają się treści podstawowe (zagadnienia społeczeństwa informacji 
i wiedzy, terminologii specjalistycznej dyscypliny oraz jej kierunków badawczych)  
w wymiarze minimum 150 godzin oraz treści kierunkowe (zarządzanie i marketing  
w bibliotekarstwie i działalności informacyjnej, problematyka prawna w działalności 
bibliotecznej i informacyjnej, etyka w działalności informacyjnej i bibliotecznej) w wy-
miarze minimum 120 godzin, przy czym treści z co najmniej dwóch zakresów muszą 
być nauczane w wymiarze 45 godzin. Pozostałe 530 godzin przeznaczone jest na autor-
skie programy specjalizacyjne, przy czym z tego na seminaria magisterskie przeznacza 
się minimum 20 punktów ECTS, co zwykle w praktyce wiąże się z ich realizacją w wy-
miarze 120 godzin. Tak więc na przedmioty swobodnie wyznaczane przez poszczególne 
uczelnie, w tym specjalizacyjne, przewidziano 410 godzin na studiach stacjonarnych  
i 110 na studiach niestacjonarnych.

W odniesieniu do studiów I stopnia wymagane jest zapewnienie w programie 
miejsca na praktyki zawodowe w wymiarze nie mniejszym niż 4 tygodnie.

Należy zaznaczyć, że standardy kształcenia nie wymagają stosowania w progra-
mach nazw przedmiotów analogicznych jak nazwy wymaganych treści programowych, 
odstąpiono bowiem od wymogu umieszczenia w programie określonych przedmiotów 
na rzecz warunku uwzględnienia w programie określonych treści. Pozwala to uczelniom 
na bardziej zindywidualizowane projektowanie programów studiów, bo treści wskazane 
w standardzie mogą być zorganizowane swobodnie w ramach przedmiotów o różnych 
nazwach, a także łączone w ramach jednego przedmiotu bądź rozbijane na wiele przed-
miotów, pod warunkiem, iż łączna liczba godzin przewidziana na poszczególne rodzaje 
treści będzie nie mniejsza niż wskazana w standardach.

Zgodnie z wymaganiami standardów kształcenia w przypadku studiów I stopnia 
absolwent „powinien być przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających  
w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji zaj-
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mujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów i zbiorów 
informacji o dokumentach oraz systemami informacyjnymi. Powinien być przygotowa-
ny do pracy w: wszystkich typach bibliotek, ośrodkach i centrach informacji, pracow-
niach bibliograficznych, wydawnictwach, archiwach, księgarniach, a także szkolnictwie 
– po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (…) Absolwent powinien: być przygo-
towany do rozwiązywania problemów zawodowych, umieć pracować w zespole oraz 
umieć sprawnie komunikować się z otoczeniem”.

Z kolei absolwent studiów II stopnia powinien „zdobyć specjalizację o charakterze 
teoretyczno-profesjonalnym związaną z informacją naukową i bibliotekoznawstwem, 
dostosowaną do kryteriów, potrzeb i możliwości środowiska regionalnego, w którym 
działa jednostka uczelni prowadząca kształcenie”.

Obowiązujące obecnie standardy kształcenia w dużym stopniu ujednoliciły pro-
wadzone w Polsce studia biblioteczno-informacyjne, narzucając dość obszerną pulę 
obligatoryjnych treści programowych. Jakkolwiek każda uczelnia ma prawo swobod-
nie je rozszerzać, oferując większa ogólną liczbę godzin niż minimalna wymagana  
w standardzie, to ograniczenia finansowe powodują, iż prawo to jest wykorzystywane  
w niewielkim stopniu. Warto jednak zwrócić uwagę na sygnalizowane w piśmiennic-
twie tendencje zmiany podejścia do standaryzacji kształcenia w szkolnictwie wyższym.  
W przyjętym przez rząd projekcie Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki zapisano: „deregulację standaryzacji kształcenia i zwiększenie autono-
mii uczelni w zakresie określania kierunków studiów oraz treści programowych”26.

4.3. Problematyka MBG w realizowanych obecnie programach studiów

Analiza opracowań przygotowanych przez osiem instytutów i jedną katedrę in-
formacji naukowej i bibliotekoznawstwa, które są partnerami w realizacji Projektu  
Aktualizacji kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych biblio-
tekach gminnych (zamieszczone w dalszej części publikacji) oraz opracowanego  
w 2008 roku dla FRSI raportu Aleksandra Radwańskiego, dotyczącego programów stu-
diów dziennych, zaocznych i podyplomowych kształcących bibliotekarzy27 dowodzi,  
że w żadnym z tych programów problematyka kształcenia dla potrzeb małych bibliotek 
gminnych nie jest wyodrębniona w formie określonego przedmiotu czy specjalizacji, 
jakkolwiek we wszystkich uwzględnia się ją w ramach generalnego założenia wynika-
jącego z wymagań standardów kształcenia, iż studia mają przygotowywać do pracy we 
wszystkich typach bibliotek i ośrodków informacji, a więc także w MBG.

Programy studiów I stopnia realizowane są w łącznej liczbie godzin zbliżonej do 
minimum wskazanego w standardach. Według obliczeń A. Radwańskiego, średni czas 
przewidziany na realizację tego rodzaju studiów w polskich uczelniach jest zbliżony do 

 26 Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. MNiSW, Warszawa 2009 [online], [dostęp: 26.11.2009]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/73/10/7310/20091030_EEE_zaloze-
nia_po_RM.pdf. Por. M. Luterek: Kształcenie bibliotekarzy na potrzeby małych bibliotek publicznych. Analiza 
piśmiennictwa, publikacja w niniejszym tomie.
 27 A. Radwański: Program studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych kształcących bibliotekarzy. Raport. 
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, październik-listopad 2008 [dok. niepubl., przygotowany na 
zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego].
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wartości standardowej i wynosi 1924 godziny. W zakresach objętych standardem wi-
doczna jest zwykle nadwyżka w stosunku do minimalnej liczby godzin. Pozostawione 
przez standardy do swobodnego wykorzystania 850 godzin jest różnie wypełniane: jed-
ne uczelnie zwiększają liczbę godzin przewidzianych na standardowe treści podstawo-
we i kierunkowe, inne włączają do programu dodatkowe treści, które najczęściej służą 
pogłębianiu wybranych zagadnień szczegółowych w ramach problematyki biblioteko-
znawstwa i informacji, w tym w części uczelni w ten sposób pogłębiana jest wiedza  
i umiejętności związane m.in. z pracą w małych bibliotekach publicznych.

Jak wynika z ocen wyrażonych w raportach uczelni partnerskich, treści składają-
ce się na przygotowanie do pracy w MBG ulokowane są przede wszystkim w ramach 
przedmiotów realizujących treści podstawowe i kierunkowe, które zapewnić mają 
podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z warsztatem pracy biblio-
tekarza, organizacją pracy i zarządzaniem w małych placówkach bibliotecznych i in-
formacyjnych oraz pracą z czytelnikami. Na większości uczelni problematyce bibliotek 
publicznych poświęcone są seminaria licencjackie i magisterskie oraz praktyki – szcze-
gólnie zawodowe na studiach I stopnia, które często realizowane są właśnie w bibliote-
kach publicznych.

Spośród dziewięciu uczelni, które wyraziły swoje opinie, w siedmiu już obecnie 
realizowane są przedmioty poświęcone problematyce specyficznej dla bibliotek publicz-
nych lub dla nich ważnej oraz specjalizacje, które mają za zadanie w szczególności słu-
żyć pracownikom bibliotek publicznych, w tym MBG. Na Uniwersytecie Wrocławskim 
prowadzony jest obligatoryjny dla wszystkich słuchaczy studiów II stopnia przedmiot 
Biblioteki w środowisku lokalnym i regionalnym, a na studiach zaocznych tego pozio-
mu publiczne prowadzona jest specjalizacja Biblioteki publiczne – od roku 2001 Biblio-
teki publiczne i szkolne. Specjalizacje poświęcone problematyce bibliotek publicznych  
lub zbliżonej prowadzone są na studiach II stopnia także na Uniwersytecie Ślą-
skim (Bibliotekarstwo współczesne), Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym  
J. Kochanowskiego w Kielcach (Biblioteki szkolne i publiczne), UMCS w Lublinie (Bi-
blioteki publiczne – od 2001 roku Biblioteki publiczne i szkolne, Kultura czytelnicza 
i medialna), UMK w Toruniu (Bibliotekarstwo i czytelnictwo dziecięce, Biblioterapia), 
Uniwersytecie Warszawskim (Biblioteki w systemie edukacji, Organizacja i zarządzanie 
bibliotekami); specjalizacja Biblioteki publiczne prowadzona była realizowana również 
na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, jednak – według słów autorów raportu 
z tej uczelni – zmiany programowe wymogły jej likwidację. Trzy uczelnie informują  
o prowadzeniu przedmiotów opcjonalnych związanych z problematyką MBG – UMCS 
(Biblioteka publiczna w systemie informacji regionalnej, Współpraca środowiskowa  
bibliotek publicznych, Biblioteki publiczne: główne kierunki rozwoju, Współczesna książka 
dla dzieci i młodzieży, Czasopiśmiennictwo współczesne, Biblioterapia, Źródła informa-
cji o regionie, Źródła informacji europejskiej, Media lokalne i sublokalne), UP w Krako-
wie (Biblioteki w społeczeństwie informacyjnym, Kultura organizacyjna w bibliotekach,  
Regulacje prawne w działalności bibliotecznej i informacyjnej, Zarządzanie w biblio-
tekarstwie i polityce informacyjnej, Biblioteki w regionie, Marketing w bibliotekarstwie  
i polityce informacyjnej) i UW (Biblioteki publiczne, Biblioteki dla dzieci i młodzie-
ży, PR w bibliotekach). Bez wątpienia wśród przedmiotów opcjonalnych oferowanych  
w programach pozostałych uczelni również znajdują się przedmioty rozwijające wiedzę 
i umiejętności przydatne pracownikom MBG.
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4.4. Możliwości modyfikacji programów studiów ukierunkowanej na potrzeby MBG

Generalnie waga adekwatnego przygotowania absolwentów studiów bibliotecz-
no-informacyjnych do pracy w małych bibliotekach publicznych jest doceniana przez 
autorów raportów wszystkich uczelni partnerskich. Jednak opinie o tym, w jaki spo-
sób uwzględnić powinno się problematykę MBG w programach studiów, są podzielo-
ne. Przede wszystkim zaznaczyć trzeba, że studia obu stopni nie mogą mieć charakteru 
wąsko kierunkowego szkolenia, bo ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie absol-
wentom kompetencji umożliwiających im podjęcie pracy w różnych rodzajach instytucji 
bibliotecznych i informacyjnych; studia muszą też ukształtować w studentach zdolność 
samodzielnego pogłębiania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz dostosowywania ich do 
potrzeb pracy w określonych środowiskach. Z drugiej strony trzeba podkreślić, że wy-
kształcenie pracowników często jednoosobowych małych bibliotek publicznych wymaga 
zapewnienia im wszechstronnych kompetencji, które uzyskują dzięki całemu zestawowi 
przedmiotów zapewniających podstawową wiedzę i umiejętności bibliotekarza.

W odniesieniu do kwestii modyfikacji obecnych programów studiów w taki spo-
sób, aby zapewnić pełniejsze przygotowanie absolwentów do pracy w małych bibliote-
kach publicznych w opiniach wyrażonych w raportach uczelni partnerskich przeważa 
pogląd, iż głównym kierunkiem tych zmian powinno być poszerzenie o odpowiednie 
treści dotychczas realizowanych przedmiotów.

Jedynie autorzy raportu z Uniwersytetu Wrocławskiego wyrazili pełne przekona-
nie o możliwości i potrzebie eksponowania problematyki MBG od początku studiów 
licencjackich oraz wprowadzenia poświęconej im odrębnej specjalizacji lub też zmiesz-
czenia tej problematyki w ramach szerszej specjalizacji Biblioteki publiczne na studiach 
II stopnia. Należy podkreślić, że uczelnia ta ma duże doświadczenie zarówno w ba-
daniu bibliotek publicznych, jak i w zakresie edukacji dla potrzeb tego typu bibliotek. 
Rozważenie wprowadzenia specjalizacji poświęconej MBG zasygnalizowane zostało  
w raporcie z Uniwersytetu Łódzkiego, trzeba jednak zauważyć, że ośrodek ten dotych-
czas nie podejmował działań dydaktycznych uwzględniających potrzeby MBG i w tej 
chwili nie prowadzi studiów II stopnia, na których taka specjalizacja mogłaby zostać uru-
chomiona. Opinie jednoznacznie negujące potrzebę tworzenia odrębnych specjalizacji 
dla problematyki MBG wyrazili natomiast autorzy raportów z Uniwersytetu Śląskiego 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na pierwszym prowadzona jest obecnie specjalizacja,  
która uwzględnia tę problematykę, natomiast Uniwersytet Jagielloński, który w tej chwili 
nie prowadzi żadnej specjalizacji bibliotekarskiej i w ogóle nie jest zainteresowany mo-
dyfikacją programu w kierunku uwzględnienia potrzeb MBG, sygnalizuje możliwość 
rozważenia w przyszłości projektu specjalizacji ogólno bibliotekarskiej.

Często powtarzającym się poglądem jest opinia, iż włączenie problematyki MBG 
poza poszerzeniem treści przedmiotów wykładanych obecnie powinno przyjąć formę 
poszerzenia oferty przedmiotów opcjonalnych o zagadnienia ważne dla pracy MBG.

Na podstawie tych ocen można uznać, że prace dotyczące aktualizacji kształcenia 
akademickiego bibliotekarzy MBG powinny być zogniskowane na:

– kompleksowej weryfikacji programów przedmiotów realizujących treści 
podstawowe i kierunkowe na studiach I stopnia i wyeksponowaniu w nich 
problematyki ważnej dla MBG;
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– wzbogaceniu oferty przedmiotów opcjonalnych dla studiów I stopnia  
o przedmioty poświęcone wybranym zagadnieniom pracy małych bibliotek 
publicznych;

– kompleksowej weryfikacji programów przedmiotów realizujących treści 
podstawowe i kierunkowe na studiach II stopnia i wyeksponowaniu w nich 
problematyki ważnej dla MBG;

– weryfikacji dotychczasowych specjalizacji bibliotekarskich pod względem 
włączenia do ich treści problematyki MBG lub utworzenia odrębnej spe-
cjalizacji poświęconej tej problematyce (szczególnie dla studiów niestacjo-
narnych);

– wzbogaceniu oferty przedmiotów opcjonalnych na studiach II poświęco-
nych wybranym aspektom pracy MBG i/lub wzbogaceniu zestawu przed-
miotów obligatoryjnych dla wszystkich specjalizacji o przedmiot dotyczący 
działalności bibliotek publicznych w środowisku lokalnym. 

4.5. Preferowana koncepcja, treści i kompetencje oraz metody kształcenia  
bibliotekarzy MBG

Od dłuższego już czasu w kształceniu bibliotekarzy i pracowników informacji po-
stuluje się odejście od tzw. orientacji na zadanie (ang. task orientation) na rzecz skupia-
nia uwagi na użytkownikach i ich oczekiwaniach. Podejście to ma szczególne znaczenie 
w kształceniu bibliotekarzy małych bibliotek publicznych, którzy muszą być przygoto-
wani do trafnego rozpoznawania potrzeb obsługiwanej społeczności lokalnej i aktyw-
nego promowania w niej biblioteki oraz jej usług. Należy zatem zalecić, aby proponowa-
ne programy przedmiotów lub ścieżek specjalizacyjnych uwzględniały tę pro-kliencką 
koncepcję działalności bibliotecznej.

Główne kierunki modyfikacji treści programowych ukierunkowanych na potrzeby 
MBG powinny uwzględniać obszary rozwijania kształtowania kompetencji zawodo-
wych zatrudnionych w nich bibliotekarzy, które są promowane przez Program Rozwoju 
Bibliotek. Są to:

Promocja czytelnictwa i kultury1. 
– wychowanie czytelnika: dyskusyjny klub książki, klub czytelnika (także 

poprzez istniejące inicjatywy, np. Cała Polska czyta dzieciom, Klub Do-
brej Książki), spotkania z autorami (w tym np. video, chat), a nawet teatr;

– korzystanie z biblioteki przez niewidomych (książki mówione, zwykłe 
książki skanowane);

– dostarczanie książek do domów (dla seniorów, niepełnosprawnych);
– system zbierania potrzeb czytelniczych – kupowanie odpowiednich po-

zycji i informowanie o tym czytelników (newsletter);
– sprzedaż książek, prowadzenie księgarni;
– dystrybucja gazet, prowadzenie kiosku;
– kabiny do cichej pracy;
– organizacja: projekcji filmów, spotkań z lokalnymi artystami (i nie tylko 

artystami), konkursów (np. z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych), wy-
staw, (video)spotkań/czatów ze znanymi ludźmi spoza miejscowości.
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2. Praca z dziećmi i młodzieżą
– nauka korzystania z komputerów dla małych dzieci poprzez gry i zaba-

wy;
– uczenie młodzieży korzystania z wiedzy zarówno tej zgromadzonej  

w bibliotece, jak i Internecie;
– asysta, pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej/uczelni;
– miejsce przygotowania materiałów/prezentacji do szkoły (np. prezentacji 

maturalnych) czy pracy;
– punkt przedszkolny;
– świetlica dla młodzieży;
– miejsce prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, szczególnie nauki języków 

obcych.
3. Funkcjonalny dostęp do zasobów bibliotecznych

– wypożyczalnia międzybiblioteczna – docieranie do pozycji niedostęp-
nych w bibliotekach gminnych, czerpanie z zasobów innych bibliotek 
publicznych, aż do biblioteki narodowej;

– biblioteka mieszkańców – punkt wypożyczania książek udostępnianych 
przez mieszkańców;

– kwerendy dla organizacji/instytucji.
4. Digitalizacja zasobów bibliotecznych (biblioteka multimedialna)

– wypożyczalnia (także ściąganych z Internetu) książek mówionych,  
e-booków, mp3, DVD, CD;

– dostęp do bibliotek cyfrowych z możliwością wydrukowania i przeczyta-
nia w domu.

5. Usługi i poradnictwo w zakresie multimediów
– punkt usług multimedialnych (drukowanie, kserowanie, dostęp do na-

grywarki, obsługa fotografii cyfrowej, skaner, wysyłanie faksów);
– dostęp do: nietypowego oprogramowania (np. Photoshop, Adobe Acro-

bat, Lex, Corel, AutoCad oraz wiele innych), projektora, kamery cyfro-
wej, tabletu, osprzętu i oprogramowania do nagrywania i obróbki dźwię-
ku/muzyki, komunikacji na odległość: Skype, Gadu-Gadu, komunikatora 
(w tym wyposażenie w kamerę internetową, także telefon; też możliwość 
videokonferencji, videospotkań);

– miejsce pracy dla przedsiębiorców;
– sprzętowa i softwarowa możliwość współtworzenia zawartości sieci – 

blogi, publikowanie materiałów photo, video;
– centrum rozrywki online – promowanie dobrych gier, dostęp do konsoli 

gier;
– dostęp do telewizji cyfrowej;
– asysta, pomoc w obsłudze prostego i dostępnego dla wszystkich szablonu 

tworzenia stron WWW (np. CMS);
– obsługa programów antywirusowych.

6. ICT dla grup wykluczonych (osoby starsze, niepełnosprawni)
– pomoc niewidomym w korzystaniu z komputerów;
– podstawowe kursy ICT dla seniorów, kobiet (np. we współpracy z kluba-

mi gospodyń wiejskich, albo z nauczycielem informatyki ze szkoły);
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– asysta, pomoc w zakładaniu konta e-mail, korzystaniu z e-bankingu, za-
kupach przez Internet, korzystaniu ze Skype, komunikatorów,  korzysta-
niu z (photo/video)-blogów, korzystaniu z różnych serwisów, np. Gene-
alogia – moikrewni.pl, Nasza Klasa itp., specjalistycznym wyszukiwaniu 
informacji w Internecie, szukaniu kontaktów przez Internet, sieciowa-
niu z osobami o podobnych potrzebach/zainteresowaniach, dostępie do 
kształcenie na odległość, e-learningu.

7. Wsparcie dla samoorganizacji społecznej na poziomie lokalnym
– asysta, pomoc w nawiązaniu kontaktu z ekspertem z innej części Polski/

świata (tutoring);
– prowadzenie kawiarenki;
– prowadzenie latem ogródka przy bibliotece;
– centrum hobbystyczne (napływ i wymiana wiedzy, miejsce spotkań i pre-

zentacji swojego hobby innym); w szczególności klub filmowy, fotogra-
ficzny (oba – cyfrowe);

– organizacja chóru, nauka tańca zajęć sportowych;
– organizacja wycieczek, pikników;
– organizacja kursów języków obcych;
– kluby seniora (różne inicjatywy);
– bank czasu – mini rynek pracy.

8. Ułatwienie korzystania z e-government (wsparcie obywateli w kontaktach  
z władzami publicznymi)
– zorganizowanie poradnictwa, kursów dla bezrobotnych, w tym osób 50+ 

(np. kilka razy w tygodniu dyżur kogoś z PUP albo NGO);
– zorganizowanie porad prawnych (dyżury, kierowanie do jakiś doradców), 

np. pracy, skarbowego (składanie zeznań);
– zorganizowanie porad dla rolników (dyżury, kierowanie do doradców);
– dyżury przedstawicieli urzędów (w fili – z gminy, w gminie – z powiatu);
– uruchomienie punktu pocztowego;
– wspieranie przedsiębiorczości – wsparcie informacyjne, pomoc ze strony 

doświadczonych przedsiębiorców;
– e-governance – nauka kontroli lokalnej władzy, przejrzystości, uzyskiwa-

nia od niej informacji;
– prowadzenie punktu opłat.

9. Ułatwianie dostępu do informacji lokalnej
– słup ogłoszeniowy – dostęp do lokalnej informacji, w tym publicznej 

(m.in. o bieżących wydarzeniach), zarówno w postaci WWW, jak i np. na 
tablicy informacyjnej;

– informacja turystyczna;
– muzeum lokalne;
– archiwum lokalne (centrum małej ojczyzny) – dokumentacja cyfrowa lo-

kalnych wydarzeń, zasobów, gazet, wydarzeń, np. w formie przygotowanej 
przez nas aplikacji do wypełniania lokalną treścią (w tym stron WWW).

W zakresie promocji czytelnictwa i kultury w obecnych programach studiów do-
minuje podejście teoretyczne, toteż za szczególnie pożądane uznać należy o naucza-
nie działań praktycznych, np. w formie warsztatów czytelniczych czy animacji kultury.  
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Zalecić należy także rozwinięcie treści przygotowujących do pracy z osobami niepełno-
sprawnymi i starszymi.

Problematyka pracy z dziećmi i młodzieżą jest dość obszernie uwzględniona  
w dotychczasowych programach, szczególnie w ramach tzw. bloku przedmiotów przygo-
towania pedagogicznego, który realizują osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień 
pedagogicznych. Problematyka ta przedstawiana jest jednak najczęściej w odniesieniu 
do działalności bibliotek szkolnych, toteż zalecić należy ukierunkowanie jej również na 
zagadnienia pracy z tą grupą czytelników w bibliotece publicznej.

W świetle opinii uzyskanych przez A. Radwańskiego w ankiecie skierowanej do 
studentów studiów biblioteczno-informacyjnych tematyka wypożyczeń międzybiblio-
tecznych jest ogólnie znana głównie jako wiedza teoretyczna, jednak inne formy dostę-
pu do zasobów poprzez bibliotekę są zupełnie nieobecne w programie kształcenia. Stąd 
też warto zalecić zwrócenie uwagi na rozwinięcie tej grupy treści nauczania.

Problematyka digitalizacji zasobów bibliotecznych jest szeroko omawiana w pro-
gramach studiów, szczególnie w odniesieniu do włączania materiałów cyfrowych do 
kolekcji bibliotecznych i tworzenia bibliotek cyfrowych. Z opinii zgromadzonych na 
podstawie wspomnianej ankiety przeprowadzonej przez A. Radwańskiego wynika,  
że pogłębienia wymaga wiedza o regulacjach prawnych dotyczących wykorzystywania 
przez biblioteki materiałów kreskowych z Internetu.

Problematyka umieszczona w obszarze interesujących FRSI zagadnień usług i po-
radnictwa w zakresie multimediów nie jest uwzględniana w programach studiów na 
kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo i z różnych powodów małe są szan-
se, aby niektóre z wyliczonych w tym punkcie elementów w ogóle mogły być w nich 
uwzględniona (np. brak dostępu do nietypowego oprogramowania komercyjnego).  
W tym miejscu można jednak postulować włączenie do programów np. zajęć poświę-
conych korzystaniu z oprogramowania Open Source. Warto też zwrócić szczególną 
uwagę na uczenie wykorzystywania wolnego oprogramowania typu CMS do tworzenia 
bibliotecznych witryn internetowych – mały odsetek bibliotek publicznych posiadają-
cych takie witryny i uwidoczniony w badaniach brak kompetencji bibliotekarzy MBG 
w tym zakresie wskazują na rzeczywistą potrzebę kształcenia w tym obszarze. W odnie-
sieniu do doskonalenia kompetencji w zakresie technologii informacyjnej warto zalecić 
taką organizację kształcenia, która zapewniłaby słuchaczom opanowanie całego cyklu 
przygotowania określonych narzędzi, np. samodzielnego instalowania, konserwacji  
i eksploatacji sprzętu i oprogramowania komputerowego, kompletnego instalowania lo-
kalnej sieci komputerowej, „cyklu technologicznego” digitalizacji i włączenia materiału 
do kolekcji cyfrowej, etc.

Problematyka ICT dla grup wykluczonych w niewielkim stopniu uwzględniona 
jest w programach studiów i to jedynie w aspekcie teoretycznym Warto zatem zalecić 
tworzenie warsztatów z zakresu alfabetyzacji komputerowej i informacyjnej dla specjal-
nych kategorii użytkowników.

Problematyka wsparcia dla samoorganizacji społecznej jest całkowicie nieobec-
na w programach studiów biblioteczno-informacyjnych – stanowi zatem obszar warty 
rozważenia w uzupełnianiu listy przedmiotów opcjonalnych. W tym kontekście zalecić 
należy szczególnie kształtowanie umiejętności i postaw liderskich.

Zagadnienia e-government są obecnie dość obszernie omawiane głównie w ujęciu 
teoretycznym. Zalecić należy zatem zwrócenie większej uwagi na kształtowanie prak-
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tycznych umiejętności w tej dziedzinie.
Problematyka organizacji dostępu do informacji lokalnej uwzględniana jest w pro-

gramach niektórych uczelni w kontekście pracy bibliotek w środowisku lokalnym i re-
gionalnym, na ogół w ujęciu teoretycznym. Podobnie zatem jak w przypadku informacji 
publicznej, również w kształceniu w zakresie dostępu do lokalnej informacji społecznej, 
zalecić należy położenie nacisku na kształtowanie umiejętności praktycznych.

Preferowaną metodą kształcenia powinny być zatem zajęcia o charakterze prak-
tycznym, szczególnie warsztaty umożliwiające dodatkowo przygotowanie słuchaczy do 
pracy zespołowej.
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Kształcenie bibliotekarzy na potrzeby  
małych placówek bibliotecznych

I. Wprowadzenie

Analiza literatury w zakresie kształcenia bibliotekarzy dowodzi, że problematyka 
ta znajdowała się w obszarze zainteresowań środowiska w drugiej połowie poprzed-
niej dekady. Oznacza to, że po dyskusjach zainicjowanych przez zmiany wynikające  
z boomu edukacyjnego (gwałtowne zwiększenie liczby osób studiujących) oraz wpro-
wadzenia zasad Procesu Bolońskiego w polskim szkolnictwie wyższym (podział na stu-
dia pierwszego i drugiego stopnia) w środowisku bibliotekarskim problematyka kształ-
cenia dyskutowana była sporadycznie. Jak zauważa Anna Sitarska, próba rozpoczęcia 
debaty nad problematyką kształcenia bibliotekarzy przez EBIB w 2002 roku zakończyła 
się niepowodzeniem1. Tymczasem, w kilku najbliższych latach prognozowane (doty-
czące liczby studentów) i postulowane (np. wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji) 
zmiany w sposób istotny wpłyną na kształt polskiego szkolnictwa wyższego, a w tym na 
kształcenie bibliotekarzy. Jednocześnie, relatywnie niewielka liczba tekstów odnosi się 
do problematyki kształcenia bibliotekarzy na potrzeby małych bibliotek. Dużo częściej 
można spotkać opracowania traktujące o specyfice działalności małomiasteczkowych  
i wiejskich placówek bibliotecznych.

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych czynników, które wpływają, lub też 
w najbliższym czasie będą wpływać, na kształcenie bibliotekarzy na potrzeby małych 
placówek. W pierwszej części dokonano przeglądu wybranych problemów, dotyczących 
szkolnictwa wyższego w Polsce. Następnie przedstawiono kilka wniosków dotyczących 
funkcjonowania małych bibliotek we współczesnym świecie oraz wskazano na uniwer-
salność pewnych zagadnień w części artykułu dotyczącej środowiska bibliotekarskiego 
w USA. W części piątej przedstawiono wybrane kwestie dotyczące kształcenia bibliote-
karzy w Polsce na poziomie wyższym.

 1 A. Sitarska: Dylematy kształcenia bibliotekarzy i pracowników służb informacyjnych. „Biuletyn EBIB” 2002, nr 
37 [online], [dostęp: 12.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/37/sitarska.php.
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II. Szkolnictwo wyższe w Polsce – przegląd wybranych problemów

W opublikowanym w 2007 roku raporcie dotyczącym szkolnictwa wyższego w Polsce 
OECD wskazała na kilka podstawowych problemów2. Przede wszystkim polskie uczelnie, 
koncentrując się, w wyniku gwałtownego wzrostu aspiracji edukacyjnych społeczeństwa, 
na kształceniu, zmarginalizowały działalność badawczą, co nie pozostaje bez wpływu na 
jakość kształcenia. Jednocześnie wyraźne braki pojawiły się w realizacji tzw. trzeciej misji, 
a w tym w szczególności we współpracy z otoczeniem, przejawiającej się m.in. realizacją 
usług zewnętrznych (np. eksperckich) czy szkoleń. W konsekwencji mamy do czynienia 
z niedopasowaniem struktury absolwentów i ich kompetencji do potrzeb rynku pracy, 
co było już postulatem zgłaszanym w stosunku polskiego szkolnictwa wyższego przez 
OECD w 1995 roku3. W obszarze kształcenia zwrócono także uwagę na fakt, że „dydak-
tyka (zarówno pod względem oferowanych programów, jak i dostosowywania ich zawar-
tości) opiera się na podaży, przy czym kontakt z rynkiem pracy jest bardzo słaby”4.

Nieco inne problemy wymienia A. Kraśniewski w kontekście rozważań nad Proce-
sem Bolońskim. Przede wszystkim za grzech główny wskazuje on na ograniczanie mobil-
ności pionowej (realizacja studiów II stopnia na innym kierunku niż zakończone studia  
I stopnia). Jak pisze, „często uczelnia formułuje dla takich kandydatów dodatkowe wy-
magania, np. w postaci konieczności wyrównywania różnic programowych, których speł-
nienie jest warunkiem ukończenia studiów II stopnia, a niekiedy wręcz ich podjęcia”5.

Kolejnym problemem, który w najbliższych latach w sposób największy wpłynie na 
polskie szkolnictwo wyższe, są prognozowane zmiany demograficzne – zgodnie z prze-
widywanymi OECD liczba osób w wieku 18-24, w roku 2015 osiągnie 80% tej z roku 
2005, a w roku 2025 – nawet 55% (!)6. Oczywiście w kontekście kształcenia bibliotekarzy 
mamy do czynienia z działalnością edukacyjną skierowaną do osób wykonujących kon-
kretny zawód, co, jak pokazuje praktyka studiów niestacjonarnych (w ramach których 
dokształcają się pracownicy bibliotek, nieposiadający formalnego wykształcenia w tym 
kierunku), oznacza istnienie pewnych konkretnych rezerw rekrutacyjnych, co być może 
pozwoli na utrzymanie bardziej stałego popytu (obecnie tylko 41% bibliotekarzy na tere-
nach do 20.000 mieszkańców posiada wykształcenie wyższe, z czego 60% ukończyło stu-
dia bibliotekarskie7). Jednakże, zaobserwowany już w roku akademickim 2006/07 spadek 
ogólnej liczby studentów, w efekcie końcowym wymusi zmiany wyrażające się przeprofi-
lowaniem wielu szkół wyższych – większą koncentrację na działalności badawczej oraz na 
różnorodnych formach kształcenia ustawicznego (w tym wykorzystanie e-learningu).

Równie istotne będą konsekwencje wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji, 
w efekcie czego każda pojedyncza kwalifikacja (tytuł/stopień, utożsamiany z odpowia-
dającym mu dyplomem lub innym świadectwem) powinna być scharakteryzowana 
m.in. przez efekty kształcenia (uczenia się), określające zakres wiedzy i umiejętności 
 2 Raport OECD dotyczący szkolnictwa wyższego w Polsce. OECD, Paryż 2007.
 3 M. Drzewiecki [i in.]: Zintegrowane szkolnictwo bibliotekarskie i informacyjne dla potrzeb Europy XXI wieku: 
realizacja dydaktycznych programów Wspólnoty Europejskiej na przykładzie doświadczeń Instytutu Informacji Na-
ukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: Wydaw. IINiSB UW; PTB OW 2002.
 4 Raport OECD…, op. cit., s. 196.
 5 A. Kraśniewski: Proces Boloński: to już 10 lat. Warszawa: Wydaw. FRSI 2009, s. 74.
 6 Higher Education to 2030 – Volume 1: Demography. OECD, Paris 2008, p. 43.
 7 Biblioteki w Polsce. Raport Millward Brown dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 
2008, s. 139-140 [online], [dostęp: 15.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.frsi.org.pl/images/
Files/04_biblioteki%20i%20bibliotekarze.ppt.
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posiadanych przez absolwenta, jak również cechujące go inne kompetencje (postawy)8. 
Oznacza to, że KRK będą służyć do opisu oraz wdrożenia mechanizmów uznawalności 
efektów kształcenia, zdobywanych także w ramach pozaakademickich form kształcenia. 
Co istotne, opis efektów kształcenia nie może polegać na zwykłym przełożeniu języka 
opisu obecnych standardów kształcenia, tym bardziej, że „określenie na poziomie cen-
tralnym efektów uczenia się dla szerokich dziedzin kształcenia oznacza (…) rezygna-
cję z centralnej (ustalanej rozporządzeniem Ministra) listy nazw kierunków studiów  
i odpowiadających im standardów kształcenia oraz umożliwienie uczelniom autono-
micznego opracowywania programów studiów w ramach dziedzin kształcenia, w zgodzie  
z określonymi dla nich standardami”9. Pełne wdrożenie KRK w Polsce zapewne będzie 
miało miejsce z pewnym opóźnieniem (pierwotnie przyjęto, że nastąpi w roku 2010, 
następnie wskazano rok 201210, który, ze względu na powolny tryb prac realizowanych 
w naszym kraju, także wydaje się być mało realistyczny), jednak międzynarodowe zo-
bowiązania nie pozostawiają wątpliwości, że ono nastąpi.

W tym kontekście konieczny wydaje się powrót do postulatu S. Czajki z 1995 roku: 
„polski system kształcenia bibliotekarzy stoi przed koniecznością przeprowadzenia 
gruntownej rewizji”11. Potrzeba ta wynika nie tylko z przedstawionych powyżej przesła-
nek ogólnych, ale także zmieniającej się roli bibliotek.

III. Biblioteka w XXI wieku

Z literatury przedmiotu rysuje się jasny przekaz – biblioteka, poza tradycyjnymi 
zadaniami, powinna także wypełniać szereg nowych funkcji. W przypadku małych 
bibliotek szczególnie często wskazuje się na ich miejsce w systemie udostępniania in-
formacji lokalnych12 i krzewienia kultury13, czy działalności edukacyjnej14. Wymaga to 
m.in. dookreślenia ich roli w społeczności lokalnej, do której, obok użytkowników bi-
bliotek, zalicza się bardzo duża grupa osób, które z ich usług nie korzystają. Oznacza to 
konieczność aktywnego docierania np. do: osób starszych, ciężko chorych, wykluczo-
nych społecznie. Jednocześnie niezwykle ważne w tak rozumianym zakresie działania 
bibliotek jest gromadzenie informacji lokalnych, powstających w urzędach, instytucjach 
kultury i innych placówkach działających na terenie danej gminy15.

 8 A. Kraśniewski (oprac.): Kształcenie. [W:] Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektywy. 
KRASP-FRP-KRZaSP, Warszawa: Wydaw. UW 2009, s. 229.
 9 Ibidem, s. 230.
 10 Ibidem, s. 234.
 11 S. Czajka: Polski system kształcenia bibliotekarzy stoi przed koniecznością przeprowadzenia gruntownej  
rewizji…. [W:] Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995, red. E. B. Zybert, M. Szyszko.  
Warszawa: Wydaw. SPB 1996, s. 17-20.
 12 Por. np. A. Uljasz: Biblioteka gminna ośrodkiem tradycji regionalnej i lokalnej: doświadczenia bibliotekarek  
z Sosnowicy. „Poradnik Bibliotekarza” 2007, nr 6, s. 21-23.
 13 Por. np. A. Uljasz: Biblioteka wiejska jako ośrodek kultury w gminie na przykładzie Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Wysokiem. „Poradnik Bibliotekarza” 2007, nr 2, s. 25-27.
 14 H. Bednarska: Biblioteka publiczna jako instytucja edukacyjna na przykładzie Wojewódzkiej Biblioteki  
Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. [W:] Sieć bibliotek publicznych wobec potrzeb społeczeń-
stwa informacyjnego. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji, Lublin 27-29 września 2005 r., red. t. Jan Wołosz. 
Warszawa: Wydaw. SBP 2006.
 15 Por. M. Adamek: Biblioteka publiczna lokalnym centrum informacji. „Bibliotekarz Lubuski” 2005, nr 2,  
s. 17-19.

81



Prawie 60% mieszkańców terenów wiejskich i miejskich, liczących do 20 tys. miesz-
kańców, nie korzysta z usług bibliotek16. Analiza powodów, dla których użytkownicy odwie-
dzają bibliotekę prowadzi do ciekawych wniosków – coraz częściej biblioteka nie jest jedynie 
miejscem wypożyczania książek. Użytkownicy przychodzą do biblioteki, aby porozmawiać 
z bibliotekarzem (35%), skorzystać z komputerów w celu połączenia się z Internetem (31%), 
spotkać się z kimś (26%), popracować – np. korzystając z własnych materiałów (15%),  
czy wziąć udział w spotkaniach i zajęciach organizowanych przez bibliotekę (12%)17.

Zmiana powodów korzystania z bibliotek wynika po części z obserwowanej zmia-
ny profilu oferowanych usług. Biblioteki prowadzą sprzedaż książek i gazet, organi-
zują projekcje filmów, spotkania z lokalnymi artystami, prowadzą kursy korzystania  
z komputerów dla dzieci, seniorów i osób wykluczonych, uczą korzystania z Internetu, 
prowadzą świetlice dla młodzieży, są miejscem nauczania języków obcych, prowadzą 
kawiarenki i letnie ogródki przybiblioteczne. Coraz częściej pośredniczą także w kon-
taktach z innymi instytucjami sektora publicznego (np. dyżury pracowników urzędów 
w bibliotece), oferują specjalistyczne wsparcie, przy współpracy innych podmiotów,  
w kwestiach prawnych, poszukiwaniu pracy, itp.18. Należy także zwrócić uwagę, że, jak 
twierdzi H. Hollender, „biblioteki są coraz częściej postrzegane jako ostatnie bastiony 
bezpłatnych usług, świadczonych dla dobra publicznego”19.

Zgodnie z twierdzeniem A. Konieczko to bibliotekarz jest gwarantem sukcesu biblio-
teki. Negatywny stereotyp bibliotekarza, nad którym środowisko ubolewa już od dawna20, 
wpływa na odbiór biblioteki jako instytucji21. Oznacza to, że pracownik małej biblioteki  
w szczególności, powinien, obok wiedzy dotyczącej literatury, baz danych oraz wyszu-
kiwania informacji, posiadać odpowiednie kompetencje interpersonalne22. Programy 
kształcenia na studiach bibliotekarskich powinny wychodzić naprzeciw tym potrzebom.

IV. Małe biblioteki w USA

Co ciekawe, problemy małych bibliotek, działających lokalnie, wydają się być uni-
wersalne. Z opracowania E. Leach, w którym analizowano sytuację tego typu placówek na 
terenie Stanów Zjednoczonych wynika, że również one, służąc społecznościom liczącym 
mniej niż 10 tys. osób, borykają się głównie z trudnościami o charakterze finansowym 
(61% odpowiedzi). Zapytani o działania American Library Association, którymi byliby 
 16 Biblioteki publiczne: opinie, korzystanie, potrzeby. Badanie mieszkańców terenów wiejskich i małych miast 
do 20 tys. mieszkańców. Raport Millward Brown dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.  
Warszawa 2008, s. 15 [online], [dostęp: 15.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.frsi.org.pl/
images/Files/mieszkancy%20wsi%20i%20uzytkownicy%20bibliotek.ppt.
 17 Ibidem, s. 36.
 18 N. Gryczko: Technologie informacyjne i komunikacyjne wspierające usługi świadczone przez biblioteki na te-
renach wiejskich [online]., [dostęp: 15.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.frsi.org.pl/images/
Files/07_technologie%20informacyjne%20i%20komunikacyjne....pdf.
 19 H. Hollender: Przyszłość zawodu bibliotekarskiego. [W:] Zawód bibliotekarza dziś i jutro. Materiały z Ogólno-
polskiej Konferencji, Nałęczów 18-20 września 2003, red. J. Nowicki. Warszawa: Wydaw. SBP 2003, s. 95.
 20 Por. G. Kmita: Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie a problem identyfikacji zawodowej bibliotekarzy. 
„Notes Biblioteczny” 2007, nr 2, s. 11-17.
 21 Tezę tę zdają się potwierdzać np. wyniki badania ankietowego studentów, przeprowadzone w IINiSB UW: 
E. B. Zybert: Studenci kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo a przyszłość zawodu. „Zagadnienia 
Informacji Naukowej” 2003, nr 2, s. 88-99.
 22 A. Konieczko: Bibliotekarz gwarantem sukcesu biblioteki [online]. „Biuletyn EBIB” 2006, nr 10 [dostęp: 
15.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2006/80/a.php?konieczko.
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zainteresowani, respondenci wskazali na drugim miejscu programy rozwoju kadr (49%), 
w szczególności w obszarze wiedzy dotyczącej nowych technologii23. Trudności związane 
są także ze specyfiką użytkowników lokalnych, wywodzących się ze społeczności bied-
niejszych, co ma swoje konsekwencje migracyjne. Dodatkowo trend, w wyniku którego 
pewna grupa mieszkańców miast przenosi się na wieś, powoduje, że pojawiają się nowi 
użytkownicy, charakteryzujący się wyższymi potrzebami informacyjnymi, zaspokajany-
mi dotychczas przez bogatsze biblioteki. Jako główne problemy bibliotek wskazano m.in.: 
tradycyjnie konserwatywną naturę społeczności lokalnych, brak odpowiednio wyszko-
lonej kadry, ograniczenia wynikające z braku właściwej analizy potrzeb informacyjnych 
użytkowników oraz przekonanie, że mała biblioteka jest jedynie placówką z książkami, 
także problemy komunikacyjne (niska gęstość zaludnienia, brak komunikacji miejskiej). 
Zwracając uwagę na potencjalne metody walczenia z tego typu jako rozwiązanie niektórych  
z tych problemów, wskazano serwis WebJunction, umożliwiający współpracę bibliotekarzy  
w celu rozwoju kadr oraz poszerzanie wiedzy z obszaru nowych technologii24.

V. Kształcenie bibliotekarzy

5.1. Uwagi ogólne

Problemem specyficznym dla studiów w obszarze informacji naukowej i bibliote-
koznawstwa jest wyraźna różnica pomiędzy studentami studiów stacjonarnych i niesta-
cjonarnych. O ile w przypadku studiów stacjonarnych znaczna część studentów I roku 
(nawet do ok. 60%)25 trafia na te studia z przypadku, o tyle praktyka pokazuje, że na stu-
diach niestacjonarnych najczęściej studia podejmują pracownicy bibliotek. Owocuje to 
nie tylko koniecznością zapewnienia innych rodzajów specjalizacji na studiach II stopnia 
dla tych typów studiów, ale także w przypadku wielu przedmiotów wymusza zupełnie 
inne podejście do procesu kształcenia (dyskusja na tematy biblioteczne z bibliotekarza-
mi przyjmuje zupełnie inne kierunki niż z absolwentami liceów ogólnokształcących, 
spośród których głównie rekrutują się studenci studiów stacjonarnych). Oznacza to,  
że program kształcenia na studiach niestacjonarnych nie może być jedynie nieco okrojo-
ną wersją kursów oferowanych na studiach stacjonarnych.

Wraz w wejściem w życie Krajowym Ram Kwalifikacji większego znaczenia nabie-
rze kształcenie ustawiczne (ang. life long learning), które już 10 lat temu znalazło swoje 
miejsce w debacie środowiskowej26. W procesie kształcenia bibliotekarzy w obszarze 
krótszych form kształcenia (szkolenia i kursy) zdominowane jest ono przez placówki 
pozaakademickie, np. biblioteki. Z reguły prowadzone w takich warunkach warszta-
ty mają bardziej praktyczny charakter27. Jednocześnie, jak słusznie zauważa E. Nowa-
 23 E. Leach: Rural Library Survey Summary Report [online], [dostęp: 11.11.2009]. Dostępny w World Wide 
Web: http://www.ala.org/ala/aboutala/offices/olos/outreachresource/docs/ruratf_surveysumpt1.pdf.
 24 S. Hildreth: Rural libraries : the Heart of Our Communities [online], [dostęp: 11.11.2009]. Dostępny w World 
Wide Web: http://arsl.pbworks.com/f/Article+-+Rural+Libraries+by+Hildreth+Public+Libraries+MarA-
pr+07.pdf.
 25 A. Krzak: Jeśli nie biblioteka, to co? Przyszłość zawodu bibliotekarza i pracownika informacji w oczach studentów 
Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Biuletyn EBIB” 2007, nr 6 
[online], [dostęp: 15.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2007/87/a.php?krzak.
 26 Por. Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w międzynarodowej perspekty-
wie, red. nauk. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiel. 1999.
 27 Np. J. Andryszczak: Dokształcanie kadry bibliotecznej w PBR w Sieradzu. „Bibliotekarz” 2007, nr 6, s. 16-18.
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czyk-Potaż, zbyt często szkolenia dla bibliotekarzy mają charakter nauki korzystania  
z nowego oprogramowania28. Tymczasem, ze względu na swój wyjątkowy charakter, 
biblioteki wymagają od swych pracowników ciągłego doskonalenia zawodowego w za-
kresie: wyszukiwania informacji, gromadzenia zbiorów (co często wiąże się z redefinicją 
pojęcia „zbiory”), zarządzania organizacją, finansowania czy relacji z użytkownikami. 
Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe potwierdza raport Biblioteki w Polsce – w ciągu 
trzech lat 15% pracowników małych bibliotek brało udział w ponad 10 szkoleniach29. 
Nowością w tym obszarze jest oferta szkoleniowa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego oferowana w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Cykl edukacyjny 
„Plan rozwoju bibliotek” obejmuje 5 dwudniowych spotkań, dotyczących takich zagad-
nień, jak: edukacja społeczna i kulturalna czy komunikacja i współpraca30. Dodatkowo, 
polscy bibliotekarze mogą skorzystać z odpłatnych form kształcenia w trybie e-learning 
(w wielu przypadkach finansowanych lub dotowanych przez np. Ministerstwo Nauki  
i Informatyzacji), oferowanych przez Bibweb.

Jednocześnie likwidacja CEBID31 pozostawiła wyraźną lukę w obszarze kształce-
nia bibliotekarzy tym bardziej, że była to placówka szczególnie predysponowana do 
oferowania tzw. innych, krótszych form kształcenia (np. pomaturalnych), których wy-
niki kształcenia, w postaci określonych kompetencji absolwentów, po wdrożeniu KRK 
musiałyby być uwzględniane przez uczelnie w przypadku podjęcia przez takich absol-
wentów studiów bibliotekarskich. Sieciowość CEBID, ułatwiająca realizowanie szko-
leń dla bibliotekarzy bliżej ich miejsca zamieszkania, pozwoliła np. na przeszkolenie  
w 2003 roku ponad 1000 bibliotekarzy w ramach przedsięwzięcia programowego: infor-
macja europejska w polskich bibliotekach publicznych32.

Warto zaznaczyć, że dodatkowym atutem w procesie kształcenia biblioteka-
rzy może stać się w najbliższej przyszłości różnorodność programowa, wynikająca  
z odmiennego profilu kształcenia (bardziej „matematycznego” i bardziej „humanistycz-
nego”)33 poszczególnych ośrodków kształcenia, której wpływ na programy kształcenia 
był częściowo ograniczany przez ogólnokrajowe standardy34. Tymczasem, w przyjętym 
przez rząd projekcie Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  
oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w za-
kresie sztuki zapisano: „deregulację standaryzacji kształcenia i zwiększenie autonomii 
uczelni w zakresie określania kierunków studiów oraz treści programowych”35.
 28 E. Nowaczyk-Potaż: Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy – doświadczenia Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Gdańskiego. „Bibliotekarz” 2005, nr 4, s. 10-13.
 29 Biblioteki w Polsce, op cit., s. 166.
 30 Cykl edukacyjny „Plan rozwoju bibliotek”. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2009.
 31 Szerzej o tym P. Bierczyński: Krótka historia likwidacji w Polsce kształcenia bibliotekarzy na poziomie śred-
nim. „Bibliotekarz” 2007, nr 10, s. 5-11.
 32 J. Chruścińska, M. Majewska: Kształcenie i doskonalenie bibliotekarzy w aspekcie awansu zawodowego.  
„Poradnik Bibliotekarza” 2006, nr 11, s. 12-17.
 33 M. Góralska: Zmiany systemu oraz programu kształcenia w Instytucie Informacji Naukowej i Biblioteko-
znawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. „Biuletyn EBIB” 2006, nr 5 [online], [dostęp: 10.11.2009]. Dostępny 
w World Wide Web: http://ebib.info/2006/75/goralska.php.
 34 Szerzej pisze o tym także: B. Sosińska-Kalata: Koncepcje uniwersyteckiego kształcenia bibliotekarzy. [W:] 
Zawód bibliotekarza dziś i jutro…, op. cit., s. 115-132.
 35 Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. MNiSW, Warszawa 2009 [online], [dostęp: 26.11.2009]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/73/10/7310/20091030_EEE_zaloze-
nia_po_RM.pdf.
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5.2. Przegląd wybranych problemów

Zgodnie z twierdzeniem B. Sosińskiej-Kalaty „celem edukacji jest wprowadzanie 
do zawodu krytycznie myślących ludzi, wyposażonych w wiedzę, dzięki której będą 
mogli przyczynić się do jego rozwoju, doskonalenia metod i narzędzi pracy, skutecz-
nego pełnienia jego misji społecznej oraz zdobycia wyższego statusu społecznego,  
(…) przygotowanie do samodzielnej pracy koncepcyjnej, wyposażenie [absolwentów] 
w umiejętność obserwowania, analizowania i rozwiązywania problemów oraz kierowa-
nia zespołami pracowniczymi”36.

W tym kontekście szczególnie istotne są cztery sprawy, które A. Sitarska przedsta-
wiła w swoim artykule:

– powiązanie dydaktyki uniwersyteckiej z procesami badawczymi (np. udział 
studentów w pracach badawczych prowadzonych na uczelni, przez współ-
pracujące z uczelnią biblioteki, itp.),

– przygotowanie do pracy zespołowej (poprzez np. prace zaliczeniowe i dyplo-
mowe przygotowywane w grupach),

– włączenie do programów kształcenia dziedzin projektowania i administrowania,
– położenie nacisku na wiedzę i umiejętności niezbędne w prowadzeniu ma-

łych placówek (z których większość prowadzona jest przez jedną osobę,  
co oznacza, że szczególnie istotne są jej cechy charakterologiczne)37.

S. Kubów wskazał kilka głównych problemów kształcenia bibliotekarzy w pol-
skich szkołach wyższych: brak myślenia strategicznego i marketingowego, brak jasno 
określonego modelu współczesnego bibliotekarza, brak pełnej drożności systemu 
kształcenia bibliotekarzy, oderwanie kształcenia od praktyki, niski poziom kształcenia 
w obszarze języków obcych, lekceważenie pracy zespołowej oraz brak upodmiotowie-
nia studentów38.

1. Brak myślenia strategicznego i marketingowego – jak słusznie zauważa, kształ-
cenie bibliotekarzy odbywa się w szkołach państwowych i nie jest to kieru-
nek na tyle atrakcyjny (co nie oznacza, że w przyszłości się to nie zmieni),  
aby w swojej ofercie umieściły go uczelnie prywatne. W konsekwencji, o ile  
w przypadku takich kierunków, jak: prawo, pedagogika czy ekonomia, rozwój 
niepublicznego szkolnictwa wyższego doprowadził do znacznego wzrostu 
znaczenia czynników o charakterze konkurencyjnym, a w ich konsekwencji 
– wdrażania rozwiązań projakościowych, o tyle w kształceniu bibliotekarzy 
mamy do czynienia z w miarę stabilną sytuacją.

2. Brak jasno określonego modelu współczesnego bibliotekarza i bibliotekarza 
przyszłości, (którymi w zasadzie są już studenci pierwszego roku studiów li-
cencjackich – jak pokazuje praktyka 5 lat, potrzebnych do wykształcenia ab-
solwenta, jest to okres na tyle długi, że absolwent  może pracować w zupeł-
nie innych realiach niż te, z którymi miał do czynienia podejmując studia). 
Wydaje się, że problem ten w najbliższej przyszłości zostanie rozwiązany  
w sposób wymuszony – wprowadzenie ram kwalifikacji będzie oznaczało 
konieczność jasnego zdefiniowania sylwetki absolwenta i konkretnego ze-

 36 B. Sosińska-Kalata: op. cit., s. 115-116.
 37 A. Sitarska: op. cit.
 38 S. Kubów: Siedem grzechów głównych kształcenia bibliotekarzy w polskich szkołach wyższych. „Bibliotekarz” 
2002, nr 4, s. 8-11.
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stawu posiadanych przez niego kompetencji. W przypadku małych biblio-
tek dodatkowo pojawia się problem braku modelu („standardu minimum”) 
tego typu placówek39, co w oczywisty sposób wpływa na trudność w prze-
kładaniu kompetencji przyszłego absolwenta w oferowanym mu programie 
kształcenia w toku studiów. Pewną podpowiedzią mogą być tu wzorce zagra-
niczne, np. opublikowany w 2003 roku dokument American Library Asso-
ciation definiuje ogólny model kompetencji pracownika informacji, wska-
zując, obok wiedzy fachowej, na szereg innych, niezbędnych umiejętności, 
w tym projektowanie i planowanie usług informacyjnych oraz ich promo-
cję, współpracę (rozumiana jako pracę w zespole ale także kooperowanie  
z użytkownikami), mierzenie oraz ocena zasobów i usług informacyjnych 
(co w rzeczywistości wymaga prowadzenia regularnego audytu potrzeb in-
formacyjnych użytkowników i dostosowywania zakresu oferowanych usług 
do tych potrzeb)40.

3. Brak pełnej drożności systemu kształcenia bibliotekarzy – jak wskazuje au-
tor absolwenci dwuletnich studiów bibliotekarskich nie mogą kontynu-
ować studiów w szkołach wyższych. Wydaje się, że problem ten może być 
częściowo rozwiązany przez rynek. Jak pokazują doświadczenia kolegiów 
nauczycielskich możliwe jest nawiązanie współpracy z placówkami kształ-
cącymi bibliotekarzy na poziomie licencjackim (absolwenci kolegiów na 
innych zasadach realizują studia licencjackie). Z drugiej strony wprowa-
dzenie KRK spowoduje, że kompetencje zdobywane w trakcie dwuletnich 
studiów będą mogły być uznawane przez szkoły wyższe, co więcej, uczel-
nie będą mogły realizować zadania o charakterze certyfikacyjnym, niejako 
potwierdzając jakość kompetencji zdobywanych w ramach innych form 
kształcenia.

4. Oderwanie kształcenia od praktyki – jak autor słusznie zauważa, jest to je-
den z podstawowych problemów kształcenia w polskim szkolnictwie w ogó-
le, w tym w bibliotekarstwie. Należy jednak bardzo ostrożnie podchodzić 
do propozycji, które, np. poprzez obligatoryjność rozwiązań, zmuszałyby 
pracowników naukowych i dydaktyków do odbywania okresowych staży 
w najlepszych bibliotekach – choćby dlatego, że znaczna część studentów 
będzie pracować w małych placówkach, które zderzają się z zupełnie innym 
zestawem problemów niż duże biblioteki. Wydaje się, że dużo lepszym roz-
wiązaniem byłoby aktywizowanie działalności badawczej, która pozwalałaby 
na lepsze zrozumienie problemów, z którymi na co dzień mają do czynienia 
małe placówki. Wzbogaciłoby to w sposób istotny treści kształcenia, a wy-
kładowcom przydało wiarygodności, w szczególności w oczach pracujących 
w bibliotekach studentów. Co więcej, analiza opisu efektów kształcenia w ra-
mach studiów I stopnia pokazuje, że dominują w nich „takie określenia, jak: 
rozumienie, opis, analiza, interpretacja – nie zaś umiejętność, użycie czy za-

 39 Zob. M. Rogaczewska: Raport z badań terenowych przeprowadzonych przez Lokalne Organizacje Grantowe 
w 58 gminach [online], [dostęp: 15.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.frsi.org.pl/images/
Files/03_raport%20z%20bada%C5%84%20terenowych%20przeprowadzonych%20przez%20log%20w%20
58%20gminach.pdf.
 40 E. Głowacka: Model umiejętności zawodowych pracownika usług informacyjnych. „Zagadnienia Informacji 
Naukowej” 2005, nr 1, s. 23-26.
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stosowanie, pojawiające się dużo rzadziej. Jest to charakterystyczne dla pol-
skiej tradycji kształcenia akademickiego kładącego główny akcent na wiedzy, 
a nie na jej stosowaniu do rozwiązywania konkretnych problemów”41.

5. Niski poziom kształcenia w obszarze języków obcych oraz lekceważenie pracy 
zespołowej, która ma kluczowe znaczenie w przypadku pracy w bibliotece 
(również małej, jednoosobowej placówce).

6. Brak upodmiotowienia studentów – jest to problem, który nie dotyczy jedy-
nie przyszłych bibliotekarzy. W całym polskim szkolnictwie wyższym widać 
wyraźnie, że szereg narzędzi oferowanych przez Proces Boloński formalnie 
zostało wdrożonych, jednak w praktyce ma bardzo ograniczony wpływ na 
proces kształcenia. Dotyczy to zarówno ankiet studenckich (braku brania 
ich pod uwagę w procesie aktualizacji programów kształcenia i ocenie okre-
sowej nauczycieli akademickich), jak i np. punktów ECTS (z założenia na-
rzędzi, które miały zapewnić odpowiednie uelastycznienie studiów i moż-
liwość zwiększenia wpływu studenta na realizowaną przez niego ścieżkę 
kształcenia). W toku kształcenia, w szczególności w przypadku studentów 
pracujących w bibliotekach, konieczne jest częściowe odejście od modelu 
nauczający-nauczany na rzecz relacji moderator-moderowani. Należy tak-
że zwrócić uwagę, że brak podmiotowego traktowania studenta jest formą 
ograniczania jego samodzielności, której studia powinny, zgodnie z zało-
żeniami KRK, kształtować. Student traktowany jako petent, a nie partner  
w procesie kształcenia, utrwala pewien zestaw zachowań, który może zostać 
przez niego przeniesiony na środowisko zawodowe. Tymczasem, jak pisze 
J. Sobielga, biblioteka publiczna musi być organizacją asertywną42. W przy-
padku małych instytucji, jak już wspomniano, oznacza to asertywność pra-
cującego w niej bibliotekarza.

Kluczowym z punktu widzenia naszych rozważań jest raport Program studiów 
dziennych, zaocznych i podyplomowych kształcących bibliotekarzy43, w którym wskaza-
no na kilka podstawowych braków w procesie kształcenia. W szczególności, w świe-
tle wypowiedzi studentów i absolwentów, w programach kształcenia brak jest tematy-
ki odnoszącej się do wspierania samoorganizacji społecznej, praktycznych rozwiązań  
w obszarze e-government oraz tworzenia lokalnych zasobów informacyjnych.  
Za najmniej przydatne zajęcia wskazali wykłady. Jak wskazuje A. Radwański, ko-
nieczne jest podniesienie rangi tematyki małych bibliotek w kształceniu akademickim  
(np. poprzez wprowadzenie odpowiedniej specjalizacji czy programu studiów pody-
plomowych), pamiętając, że jest to oferta skierowana głównie do studentów studiów 
niestacjonarnych.

Na szczególną uwagę zasługuje zgłoszony tu postulat stworzenia platformy inter-
netowej, pozwalającej na utrzymywanie wzajemnych kontaktów przez studentów/absol-
wentów, dzielenie się doświadczeniami i przełamania przeświadczenia, że pracownicy 
małych placówek skazani są wyłącznie na własne siły.

 41 A. Radwański: Program studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych kształcących bibliotekarzy. Raport. 
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, październik-listopad 2008, s. 18 [dok. niepubl., przygotowany 
na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego].
 42 J. Sobielga: Biblioteka publiczna jako asertywna organizacja. „Bibliotekarz” 2007, nr 2, s. 16-18.
 43 A. Radwański, op. cit., s. 7-8.
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VI. Podsumowanie

Analiza literatury potwierdza potrzebę przeprowadzenia debaty i przygotowania 
nowej oferty edukacyjnej, w szczególności dla potrzeb pracowników małych bibliotek. 
Prowadzona w środowisku w ostatnich latach dyskusja koncentrowała się na proble-
mach związanych z przekształceniami bibliotek i wypełnianiem przez nie nowych funk-
cji, nie tylko o charakterze informacyjnym. Tymczasem, jak pokazuje praktyka, szcze-
gólnie ważne, obok wiedzy specjalistycznej, są kompetencje bibliotekarzy, niezbędne 
do prowadzenia takich placówek – np. pełnienie funkcji centrum lokalnej informacji 
wymusza aktywne pozyskiwanie lokalnych informacji, dokumentów, materiałów, któ-
rych obecność w bibliotece często wymaga bezpośredniego działania bibliotekarzy. 
Także przesłanki o charakterze ogólnym, wskazujące główne wyzwania stojące przed 
polskim szkolnictwem wyższym w najbliższych latach, potwierdzają potrzebę opraco-
wania nowego modelu studiów bibliotekarskich. Należy jednak pamiętać, że przygo-
towane programy kształcenia nie mogą mieć charakteru ostatecznego. Ze względu na 
dynamicznie zmieniające się środowisko działania bibliotek konieczne jest zapewnienie 
odpowiedniego poziomu elastyczności procesu kształcenia44 i dostosowywania go do 
zmieniających się potrzeb edukacyjnych studentów.

 44 R. Sapa: Oferta edukacyjna brytyjskich uczelni kształcących bibliotekarzy i pracowników informacji. „Prze-
gląd Biblioteczny” 2005, z. 2, s. 161-175.
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Marcin Leszczyński
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Kształcenie na poziomie akademickim  
na potrzeby małych, lokalnych bibliotek publicznych.  

Punkt widzenia Biblioteki Wojewódzkiej

Znaczenie społeczne i szczególna pozycja bibliotek publicznych są bezsprzeczne  
i właściwie nie byłoby potrzeby przytaczania dobrze znanych, nie tylko biblioteka-
rzom, argumentów przemawiających za takim stwierdzeniem. Nie byłoby – gdyby nie 
poruszany od lat problem kształcenia bibliotekarzy publicznych, a właściwie – braku  
lub niedostatecznego przystosowania jednej ze ścieżek studiów z szeroko pojętego za-
kresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej do specyficznych potrzeb tej właśnie 
grupy bibliotekarzy. Przypomnijmy zatem, co stanowi o specyfice bibliotek publicznych: 
powszechność dostępu, a co się z tym wiąże – duże zróżnicowanie grup użytkowników; 
uniwersalność zbiorów, a także wyjątkowo szeroki zakres podejmowanych działań i ini-
cjatyw. Nie można także zapominać o aspekcie statystycznym: blisko 8.500 bibliotek 
publicznych z filiami i ponad 16.000 pracujących w nich bibliotekarzy to wystarczający 
argument za tym, aby problematyka bibliotek publicznych znalazła należyte odzwiercie-
dlenie w toku studiów bibliologicznych.

Wśród ogółu bibliotek publicznych szczególną pozycję zajmują niewielkie, gminne 
biblioteki publiczne, zlokalizowane w małych miejscowościach, które swoją specyfikę 
zawdzięczają kilku czynnikom: często są jedynymi miejscami kontaktu społeczności lo-
kalnej z kulturą i wiedzą, mają niewielką – nierzadko jednoosobową – obsadę kadrową, 
a co za tym idzie – wymagają od bibliotekarzy szerszych umiejętności, niż ma to miejsce 
w przypadku dużych bibliotek publicznych, a tym bardziej w bibliotekach szkolnych.

Podstawą postulowanych zmian w zakresie kształcenia akademickiego biblioteka-
rzy z małych bibliotek publicznych powinno być przygotowanie do samodzielnego kie-
rowania działalnością instytucji kultury zarówno w zakresie zapewnienia optymalnego 
funkcjonowania w ramach obowiązujących przepisów prawnych i w obecnych uwarun-
kowaniach ekonomicznych, jak również pod względem działalności merytorycznej. Jest 
to sytuacja nieporównywalna z zadaniami bibliotekarza szkolnego – będącego pracow-
nikiem szkoły, a więc pozbawionego odpowiedzialności kierowniczej – a także pracow-
nika większej biblioteki publicznej, naukowej czy pedagogicznej – wykonującego kon-
kretny zakres obowiązków, zwolnionego z konieczności bycia specjalistą jednocześnie 
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od opracowania zbiorów i pracy z dziećmi, komputeryzacji i prowadzenia dokumentacji 
bibliotecznej. Bibliotekarz zatrudniony w niewielkiej bibliotece publicznej takim specja-
listą powinien być – a odpowiednie umiejętności praktyczne zdobyć w trakcie studiów. 
Ponadto rola, jaką w niewielkiej społeczności lokalnej odgrywa biblioteka publiczna  
i związane z tym zadania bibliotekarzy, są niezwykle istotne i zupełnie nieporównywal-
ne z większymi miejscowościami, gdzie integracja i aktywizacja mieszkańców spoczywa 
na barkach wielu osób z różnych instytucji.

Tak dużą wszechstronność wymagań stawianych przed absolwentami studiów bi-
bliologicznych, zatrudnionymi w przyszłości w małych gminnych bibliotekach publicz-
nych, determinują przede wszystkim trzy czynniki: po pierwsze – część z nich pozba-
wionych będzie pomocy ze strony doświadczonych bibliotekarzy (w przeciwieństwie do 
większych bibliotek), ponieważ tych w społecznościach wiejskich często ich po prostu 
brakuje, zaś organizator biblioteki, powołując pracownika z dyplomem magistra na sta-
nowisko dyrektora, oczekuje, że to właśnie on będzie w stanie przekazać zdobytą wiedzę 
innym. Po drugie – część absolwentów obejmie funkcję dyrektora (a zatem pełną od-
powiedzialność za działalność biblioteki) bezpośrednio po podjęciu pracy – niezależnie 
od braku doświadczenia zawodowego: albo z powodu formalnie wyższych kwalifikacji 
od innych bibliotekarzy, albo – co gorsza – ze względu na jednoosobowe zatrudnienie. 
Jest to oczywiście sytuacja niedobra, wynikająca w znacznym stopniu, choć nie tylko,  
z ograniczonych funduszy przeznaczanych przez organizatorów na działalność lokal-
nych bibliotek publicznych. (W jednej z bibliotek publicznych województwa mazowiec-
kiego 2 bibliotekarzy zatrudnionych łącznie na 1¾ etatu obsługuje 5 placówek, w kilku 
innych – jeden bibliotekarz zarówno bibliotekę, jak i filię). Wreszcie po trzecie – wiele 
powiatów nie wywiązało się dotychczas z obowiązku powołania biblioteki powiatowej, 
tak więc część bibliotekarzy nie może liczyć nawet na bezpośrednią pomoc merytorycz-
ną ze strony instruktora powiatowego.

Mimo nadziei na zmianę opisanej sytuacji, należy liczyć się z tym, że część ab-
solwentów studiów bibliologicznych podejmujących pracę w małych bibliotekach wiej-
skich, w dalszym ciągu będzie „rzucana na głęboką wodę” tuż po ukończeniu lub jesz-
cze w trakcie nauki. Powyższe spostrzeżenia pozwalają sformułować ogólny postulat 
dotyczący akademickiego kształcenia tej grupy bibliotekarzy: położenie nacisku na za-
gadnienia praktyczne, pozwalające przyszłemu dyrektorowi przełożyć zdobyte umiejęt-
ności na optymalne kierowanie, a jednocześnie samodzielne prowadzenie działalności 
merytorycznej i organizacyjnej biblioteki publicznej. Zagadnienia te można podzielić 
na kilka obszarów:

1. Sytuacja prawna biblioteki publicznej w odniesieniu do ustroju admini-
stracyjnego i społeczno-ekonomicznego w Polsce

Najważniejszym zagadnieniem różnicującym sytuację przyszłego pracownika ma-
łej biblioteki publicznej od innych studentów bibliotekoznawstwa jest konieczność do-
skonałej znajomości przepisów prawa, sankcjonujących funkcjonowanie biblioteki pu-
blicznej jako samodzielnej instytucji kultury. Wiedza ta nie może być powierzchowna,  
a zatem ogólne wykłady w tym zakresie – być może wystarczające innym grupom absol-
wentów – powinny być zaledwie wstępem do dokładnej analizy ustawodawstwa przede 
wszystkim bibliotecznego, ale także dotyczącego samorządów, finansów publicznych  
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i innych zagadnień mających wpływ na działalność biblioteki kierowanej przez świeżo 
upieczonego absolwenta. Taka analiza powinna mieć charakter szczegółowej interpre-
tacji poszczególnych paragrafów z odpowiednich ustaw oraz konsekwencji, jakie niosą 
one dla biblioteki. Zajęcia te nie tylko pozwoliłyby przyszłym dyrektorom na odpo-
wiednie, zgodne z prawem kierowanie działalnością biblioteki, ale także wyposażyłyby 
ich w odpowiednie argumenty w kontaktach z organizatorem. Ponadto, przedstawienie 
sytuacji prawnej na tle historycznym, połączone z dyskusją na temat zalet i wad po-
szczególnych rozwiązań, mogłoby przynieść dodatkowe korzyści: dostrzeżenie zasad-
niczych zmian w warunkach funkcjonowania bibliotek oraz przygotowanie środowiska 
bibliotekarskiego do aktywności i przedstawiania argumentów w toczącej się co jakiś 
czas dyskusji dotyczącej nowelizacji ustawodawstwa bibliotecznego. Obecna sytuacja, 
gdy w obliczu proponowanych zmian prawnych głos samych zainteresowanych – biblio-
tekarzy – jest słabo słyszalny, wynika w znacznej mierze z nieznajomości prawa i braku 
świadomości konsekwencji tych rozwiązań.

Do najważniejszych problemów w tym zakresie można zaliczyć m.in.:
– obowiązki organizatora wobec biblioteki;
– pozycja dyrektora biblioteki, jako samodzielnej instytucji kultury;
– podstawy ekonomii (dawniej nauczano o gospodarce nakazowo-rozdziel-

czej studentów niemal wszystkich kierunków, choć ustrój minimalizował 
odpowiedzialność kadry kierowniczej; dziś, gdy konieczność samodzielnego 
funkcjonowania w gospodarce „wolnorynkowej” stawia przed dyrektorami 
bibliotek zupełnie inne, dużo większe wyzwania – tym bardziej wydaje się 
zasadne wprowadzenie elementów ekonomii do podstawy programowej);

– podstawy zarządzania (także w wymiarze praktycznym – np. zajęcia z psy-
chologami poświęcone rozwojowi kompetencji przywódczych);

– podstawy marketingu (także w wymiarze praktycznym – np. aktywne two-
rzenie strategii i planów marketingowych);

– podstawy prawa pracy (jako dyrektor samodzielnej instytucji bibliotekarz 
jest nie tylko pracobiorcą, ale także pracodawcą i powinien znać obowiązki 
z tego wynikające);

– zewnętrzne źródła finansowania biblioteki. (Jest to niezwykle cenna umie-
jętność w obecnej sytuacji ekonomicznej. Bibliotekarz powinien nie tylko 
umieć zdobywać informacje odnośnie zewnętrznych źródeł finansowania, 
ale także poprawnie wypełniać skomplikowane często wnioski aplikacyjne, 
a nawet – służyć pomocą w tym zakresie innym osobom lub instytucjom. 
Dlatego zajęcia praktyczne wydają się – obok teorii – sprawą bardzo ważną).

Należy podkreślić, że orientacja bibliotekarza w aktualnej sytuacji ekonomiczno-
społecznej jest wymogiem nie tylko właściwego zarządzania działalnością biblioteki,  
ale także odpowiedniego przygotowania do prowadzenia działalności informacyjnej. 
Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w małych społecznościach lokalnych, gdzie biblio-
tekarz jest często jedyną osobą mogącą pomóc np. w napisaniu pisma urzędowego  
czy wypełnieniu jakiegoś dokumentu. Decyduje on również o zawartości księgozbioru 
podręcznego, czyli doborze aktualnych, wartościowych źródeł informacji i selekcji in-
formatorów zdezaktualizowanych i przestarzałych. Niestety, część bibliotekarzy nie do-
strzega tego problemu, co w znacznym stopniu wynika z braku wiedzy o zachodzących 
w Polsce i na świecie procesach społecznych.
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2. Organizacja działalności biblioteki publicznej

Codzienne funkcjonowanie biblioteki regulowane jest przez odpowiednie przepi-
sy i wytyczne, dotyczące m.in. prawidłowej ewidencji i organizacji zbiorów. Mają one 
albo charakter zewnętrzny (ustawy, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego) lub też zostały wypracowane i przyjęte przez samych bibliotekarzy (me-
tody opracowania zbiorów, języki informacyjno-wyszukiwawcze). Niestety, doświad-
czenie pokazuje, że bibliotekarze często nie stosują się do tych przepisów, co wynika 
w dużej mierze z braku umiejętności wprowadzenia ich w życie. Przykładem może 
być Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu 
ewidencji materiałów bibliotecznych. Choć sprawa dotyczy podstawowej dokumenta-
cji zbiorów, za które dyrektor przejmuje odpowiedzialność (także finansową), część 
bibliotekarzy z wyższym wykształceniem zawodowym nie dysponuje odpowiednimi 
umiejętnościami w zakresie właściwego prowadzenia dokumentacji bibliotecznej. O ile 
wiedzą o istnieniu ww. Rozporządzenia, o tyle nie potrafią zastosować go w praktyce. 
Jest to tymczasem umiejętność na tyle podstawowa i istotna z punktu widzenia odpo-
wiedniej organizacji biblioteki, że absolwent wyższych studiów bibliologicznych musi 
opanować ją perfekcyjnie. W tym celu zasadne byłoby uwzględnienie w programie 
studiów nie tylko ogólnych wykładów o przepisach prawnych dotyczących bibliotek,  
ale przede wszystkim dogłębne, szczegółowe omówienie m.in. ww. Rozporządzenia, 
wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi wzory podstawowych druków sto-
sowanych w bibliotekach, oraz wprowadzenie zajęć praktycznych w zakresie prowa-
dzenia szczegółowej i sumarycznej ewidencji wpływów i ubytków, kontroli zbiorów  
(z praktycznym wykorzystaniem arkuszy skontrowych). Wydaje się również, że prak-
tyki zawodowe przyszłych bibliotekarzy powinny w znacznym stopniu uwzględniać 
ten problem. Uczestnictwo lub przynajmniej obserwacja prac komisji skontrowej czy 
dokumentowanie ubytków po selekcji, z pewnością pomoże w późniejszym, samo-
dzielnym zorganizowaniu tego typu prac.

Zagadnienia norm bibliotekarskich, np. dotyczące opracowania zbiorów, oma-
wiane są w trakcie studiów na ogół dość dokładnie, gdyż każdy bibliotekarz, niezależ-
nie od stanowiska, ma do czynienia z księgozbiorem, a więc sposób jego opracowania 
i ustawienia na półkach nie może być mu obcy. Natomiast nie każdy student będzie  
w przyszłości prowadził dokumentację biblioteczną, ponieważ w większych placów-
kach zadania są podzielone. Sytuacja bibliotekarza – nierzadko jedynego pracownika 
małej biblioteki lokalnej jest odmienna: w jego przypadku odpowiednie dokumento-
wanie i opracowanie zbiorów są sprawami równie ważnymi, co powinno znaleźć od-
zwierciedlenie w programie studiów dla tej grupy bibliotekarzy.

3. Komputeryzacja

Z zadowoleniem obserwuje się od kilku lat znaczną poprawę informatycznych 
kompetencji bibliotekarzy. Jest to również w dużej mierze zasługa zwiększonego naci-
sku, jaki kładzie się w trakcie studiów bibliologicznych na ten aspekt pracy w bibliotece. 
Podejście to jest bardzo korzystne, pozwalające bibliotekarzom dotrzymać kroku no-
woczesności. W obliczu zapowiadanych zmian w programie kształcenia bibliotekarzy  
z małych bibliotek publicznych, można by rozważyć jeszcze bardziej dogłębne przygo-
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towanie studentów do prowadzenia automatyzacji procesów bibliotecznych.
Istotne wydają się zwłaszcza praktyczne zajęcia w zakresie stosowania odpo-

wiednich norm i przepisów w pracy z komputerowymi systemami bibliotecznymi.  
Ze względu na dużą różnorodność programów stosowanych w bibliotekach, niemoż-
liwe byłoby szczegółowe, „techniczne” omówienie każdego z nich, jednak praktyka  
w stosowaniu formatu MARC21, czy wykorzystywania protokołu Z39.50 powinny 
dziś być podstawową umiejętnością wykształconych bibliotekarzy. Podobnie jak obec-
nie, nie powinno przy tym zabraknąć także ogólnych kompetencji komputerowych:  
począwszy od pakietu Office, poprzez źródła informacji i bazy danych, aż po ponad-
podstawowe metody tworzenia stron internetowych.

4. Praca z czytelnikiem

Różnorodność użytkowników bibliotek publicznych jest nieporównywalna z żad-
nym innym typem bibliotek. Bibliotekarz publiczny stoi więc przed trudnym zadaniem 
odpowiedniej obsługi zarówno dzieci, jak i seniorów, a niejednokrotnie także trudnych 
czytelników, u których niewłaściwym podejściem można wywołać nieprzewidziane re-
akcje. Program studiów dla tej grupy bibliotekarzy powinien uwzględniać ten problem 
i przygotować studentów do pracy z różnymi grupami czytelników – przede wszystkim 
poprzez wykłady osób z przygotowaniem psychologicznym i pedagogicznym, ale być 
może także z elementami zajęć praktycznych. Pomocne mogłyby się okazać także za-
jęcia uwzględniające elementy technik negocjacji – zarówno w przypadku kontaktów 
z trudnymi czytelnikami, ale także z organizatorem czy przedstawicielami współpra-
cujących z biblioteką firm i instytucji. Należałoby również rozważyć możliwość opra-
cowania, we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, program przygotowujący 
przyszłych bibliotekarzy publicznych do pracy z młodzieżą – czyli tą grupą czytelniczą, 
która najłatwiej porzuca książkę na rzecz lekkich i łatwych rozrywek, a której w pracy 
bibliotecznej poświęca się stosunkowo niewiele uwagi (organizowane są liczne zabawy 
dla dzieci i kursy komputerowe dla seniorów, inicjatyw skierowanych do młodzieży – 
znacznie mniej).

5. Działalność w środowisku lokalnym

Coraz ważniejszą rolę w działalności małej gminnej biblioteki publicznej odgrywa 
integracja i aktywizacja środowiska lokalnego. W przypadku bibliotek szkolnych czy 
naukowych funkcja ta niemal nie występuje, natomiast w większych bibliotekach pu-
blicznych jest ograniczona (pełnią ją również inne instytucje). Natomiast poruszenie 
tego zagadnienia ze studentami planującymi podjęcie pracy w bibliotekach wiejskich 
byłoby w pełni uzasadnione.

Biblioteka publiczna na wsi jest często jedyną instytucją kultury i zarazem miej-
scem spędzania wolnego czasu. Jest to szansa na skupienie życia społeczności lokal-
nej wokół biblioteki, co daje takiej placówce duże korzyści – przede wszystkim staje 
się ona instytucją żywą, nie tylko biorącą udział w działaniach środowiska lokalnego,  
ale inicjującą, organizującą i koordynująca te działania. Żaden organizator nie pomyśli 
o likwidacji takiej biblioteki, ale wręcz przeciwnie – będzie dążył do zapewnienia jej 
optymalnego funkcjonowania. Aby bibliotekarz mógł stworzyć taką sytuację, dającą 
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obopólne korzyści i czytelnikom, i bibliotece, potrzebuje szczególnego rodzaju wie-
dzy i umiejętności, m.in. o metodach budowania koalicji interesów, grup wsparcia,  
lobbingu czy aktywizacji wolontariatu. Być może zasadne byłoby wprowadzenie pod-
staw tego typu zajęć do programu studiów przeznaczonych dla bibliotekarzy pracują-
cych na wsi.

6. Wiedza ogólna

Z powyższej analizy wyłania się obraz pracownika małej gminnej biblioteki pu-
blicznej – nie tylko wszechstronnie wykwalifikowanego bibliotekarza, ale także dy-
rektora-menedżera, specjalisty od pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, 
komputeryzacji, pracy z różnymi grupami czytelników oraz lokalnego lidera. Aby móc 
sprostać tak szerokim wymaganiom, bibliotekarz powinien dysponować pewnymi 
podstawowymi kwalifikacjami, których brak dyskwalifikuje go jako absolwenta stu-
diów wyższych.

Część Sprawozdań z działalności bibliotek publicznych, jakie corocznie otrzymuje 
Biblioteka Wojewódzka, obnaża zatrważający poziom znajomości polszczyzny wśród 
niektórych bibliotekarzy, w tym legitymujących się wykształceniem wyższym. Jest to 
zjawisko bardzo niedobre; bibliotekarz niepotrafiący posługiwać się językiem pol-
skim ani nie napisze pisma do organizatora czy wniosku o dotację, ani nie przygotuje 
zajęć dla dzieci. Trudno sobie też wyobrazić, by był liderem w środowisku lokalnym  
czy zaplanował i przeprowadził działania marketingowe.

Zmianę tej sytuacji mogłoby spowodować wprowadzenie zaliczania niektórych 
zajęć na studiach w formie pisemnej wolnej wypowiedzi czy zlecanie studentom pi-
sania kilkunastostronicowych prac semestralnych – bardzo popularnych na kierun-
kach humanistycznych (a takim przede wszystkim jest przecież informacja nauko-
wa i bibliotekoznawstwo). Niewyobrażalna wydaje się możliwość kończenia studiów  
bibliologicznych stworzeniem zestawienia bibliograficznego czy porównaniem da-
nych statystycznych jako pracy dyplomowej. W przeciwnym wypadku, dalsze przy-
znawanie tytułu magistra półanalfabetom doprowadzi do spadku prestiżu nie tylko 
ośrodków akademickich kształcących bibliotekarzy, ale także całego środowiska bi-
bliotekarskiego i biblioteki jako instytucji kultury. Większą uwagę należałoby także 
poświecić kompetencjom literaturoznawczym bibliotekarzy. Książka, jako podstawa 
zbiorów bibliotecznych, powinna znajdować się w centrum zainteresowania również 
w trakcie studiów. Przekazując wiedzę o historii, budowie czy konserwacji książek, nie 
należy marginalizować ich treści. W przeciwieństwie do studiów literaturoznawczych, 
wiedza w tym zakresie powinna dotyczyć przede wszystkim współczesnych tendencji 
pisarskich i czytelniczych, ale jednocześnie być oparta na podstawach teorii i historii 
literatury.

Kompetencje każdego bibliotekarza powinny mieć charakter uniwersalny – wy-
nika to z roli bibliotek w społeczeństwie. Ta wszechstronność wiedzy i umiejętności 
jest szczególnie istotna w przypadku bibliotekarzy pracujących w bibliotekach pu-
blicznych, a zwłaszcza – w lokalnych placówkach wiejskich, w których muszą pełnić 
tę samą rolę, jaką w większych ośrodkach pełni wiele osób. Ponadto, znaczna część 
absolwentów, oprócz pracy merytorycznej, będzie musiała zmierzyć się z typowymi 
problemami stojącymi przed dyrektorami samodzielnych instytucji. Do pełnienia 
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wszystkich, tak różnorodnych zadań, bibliotekarze pracujący na wsi muszą być gotowi 
zaraz po podjęciu pracy. Dlatego specyfika programu studiów dla tej grupy zawodo-
wej powinna uwzględniać dwa najważniejsze aspekty, na które wskazano w niniejszej 
analizie: zrównoważenie podejmowanych zagadnień merytorycznych – w myśl zało-
żenia, że bibliotekarz będzie miał do czynienia ze wszystkimi w zbliżonym stopniu – 
oraz zwiększenie nacisku na zajęcia praktyczne (ćwiczenia i praktyki w bibliotekach),  
z uwagi na duże prawdopodobieństwo podjęcia samodzielnej pracy bezpośrednio  
po studiach.
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Część II





Mikołaj Ochmański
Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Oddział Warszawski
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski

„Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy 
pracujących w małych bibliotekach gminnych”.  

Opis projektu

Prace, których rezultatem jest realizowany Projekt o nazwie Aktualizacja kształce-
nia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych, rozpoczę-
ły się pod koniec czerwca 2009 roku. Publikacja niniejsza ukazuje się więc w pierwsze 
urodziny pomysłu na zmodyfikowanie kształcenia bibliotekarzy w szkołach wyższych.  
Formalnie Projekt ruszył wraz z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego (FRSI) pod koniec października 2009 roku. Fundacja finansuje całość 
prac projektowych i wspiera realizatorów Projektu organizacyjnie oraz merytorycznie.

Podstawowym celem Projektu jest doprowadzenie do takich zmian kształcenia 
uniwersyteckiego bibliotekarzy, które przyczynią się do większego uwzględnienia pro-
blematyki lokalnych bibliotek publicznych w programach studiów. Realizację Projektu 
przewidziano na okres od października 2009 do listopada 2011 roku.

Programy kształcenia bibliotekarzy na poziomie wyższym odpowiadają wymo-
gom zawartym w Standardach kształcenia dla kierunku studiów: informacja naukowa  
i bibliotekoznawstwo opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go. Standardy określają ramowe wymagania w odniesieniu do kształcenia specjalistów  
w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Realizacja treści w ramach po-
szczególnych przedmiotów zależy od decyzji programowych ośrodków. Standardy za-
kładają dwustopniowość studiów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. 

W ramach studiów I stopnia treści programowe zostały podzielone na dwie grupy: 
grupę treści podstawowych i grupę treści kierunkowych. W pierwszej z nich znalazły 
się takie zagadnienia, jak: komunikacja społeczna i medialna, systemy komunikowania 
w nauce, metody zarządzania, historia kultury, nauka o książce, bibliotece i informacji 
oraz czytelnictwo. Realizacja treści z grupy podstawowej może obejmować między in-
nymi zagadnienia dotyczące pracy w gminnych bibliotekach publicznych. Szczególnie 
miejsce dla nich znajduje się w obrębie przedmiotów, w ramach których realizowane są 
zagadnienia metod zarządzania, nauki o książce, bibliotece i informacji, czytelnictwa 
oraz komunikacji społecznej, obejmującej promocję, propagandę, marketing i public 
relations. W programach studiów nie wyróżnia się jednak przedmiotów z grupy pod-
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stawowej ukierunkowanych jedynie na kształcenie bibliotekarzy dla lokalnych bibliotek 
publicznych. Treści związane z działalnością małych bibliotek publicznych realizowane 
są w obrębie przedmiotów ogólnych.

Grupa treści kierunkowych, podobnie jak poprzednia, realizowana jest w każdym 
z ośrodków uniwersyteckich w ramach przedmiotów o różnych nazwach. Obejmuje 
zagadnienia bliższe praktyce zawodowej, choć w dalszym ciągu nacechowane mocno 
teoretycznie i ściślej związane z problematyką pracy w instytucjach informacji, w tym 
także w bibliotekach.

Uwagę należy zwrócić na bloki, w obrębie których kształci się studentów w kie-
runku analizy i opracowania dokumentów, bibliotekarstwa, społecznych kontekstów 
działalności biblioteczno-informacyjnej oraz problematyki użytkowników informacji. 
Z punktu widzenia pracy w małej bibliotece lokalnej przydatne też mogą być treści re-
alizowane w ramach projektowania oraz oceny systemów, usług informacyjnych i bi-
bliotecznych. Podobnie jak w przypadku grupy podstawowej, nie wyróżnia się odręb-
nych przedmiotów lub ich grup nakierowanych wyłącznie na potrzeby bibliotekarzy 
lokalnych bibliotek publicznych.

Autorzy Projektu Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracują-
cych w małych bibliotekach gminnych zakładają opracowanie oraz wdrożenie odrębnych 
przedmiotów dotyczących wybranych zagadnień ważnych z punktu widzenia pracy  
w lokalnych bibliotekach publicznych zarówno na studiach licencjackich, jak i magi-
sterskich. Ponadto planowane jest przygotowanie programów praktyk zawodowych dla 
studentów studiów bibliotekoznawczych, zainteresowanych pracą w małych bibliote-
kach publicznych, i realizacja tych praktyk. Praktyki będą się odbywać w placówkach 
funkcjonujących w ośrodkach do 20 tysięcy mieszkańców. Kolejnym elementem prac  
w ramach Projektu ma być przygotowanie programów specjalizacji magisterskich po-
święconych problematyce lokalnych bibliotek publicznych.

Założeniem autorów Projektu jest większe zwrócenie uwagi w programach aka-
demickich na potrzeby bibliotekarzy z małych bibliotek publicznych i wprowadzenie 
w dydaktykę większej liczby elementów praktycznych, pomagających w rozwiązywaniu 
bieżących problemów gminnych bibliotek i wspomagających ich rozwój. Celem zmody-
fikowanego kształcenia w ramach omawianego kierunku studiów będzie przygotowanie 
absolwentów do kreowania nowej roli i nowego obrazu lokalnych bibliotek publicz-
nych.

W Polsce działa sieć ponad ośmiu tysięcy bibliotek publicznych. 2/3 spośród nich 
to instytucje w małych ośrodkach (wsie i małe miasta). Mimo że ich potencjał jest 
ogromny, biblioteki publiczne częstokroć są instytucjami niedocenianymi – w oczach 
społeczności lokalnej pozostają tradycyjnymi wypożyczalniami książek, które służą 
głównie jako miejsca udostępniania lektur szkolnych (ok. 27% użytkowników biblio-
tek publicznych nie ukończyło 15 roku życia, 60% – 24.). Częstokroć małe biblioteki 
publiczne nie dają też możliwości rozwoju zawodowego ani realizacji ambicji pracow-
nikom. W sytuacji, w której bibliotekarze bibliotek gminnych są z reguły nisko opłaca-
ni, satysfakcja z wykonywanego zawodu i prestiż, stają się elementem bardzo istotnym. 
Nie będzie tu jednak mowy o satysfakcji. Nie trafią do małych bibliotek ludzie ambitni  
i kreatywni, jeśli nie otrzymają w procesie edukacji odpowiednich narzędzi, które będą 
mogli z pożytkiem wykorzystywać w przynoszącej zadowolenie i dającej możliwość 
rozwoju działalności zawodowej.
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Tam, gdzie bibliotekarze mają odpowiednie kompetencje i potrafią wykorzystać 
swoje umiejętności, mała biblioteka publiczna staje się centrum kultury i informacji, 
ośrodkiem animacji życia społecznego, miejscem, do którego członkowie lokalnej spo-
łeczności chętnie przychodzą i uczestniczą w proponowanych inicjatywach. Współ-
czesne kształcenie powinno zatem obejmować umiejętności dające bibliotekarzom 
możliwość stworzenia z bibliotek centrów życia lokalnych społeczności, ośrodków in-
tegrujących, służących wzmocnieniu więzi i poczucia tożsamości, otwartych placówek 
medialnych bogatych w zasoby informacji różnego typu.

Należy wyposażyć absolwentów studiów bibliotekoznawczych w odpowiednie 
narzędzia przykrojone do możliwości pracy w gminnych bibliotekach publicznych  
XXI wieku. Bibliotekarz, który posiądzie odpowiednie umiejętności i wiedzę, daje na-
dzieję na to, że małe placówki biblioteczne przetrwają, ale i także nadzieję na ich rozwój 
i rozwój lokalnych społeczności.

Ośrodki, kształcące na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, mimo 
teoretycznego charakteru studiów uniwersyteckich, elastycznie i szybko reagują na 
zmiany na rynku pracy oraz zapotrzebowanie studentów na szczególne treści progra-
mowe. Od kilkunastu lat obserwowany jest wyraźny kierunek odchodzenia ośrod-
ków uniwersyteckich od kształcenia typowo bibliotekarskiego/bibliotekoznawczego.  
Ze względu na nowe potrzeby wyrażane przez studentów kolejnych roczników, ich na-
kierowanie na specjalizacje z zakresu informacji, zarządzania wiedzą, edytorstwa, kre-
owania i zarządzania informacją elektroniczną, co kilka lat modyfikowane są programy 
studiów. Przedstawiane przez studentów zapotrzebowanie na nowe treści programowe, 
a zwłaszcza na zakres tematyczny ścieżek magisterskich II stopnia kształcenia wynikają 
z oferty rynku pracy i możliwości kariery, a co za tym idzie dalszego rozwoju zawodo-
wego i lepszych płac w komercyjnych instytucjach informacji. Na skutek wyborów do-
konywanych przez studentów ukierunkowanych rynkowo, zmiany programów studiów 
w ośrodkach kształcenia bibliotekarzy i specjalistów w zakresie informacji naukowej 
zmierzają wyraźnie od tradycyjnego bibliotekarstwa ku zagadnieniom szeroko rozu-
mianej informacji.

Wśród studentów, zwłaszcza studiów stacjonarnych, zainteresowanie tematyką ty-
powo biblioteczną jest minimalne. Nie jest jednak tak, że w  ogóle brak zainteresowania 
sprawami bibliotek. Sytuacja jest odmienna wśród studentów studiów niestacjonarnych. 
Wśród nich wciąż dużą grupę stanowią zawodowo czynni bibliotekarze doskonalący 
umiejętności zawodowe i wzbogacający wiedzę teoretyczną.

Trudno wnioskować, na ile modyfikacja treści programowych, stworzenie odręb-
nych przedmiotów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych i uwypuklenie 
aspektów praktycznych pracy małych bibliotek lokalnych zmieni przedstawianą sytu-
ację. Należy pamiętać, że przesunięcie ciężaru zainteresowań studentów z bibliotek na 
szeroko rozumianą informację wynika z czynników niezależnych od szkół wyższych. 
Kryteriami wyboru kierunku studiów, a w jego obrębie specjalistycznej ścieżki magi-
sterskiej, są coraz częściej przewidywane możliwości kształtowania kariery i zarobki po 
ukończeniu studiów.

Wprowadzenie nowych treści programowych może stać się sposobem na przycią-
gnięcie na uniwersytety grupy osób zainteresowanych pracą w lokalnych instytucjach 
kultury i informacji, jakimi coraz częściej stają się lub stawać się mogą biblioteki gmin-
ne. Projekt modyfikacji programów kształcenia, uwypuklenia zagadnień, które przez 
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ostatnie kilkanaście lat przesuwane były w cień dydaktyki uniwersyteckiej, położenie 
nacisku na włączenie większej liczby zajęć praktycznych w proces kształcenia bibliote-
karzy może stać się atrakcyjnym elementem oferty dydaktycznej.

Kolejną przewidywaną zaletą modyfikacji kształcenia na kierunku informacja na-
ukowa i bibliotekoznawstwo jest renesans zainteresowania tematyką bibliotekoznawczą, 
szczególnie w odniesieniu do małych bibliotek lokalnych. Nie należy jednak sądzić,  
że do odnowienia zainteresowania zagadnieniami gminnych bibliotek publicznych wy-
starczy wprowadzenie nowych przedmiotów lub zmiana nazw dotychczasowych. Zmia-
ny nie mogą mieć charakteru powierzchniowego. Ze względu na to, że treści dotyczące 
gminnych bibliotek publicznych są coraz mniej popularne, a praca w małej bibliotece 
nie gwarantuje ani wysokich dochodów, ani prestiżu, należy dokonać przedefiniowania 
treści programowych i ich formy. Wydaje się konieczne stworzenie nowoczesnych za-
równo pod względem treści, jak i formy przedmiotów, ścieżek magisterskich i praktyk, 
które pokażą możliwości rozwoju małych bibliotek, ich odmienioną, współczesną rolę, 
jako ośrodków animacji kultury, lokalnych centrów informacji oraz instytucji, wokół 
których koncentruje się życie lokalnej społeczności.

Działania podejmowane w ramach Projektu mają na celu przygotowanie, a na-
stępnie wdrożenie zmodyfikowanego kształcenia bibliotekarzy gminnych bibliotek 
publicznych w ramach studiów uniwersyteckich na kierunku informacja naukowa  
i bibliotekoznawstwo.

W celu sprawnej realizacji Projekt podzielono na pięć etapów rozłożonych w czasie 
na dwa lata. Podział taki ma usprawnić kontrolę prac przypisanych do poszczególnych 
etapów, ułatwić dbałość o jakość wyników realizowanych w jego ramach przedsięwzięć 
i zapewnić przejrzystość postępowania. Do tej pory (tekst powstał w maju 2010 roku), 
zrealizowano wszystkie prace zaplanowane w ramach etapów I i II oraz część prac eta-
pu III. Ten ostatni wieńczy konferencja, na którą przygotowana została publikacja,  
którą trzymacie Państwo w rękach.

Etap I był realizowany od końca października 2009 do początku stycznia 2010 roku. 
W tym czasie trwały głównie prace przygotowawcze poprzedzające realizację prioryte-
towych punktów Projektu. Przygotowano aparat informacyjny w postaci bibliograficz-
nej adnotowanej bazy danych. Materiał zebrany w bazie stał się punktem wyjścia do 
analizy piśmiennictwa na temat stanu kształcenia bibliotekarzy bibliotek publicznych 
oraz do porównania edukacji bibliotekarskiej w Polsce i poza jej granicami.

Opracowano także narzędzia do badań empirycznych, które pozwoliły między in-
nymi na precyzyjne określenie grupy docelowej i jej potrzeb w odniesieniu do kształ-
cenia oraz oczekiwań i planów zawodowych studentów studiów bibliotekoznawczych.  
W efekcie powstał Raport otwarcia, przedstawiający ponadto sytuację kształcenia bi-
bliotekarzy gminnych bibliotek publicznych w szkołach wyższych i jej analizę.

W przygotowanym jako materiał roboczy Raporcie otwarcia znalazły się następu-
jące elementy:

– charakterystyka grupy docelowej kształcenia akademickiego w omawianym 
zakresie. Na podstawie tej części Raportu można określić poziom, charakter, 
źródło wykształcenia bibliotekarzy z placówek gminnych. Pod uwagę wzięto 
także inne elementy opisujące sytuację zawodową tej grupy i wpływające na 
jej obecne i przyszłe potrzeby edukacyjne;
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– 9 raportów dotyczących kształcenia na kierunku informacja naukowa  
i bibliotekoznawstwo w zaproszonych do współpracy uczelniach wyższych;

– ocena oferty edukacyjnej dla bibliotekarzy z małych bibliotek lokalnych 
wraz z rekomendacjami dotyczącymi aktualizacji kształcenia;

– adnotowana bibliografia materiałów związanych z kształceniem grupy doce-
lowej w postaci elektronicznej bazy danych. Baza obejmuje artykuły z czaso-
pism, publikowane raporty, programy kształcenia, raporty z realizacji reform 
kształcenia. Zawiera informacje o tekstach krajowych, jak i zagranicznych. 
Baza danych dostępna jest w Internecie pod adresem www.projekt.ptbow.pl;

– zestawienie kopii najważniejszych tekstów dotyczących kształcenia akade-
mickiego bibliotekarzy małych bibliotek lokalnych;

– formularz ankiety dla bibliotekarzy, pozwalającej na zbadanie stopnia zado-
wolenia z uzyskanego wykształcenia, oczekiwania oraz potrzeby w odniesie-
niu do szkolnictwa wyższego;

– formularz ankiety dla studentów kierunku informacja naukowa i bibliote-
koznawstwo, pokazujący oczekiwania studentów w odniesieniu do pracy  
w bibliotekach oraz co do oferty programowej studiów. Opracowano ankietę 
dla studentów studiów stacjonarnych i ankietę dla studentów studiów nie-
stacjonarnych.

W ramach etapu II w styczniu 2010 r. zorganizowano konferencję dyrektorów  
i wicedyrektorów do spraw dydaktyki najważniejszych ośrodków akademickich kształ-
cących w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Do udziału w spotkaniu 
zaproszeni zostali dyrektorzy i przedstawiciele:

– Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach,

– Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Humanistycz-
no-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach,

– Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego,

– Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedago-
gicznego im. KEN w Krakowie,

– Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

– Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego,
– Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Koper-

nika w Toruniu,
– Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego,
– Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wro-

cławskiego.
W konferencji wzięli również udział przedstawiciele Fundacji Rozwoju Społeczeń-

stwa Informacyjnego (FRSI): Jacek Wojnarowski (Prezes Zarządu Fundacji) oraz Jacek 
Królikowski i Magdalena Kubecka, którzy z ramienia FRSI odpowiadają za kontakty  
z realizatorami Projektu. Obecni byli także przedstawiciele Oddziału Warszawskiego Pol-
skiego Towarzystwa Bibliologicznego: Mikołaj Ochmański (Prezes Zarządu PTB OW) 
oraz Michał Zając (Zastępca Prezesa Zarządu). Ze względu na duże tradycje i zasługi 
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w edukacji bibliotekarzy na miejsce konferencji wybrano Jarocin. Wybór miejsca miał 
charakter symbolicznego odwołania się do tradycji nieistniejącego już studium, które 
przez dziesięciolecia było jednym z najważniejszych ośrodków kształcących biblioteka-
rzy bibliotek publicznych.

Podczas konferencji przedstawiciele ośrodków akademickich zostali zapoznani  
z założeniami Programu Rozwoju Bibliotek realizowanego przez FRSI oraz założenia-
mi Projektu Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych 
bibliotekach gminnych.

Celem konferencji było rozpropagowanie idei modernizacji dydaktyki uniwer-
syteckiej z nastawieniem na kształcenie bibliotekarzy gminnych bibliotek publicz-
nych, prezentacja założeń programowych Projektu oraz pozyskanie dla jego realizacji 
osób mających decydujący wpływ na kierunki zmian kształcenia bibliotekoznawczego  
w kraju. Oprócz dyskusji nad Projektem w trakcie spotkania w Jarocinie przedstawio-
ne zostały programy studiów uniwersyteckich i miejsce w nich na kształcenie bibliote-
karzy małych bibliotek lokalnych, analiza działalności dydaktycznej na rzecz bibliotek 
publicznych, dotychczasowe doświadczenia poszczególnych ośrodków w kształceniu 
bibliotekarzy, kierunki zmian kształcenia w ostatnich latach, postrzegane możliwości 
kolejnych modyfikacji programów studiów, ich zalety oraz przewidywane zagrożenia.

Konferencja, zgodnie z założeniami, stała się punktem startowym realizacji prak-
tycznej części Projektu. Uzyskano najważniejszy z  zamierzonych efektów, czyli pozy-
skanie do współpracy w realizacji Projektu wszystkich zaproszonych osób i reprezen-
towanych przez nie ośrodków. Do końca stycznia 2010 roku koordynatorzy Projektu 
otrzymali pisemne deklaracje współpracy od wszystkich zaproszonych ośrodków aka-
demickich. Należy podkreślić, że bez współpracy z uniwersytetami realizacja prac pro-
jektowych w takiej skali jak zamierzona, nie byłaby możliwa.

Podczas konferencji powołano Komisję Koordynacyjną Projektu w składzie:  
Przewodniczący Komisji prof. dr hab. Dariusz Kuźmina (Uniwersytet Warszawski)  
oraz członkowie: prof. dr hab. Elżbieta Gondek (Uniwersytet Śląski), Jacek Królikowski 
(Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), prof. dr hab. Grażyna Wrona (Uni-
wersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) i dr Mikołaj Ochmański (PTB OW). Komisja 
pełni rolę ciała oceniającego prace merytoryczne w ramach Projektu. Szczególne znacze-
nie przypadnie jej na etapie przyznawania grantów na realizację propozycji przedmiotów  
i praktyk zawodowych oraz nagród za najlepsze projekty ścieżek magisterskich  
w ramach konkursu rozpisanego w etapie IV Projektu.

W czasie powstawania opisu, który Państwo czytacie, etap III jest w toku. Zgodnie 
z harmonogramem obejmuje prace zaplanowane do końca czerwca 2010 roku.

W lutym 2010 roku w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzono pilotaż badania opinii studentów  
oraz pilotaż badania ankietowego bibliotekarzy. Powstała strona internetowa Projektu, 
na której dostępne są podstawowe informacje dotyczące realizacji prac projektowych, 
baza danych piśmiennictwa na temat kształcenia bibliotekarzy oraz elektroniczna an-
kieta do badania opinii i potrzeb edukacyjnych bibliotekarzy z małych bibliotek pu-
blicznych. Docelowo strona będzie zawierać relacje z realizacji prac oraz elektroniczne 
wersje przygotowywanych w ramach Projektu publikacji.

W ramach etapu III przygotowano i rozkolportowano do współpracujących 
ośrodków ankiety, których celem było rozpoznanie potrzeb studentów w odniesieniu  
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do kształcenia ukierunkowanego na potrzeby publicznych bibliotek lokalnych. Przygo-
towana i opublikowana została w Internecie ankieta, będąca narzędziem pozwalającym 
na zbadanie wykształcenia oraz potrzeb w odniesieniu do kształcenia akademickiego 
bibliotekarzy z małych bibliotek lokalnych. Do zamknięcia badania w dniu 20 mar-
ca 2010 roku w ankiecie dla bibliotekarzy z małych bibliotek lokalnych wzięło udział  
420 respondentów.

We współpracujących przy realizacji Projektu dziewięciu ośrodkach akademickich 
przeprowadzono badania ankietowe studentów, ankiety opracowano, opisano, a ich 
wyniki poddano analizie. Badanie przeprowadzono wśród studentów studiów stacjo-
narnych oraz niestacjonarnych. Ci ostatni częstokroć są pracującymi bibliotekarzami  
i nieraz pochodzą z małych bibliotek lokalnych.

Badanie zaprojektowano tak, by było miarodajne. Przeprowadzono je w takiej 
formie, by otrzymać 100% zwrot ankiet (na miejscu w uczelniach, podczas zajęć albo  
w przerwach między nimi, przez wyznaczonych wykładowców). Ważna była możliwość 
obserwacji respondentów i wysłuchania ich uwag oraz takich opinii, na które w formu-
larzu ankiety nie znalazło się miejsce.

Opracowano i przeanalizowano również wyniki ankiety elektronicznej przeprowa-
dzonej wśród bibliotekarzy.

Z pytaniami zwrócono się przede wszystkim do pracowników bibliotek uczestni-
czących w Programie Rozwoju Bibliotek realizowanym przez Fundację Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego. Autorzy Projektu uznali, że jest to grupa ludzi aktywnych, 
widzących możliwości zmiany sytuacji bibliotekarstwa lokalnego i zaangażowanych  
w te zmiany. Z tego względu ich opinia jest dla Projektu szczególnie istotna. Właśnie  
ci bibliotekarze i ich biblioteki oraz w dalszej mierze środowiska działania tych bibliotek 
będą pierwszymi beneficjentami modyfikacji studiów bibliotekoznawczych w kierunku 
wzmocnienia treści dotyczących lokalnych bibliotek publicznych.

Pytania postawione w ankiecie skierowanej do bibliotekarzy dotyczyły między in-
nymi takich zagadnień, jak: poziom wykształcenia pracowników małych bibliotek, po-
trzeby rozwoju zawodowego i związanego z nim kształcenia na poziomie akademickim, 
przydatności programów studiów z punktu widzenia praktyki bibliotecznej, potrzeb 
kształceniowych bibliotekarzy oraz roli studiów w zmianie sytuacji małych bibliotek  
w środowisku lokalnym. Celem badania było określenie wartości i potrzeby kształcenia 
akademickiego bibliotekarzy w ich oczach oraz istotnych treści programowych z punktu 
widzenia doświadczeń bibliotek lokalnych.

W ramach zbierania opinii na temat dydaktyki uniwersyteckiej i potrzeb bibliotek 
publicznych zwrócono się również do kilku wybranych wojewódzkich bibliotek publicz-
nych z prośbą o krótkie, kilkustronicowe wypowiedzi dające odpowiedzi na pytania o wie-
dzę i umiejętności, które z punktu widzenia instytucji nadrzędnych w stosunku do biblio-
tek gminnych są ważne i przydatne w pracy placówek lokalnych i o elementy kształcenia, 
które powinny znaleźć się w uniwersyteckich programach kształcenia bibliotekarzy.

W chwili powstawania opisu trwają prace redakcyjne nad tekstami do Raportu I. 
Jednym z istotniejszych elementów Raportu I jest propozycja treści modelowych przed-
miotów, praktyk oraz ścieżek magisterskich nakierowanych na kształcenie bibliotekarzy 
publicznych bibliotek gminnych. Proponowane modele z założenia mają stać się punk-
tem odniesienia i wzorcem przy projektowaniu nowych rozwiązań w ramach kształce-
nia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.
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Etap IV to etap niezmiernie istotny w całokształcie Projektu. Realizowany będzie 
od początku lipca 2010 do stycznia 2011 roku. Jego głównym celem będzie rozpoczęcie 
części wdrożeniowej.

W ścisłej współpracy z Komisją Koordynacyjną Projektu, ogłoszony zostanie i zre-
alizowany konkurs na przygotowanie projektów przedmiotów, ścieżek magisterskich 
oraz praktyk zawodowych związanych z kształceniem bibliotekarzy/przyszłych biblio-
tekarzy gminnych bibliotek publicznych. Konkurs skierowany będzie do partnerskich 
uczelni. Na podstawie wytycznych zawartych w Raporcie I ruszy proces opracowania 
programów przedmiotów, praktyk oraz ścieżek magisterskich, które następnie zostaną 
przedstawione do konkursu o granty. Kluczowym elementem będzie ocena konkurso-
wych projektów i przyznanie grantów na realizację najlepszych przez Komisję Koordy-
nacyjną.

Projekt zakłada, że każda z uczestniczących w nim uczelni może ubiegać się o:
– 2 granty na odpowiednie1 przedmioty realizowane na pierwszym poziomie 

studiów,
– 1 grant na projekt odpowiedniej ścieżki magisterskiej,
– 1 grant na projekt i realizację odpowiednich praktyk zawodowych w trakcie 

studiów I stopnia,
– 1 grant na projekt i realizację odpowiednich praktyk zawodowych w trakcie 

studiów II stopnia.
Najpóźniej we wrześniu powinny w poszczególnych ośrodkach rozpocząć się prace 

nad przygotowaniem konkursowych projektów odpowiadających wytycznym zawartym 
w modelach ogłoszonych w Raporcie I.

Po otrzymaniu prac konkursowych Komisja Koordynacyjna Projektu na specjal-
nym spotkaniu podejmie decyzję o wyborze najlepszych projektów i przyzna środki 
umożliwiające ich realizację. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie inter-
netowej Projektu i przesłane do zainteresowanych.

Kolejnym krokiem będzie wdrożenie i realizacja w poszczególnych ośrodkach aka-
demickich nagrodzonych w konkursie projektów, a dalej ich ewaluacja. Etap V Projektu, 
który trwać będzie od lutego do października 2011 roku, obejmie pilotażowe wdroże-
nie nagrodzonych grantami przedmiotów oraz praktyk zawodowych w poszczególnych 
ośrodkach. Pilotaż zakończy ewaluacja podjętych działań, analiza wyników ewaluacji 
oraz publikacja wniosków.

Z działań pilotażowych zostaną wyłączone projektowane ścieżki magisterskie ze 
względu na ich dwuletni okres realizacji, rozpoczynający się wraz z każdym rokiem 
akademickim. Ścieżki magisterskie będą realizowane od października 2011 roku,  
czyli już po pilotażu indywidualnych przedmiotów oraz praktyk i po doświadczeniach 
wynikających z analizy. Konieczne jest przyjęcie takiego rozwiązania nie tylko ze wzglę-
dów czasowych, ale także dlatego, że realizacja ścieżki magisterskiej jest dużym przed-
sięwzięciem dydaktycznym i musi być poprzedzona gruntowną analizą efektów prze-
prowadzonego pilotażu.

Zamknięciem etapu V, a tym samym i Projektu będzie konferencja w listopadzie 
2011 roku. Konferencja będzie forum wymiany doświadczeń uczestników Projektu. Jej 
cel to: podsumowanie Projektu, dyskusja nad jego przebiegiem, efektami i, co najważ-
niejsze, nad perspektywami, jakie ma kształcenie na potrzeby gminnych bibliotek pu-

 1 Odpowiednie, czyli związane z kształceniem bibliotekarzy w małych, gminnych bibliotekach publicznych.
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blicznych w obrębie uniwersytetów i wytyczenie dróg dalszego postępowania. Wezmą 
w niej udział dyrektorzy współpracujących ośrodków akademickich, autorzy nagrodzo-
nych i  wdrożonych do realizacji projektów z poszczególnych uczelni, przedstawiciele 
FRSI oraz koordynatorzy Projektu i przedstawiciele Komisji Koordynacyjnej. Podsu-
mowanie Projektu, analiza poszczególnych realizacji i ich ocena, ocena Projektu jako 
całości i wnioski z niego płynące oraz nakreślenie perspektyw rozwoju kształcenia aka-
demickiego kadr na potrzeby małych bibliotek lokalnych zawarte zostaną w następnym 
raporcie, który ma zamknąć realizację grantu. Raport zostanie zaprezentowany podczas 
końcowej konferencji. Autorzy Projektu planują, że Raport zamknięcia będzie zawierał 
następujące elementy:

– prezentację i analityczne omówienia wszystkich działań zrealizowanych  
w trakcie przeprowadzania Projektu;

– projekty: przedmiotów, ścieżek, praktyk zawodowych wypracowane dzięki 
grantom udzielonym przesz FRSI za pośrednictwem PTB OW;

– wnioski, rekomendacje dotyczące przyszłości, kierunków zmian kształcenia 
akademickiego bibliotekarzy z małych bibliotek gminnych.

Celem Raportu zamknięcia, skierowanego do całego środowiska bibliotekarskiego  
i akademickiego, jest upowszechnienie wyników dwuletnich działań, ale również utrwa-
lenie proponowanych zmian w kształceniu bibliotekarzy.

Autorzy Projektu liczą na osiągnięcie dwóch głównych celów. Pierwszy jest bezpo-
średni i polega na aktualizacji dotychczasowych treści programowych kształcenia aka-
demickiego ukierunkowanego na potrzeby bibliotek publicznych szczebla gminnego, 
ewentualnie na stworzenie takiego wątku w akademickich strukturach edukacyjnych.

W wyniku realizacji Projektu mają nastąpić trwałe zmiany programów studiów 
na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Powinny pojawić się nowe 
przedmioty, początkowo fakultatywne, później, po fazie pilotażu, być może o charak-
terze obligatoryjnym. Zakłada się bowiem istnienie możliwości wprowadzenia nowych 
przedmiotów (owoców Projektu) do minimów programowych. Opracowane zostaną 
na studiach II stopnia ścieżki magisterskie dla studentów pragnących pogłębiać wie-
dzę z zakresu lokalnego bibliotekarstwa publicznego. Wreszcie wprowadzony zostanie 
element wiążący teoretyczne studia uniwersyteckie z doświadczeniem zawodowym,  
czyli zmodernizowane praktyki w publicznych bibliotekach gminnych.

Drugim, równie istotnym celem jest rozbudzenie potrzeby monitorowania treści 
programowych i gotowości do ich modyfikacji ze względu na potrzeby rynku pracy. 
Wydaje się, że zabieg ten będzie miał szersze znaczenie, wykraczające daleko poza ramy 
i zamierzenia Projektu. Uruchomi mianowicie niezależny od wdrażania wyników Pro-
jektu mechanizm szybkiego reagowania na zapotrzebowanie środowiska zawodowego.

Dodatkowo istotnym i długofalowym celem, a właściwie efektem modernizacji 
kształcenia bibliotekarzy gminnych bibliotek publicznych, będzie aktywizacja i mobili-
zacja środowiska, wzmocnienie potencjału zawodowego kadr małych bibliotek, zmiany, 
które w dalszym efekcie wzmocnią prestiż zawodu bibliotekarza, podniesienie znacze-
nia lokalnych bibliotek w ich środowisku działania i efektywne wykorzystanie istniejącej 
sieci małych bibliotek publicznych w informatyzacji społeczeństwa. Trzeba pamiętać, że 
są to instytucje, których rola w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego może być zna-
cząca. Z definicji są instytucjami informacji, mają bliski kontakt z lokalnymi społeczno-
ściami, z założenia mają tym społecznościom służyć i odpowiadać swoją ofertą na ich 
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zapotrzebowania. Są więc predestynowane do roli lokalnych ośrodków zapewniających 
dostęp do informacji i jej narzędzi oraz wspomagających edukację w ich wykorzystaniu. 
Pozostawienie gminnych bibliotek publicznych samym sobie, będzie marnotrawieniem 
ogromnego potencjału, który w nich tkwi.

Zmiany, o których mowa, nie będą bezpośrednio zależne od Projektu. Projekt da 
jedynie impuls do ich uruchomienia. Trzeba jednak podkreślić, że bez modernizacji 
kształcenia akademickiego bibliotekarzy, nie będą możliwe.

108



Dariusz Kuźmina
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski
Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Oddział Warszawski

„Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy 
pracujących w małych bibliotekach gminnych”. 

Analiza grupy docelowej Projektu

I. Wprowadzenie

Grupą docelową Projektu Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy 
pracujących w małych bibliotekach gminnych są osoby zatrudnione lub planujące za-
trudnienie w bibliotekach publicznych najniższego szczebla, zlokalizowanych na wsiach 
i w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców (w dalszej części opracowania biblioteki  
te będą określane mianem MBG).

Już na wstępie warto zwrócić uwagę, że pożytki płynące z rekonstrukcji kształce-
nia bibliotekarzy na poziomie wyższym można rozpatrywać w dwóch przenikających 
się płaszczyznach. Z jednej strony część bibliotekarzy nie ma wykształcenia wyższego  
i tym samym stanowi potencjalną klientelę uniwersytetów, z drugiej zaś obecni studenci 
mogą zasilić w przyszłości szeregi bibliotekarzy pracujących w MBG.

Niniejsze opracowanie ma charakter roboczy i nie pełni roli całościowego opisania 
referowanej problematyki. Jego zadaniem jest przedstawienie najważniejszych informa-
cji i poglądów definiujących sytuację MBG oraz ich pracowników.

Dla zrealizowania takiego celu skorzystano z opracowań przygotowanych na zlece-
nie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) oraz z materiałów publi-
kowanych w periodykach bibliotekarskich, klasycznych i internetowych.

II. Sytuacja małych bibliotek publicznych – miejsce pracy bibliotekarzy

2.1. Podstawowe problemy funkcjonowania mbg

Najczęściej dyskutowanym zjawiskiem związanym z omawianą grupą placówek 
jest ich stale zmniejszająca się liczba. W dużej mierze zjawisko to dotyczy bibliotek 
wiejskich. Od 1989 roku liczba bibliotek wiejskich zmniejszyła się o 1353, co stanowi 
około 74% wszystkich zlikwidowanych bibliotek. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, 
że opisywany proces zdaje się tracić na swej dynamice. Choć w 2007 roku ubyło 40 pla-
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cówek (ostatnie publikowane dane), to tempo spadku okazało się o połowę mniejsze niż  
w latach 90. ubiegłego wieku1.

Najczęściej likwidowane były małe filie, stanowiące 2/3 spośród wszystkich MBG. 
Ich sytuacja jest znacznie trudniejsza (właściwie we wszystkich aspektach) niż biblio-
tek głównych: mają mniejszą przestrzeń, gorsze wyposażenie informatyczne i warunki 
socjalne.

Biblioteki z omawianej grupy cierpią na silne niedofinansowanie. Ich średni rocz-
ny budżet to 135,5 tys. złotych, w tym 114 tys. zł dostarczają jednostki samorządowe, 
a kolejne 18,5 tys. pochodzi z dotacji Ministerstwa Kultury. Dochody z innych źródeł 
wynoszą około 3 tys. złotych rocznie2.

Innym ważnym zagadnieniem pojawiającym się w dyskusji o bibliotekach pu-
blicznych, a w szczególności o  bibliotekach publicznych wiejskich bądź małomiastecz-
kowych, jest ich status formalno-prawny i organizacyjny. Jeszcze niedawno (tj. pod 
koniec 2007 roku) mogło wydawać się, że tendencja do łączenia bibliotek z innymi 
instytucjami (szkołami, domami kultury, etc.) zaczyna się odwracać lub co najmniej 
została zahamowana, np. w 2007 roku liczba placówek połączonych spadła o 184  
w stosunku do roku 2005. W dalszym ciągu jednak jest to blisko 23% bibliotek, z czego 
83% znajduje się na wsiach3.

Pozytywny trend (odwrót od łączenia placówek) może jednak zostać zatrzymany. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pragnie bowiem uchylić funkcjonu-
jący obecnie zakaz takich działań. Minister Bogdan Zdrojewski twierdzi, że „...wiele 
bibliotek zniknęło, bo nie można ich było połączyć z innymi instytucjami kultury i roz-
szerzyć funkcji. Wójtowie czy starostowie, nie mając środków na utrzymanie kilku in-
stytucji, najczęściej rezygnowali z prowadzenia biblioteki”4.

Wagę problemu i poziom napięcia, które narasta, pokazują z jednej strony zapo-
wiedzi strajków bibliotekarzy przeciwnych likwidacji zapisu gwarantującego placów-
kom oddzielne funkcjonowanie, z drugiej zaś towarzyszący tym zapowiedziom protest 
pisarzy i intelektualistów „...w obronie bibliotek”5.

Sprawa przestaje być całkowicie jednoznaczna, jeżeli przywołać głosy samych za-
interesowanych: „57% kierowników bibliotek (małych bibliotek gminnych) uważa, że to 
połączenie (z inną jednostką) ma dobry wpływ na bibliotekę, pomimo że w większości 
wypadków (75%) to nie kierownik biblioteki jest kierownikiem całej jednostki”6.

Jako komentarz do powyższej opinii warto przytoczyć chociażby wyniki badań, 
które pokazują, że mieszkańcy wsi i małych miejscowości wypowiadając się na temat 
misji bibliotek, okazują duże przywiązanie do jej klasycznej wizji. Sądzą, że nie powinna 
ona zakreślać swoich zadań zbyt szeroko, stawać się przedszkolem, świetlicą czy przej-
mować zadania GOKów.
 1 Biblioteki Publiczne w Liczbach  2007. Warszawa: Wydaw. BN, IKiCz 2008, s. 9.
 2 Ibidem, s. 13.
 3 Ibidem, s. 13-14.
 4 Biblioteka Minus. Rozmowa z Bogdanem Zdrojewskim. „Gazeta Wyborcza” 15.12.2009, s. 14.
 5 Por. List otwarty w sprawie likwidacji bibliotek w małych miejscowościach [online], [dostęp: 29.12.2009].  
Dostępny w World Wide Web: http://www.otwartabiblioteka.pl/ oraz artykuł Pisarze w obronie bibliotek  
[online], [dostęp: 29.12.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://wyborcza.pl/1,75475,7382200,Pisarze-
_w_obronie_bibliotek.html.
 6 Biblioteki w Polsce. Raport Millward Brown dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 
2008, s. 14 [online], [dostęp: 29.12.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.frsi.org.pl/images/File-
s/04_biblioteki%20i%20bibliotekarze.ppt.
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2.2. Status

Paradoksalnie, przy zmniejszającej się liczbie placówek typu MBG ich status jest jed-
nak relatywnie wysoki. Władze gmin deklarują, że są one raczej ważne (55%) bądź zdecy-
dowanie ważne (37%). W kontekście stałego spadku liczby MBG takie wypowiedzi czę-
stokroć mają jedynie deklaratywny charakter. Władze gmin nie postrzegają bibliotek jako 
potencjalnych wizytówek swojego terenu. A sami bibliotekarze pytani o ocenę ich placówek 
przez ludność twierdzą, że są one postrzegane jako ważne (47%) lub raczej ważne (52%)7.

2.3. Klienci

Wspomniana powyżej słaba pozycji filii bibliotek jest również widoczna w postaci 
bardzo niebezpiecznego zjawiska, jakim jest spadek liczby użytkowników. Sytuacja taka 
daje się zaobserwować w całej sieci bibliotecznej. W bibliotekach wiejskich ten spadek 
jest mniejszy niż w miastach, ale jednak widoczny (od 2003 roku wynosił 8,9%, w mia-
stach 12,2%). W efekcie spadła liczba użytkowników przypadających na jedną bibliote-
kę (w 2007 roku na wsi – 315)8. Badania wykazują małe zainteresowanie punktami bi-
bliotecznymi (około 65% z nich to biblioteki wiejskie) oraz ich marginalizację jako form 
upowszechniania książki i czytelnictwa. Przykładowo liczba wypożyczeń przypadająca 
na jeden punkt biblioteczny zmniejszyła się z 937 w roku 2002 do 838 w roku 20079.

Liczba użytkowników odwiedzających średnio bibliotekę dziennie to 33 osoby  
(49 – biblioteki główne, 23 – filie), widoczna tendencja spadkowa. Z bibliotek częściej 
korzystają kobiety (5% przewagi)10.

Największa część użytkowników MBG to dzieci i młodzież ucząca się. Bibliote-
karze są dość dobrze przygotowani do pracy z takimi klientami. Bardzo niepokojącym 
zjawiskiem jest odpływ użytkowników skłonnych porzucać odwiedzanie biblioteki  
wraz z zakończeniem edukacji szkolnej.

Jedną z przyczyn, której można przypisać ograniczanie liczebności klientów i ich 
zainteresowania korzystaniem z placówek, są krótkie godziny otwarcia. 30% placówek 
jest otwartych poniżej 4 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.

Użytkownicy odwiedzają MBG głównie w celu wypożyczenia książek/czasopism 
(91%) lub by skorzystać z tego typu materiałów na miejscu (53%). Nieprzypadkowo 
więc dla większości bibliotekarzy osoby przybywające do ich placówek to ciągle „czytel-
nicy”. Notabene niezwykle interesujące jest spostrzeżenie badaczy, że właśnie ta grupa 
w opinii pracowników MBG stanowi właściwy obiekt ich misji11.

Mniejsze zainteresowanie materiałami nieksiążkowymi (6%) lub ofertą komputero-
wą/internetową (31%)12 można zapewne odnieść do gorszego przygotowania bibliotek do 
realizowania takich potrzeb z jednej strony, z drugiej do konserwatywnej wizji tego typu 
 7 Ibidem.
 8 Biblioteki Publiczne w Liczbach 2007, op.cit., s. 37.
 9 Ibidem, s. 25.
 10 Biblioteki publiczne: opinie, korzystanie, potrzeby. Badanie mieszkańców terenów wiejskich i małych miast 
do 20 tys. mieszkańców. Raport Millward Brown dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.  
Warszawa 2008, s. 5 [online], [dostęp: 29.12.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.frsi.org.pl/
images/Files/mieszkancy%20wsi%20i%20uzytkownicy%20bibliotek.ppt.
 11 A. Gołdys, M. Stec: Program Biblioteczny. Raport z badania terenowego w 20 gminach. Warszawa 2008, s. 34 
[online], [dostęp: 29.12.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.frsi.org.pl/pl,publikacje,2.php.
 12 Biblioteki w Polsce, op. cit., s. 36.
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placówek. W dalszym ciągu dla większości biblioteka to książki (61%). Tylko 8% respon-
dentów badania przeprowadzanego na zamówienie FRSI kojarzyło ją z Internetem13.

Starszej grupie użytkowników (emerytom, seniorom) MBG służy często jako swe-
go rodzaju klub, do którego przychodzą na kawę czy plotki z bibliotekarką14.

Podsumowując, zestawienie deklarowanego przez większość użytkowników biblio-
tek zadowolenia z poziomu zaspokajania potrzeb (89%) z zauważalnym spadkiem fre-
kwencji prowokuje do zweryfikowania prawdziwości oświadczeń klientów placówek.

2.4. Budynek, wyposażenie, zbiory

Biblioteki wiejskie i te usytuowane w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców nawet 
jeżeli nie są połączone administracyjnie z innymi instytucjami, to dzielą z nimi budyn-
ki. Dzieje się tak w około 90% przypadków. Biblioteki mieszczą się w siedzibach GO-
Ków, Ochotniczej Straży Pożarnej, urzędach miasta, urzędach gminy. Najczęściej są to: 
ośrodki kultury (zwłaszcza biblioteki główne – 30%), szkoły (zwłaszcza filie – 21%) lub 
mieszkania prywatne (główne i filie, odpowiednio 9% i 16%). Właścicielem budynku 
biblioteki zazwyczaj jest gmina (80% przypadków)15.

Powierzchnia bibliotek głównych jest większa od filii: 45% ma powyżej 100 m2,  
w wypadku filii przeważają biblioteki o powierzchni do 50 m2 (49%). Bibliotekarze (szcze-
gólnie w bibliotekach głównych) pytani o ocenę takiego stanu uznają powierzchnię za 
zdecydowanie zbyt małą (ogółem 23%) lub nieco za małą (ogółem 39%). Tej często to-
warzyszy brak toalet, niedostateczne ogrzewanie oraz kłopoty z instalacją elektryczną lub 
gazową. Stan mebli w bibliotekach uznawano za dobry lub bardzo dobry (razem 75%)16.

Zbiory książkowe w małych, w szczególności wiejskich, bibliotekach publicznych 
nie są zadowalające. Jednak w skali całego kraju spadek zasobności kolekcji książko-
wych został zatrzymany, od roku 2003 ich liczebność powoli rośnie, w przypadku pre-
zentowanej grupy bibliotek w stopniu minimalnym17. Do pozytywnych zjawisk należy 
wyrównywanie się dysproporcji pomiędzy placówkami miejskimi i wiejskimi w zakre-
sie zakupu nowych książek (w 2007 roku odpowiednie wskaźniki nie wykazywały zna-
czących różnic w tej mierze)18. Do zdecydowanie negatywnych zjawisk zaliczyć należy 
słabe zaopatrzenie bibliotek małomiasteczkowych i wiejskich w zbiory audiowizualne 
i elektroniczne. Odpowiednio 97,6% i 90,6% krajowego zasobu tego typu dokumentów 
znajdowała się w roku 2007 w bibliotekach miejskich19.

III. Bibliotekarze – kim są?

Bibliotekarze zatrudnieni w placówkach stanowiących przedmiot opracowania to 
w większości kobiety (tylko 5% stanowią mężczyźni), średnio w wieku 44 lat, mające 
przeciętnie 17,7 lat stażu pracy20.

 13 Biblioteki publiczne: opinie, korzystanie…, op. cit., s. 9.
 14 A. Gołdys, M. Stec: op. cit., s. 33.
 15 Biblioteki w Polsce, op. cit., s. 8.
 16 Ibidem.
 17 Biblioteki Publiczne w Liczbach 2007, op. cit., s. 26.
 18 Ibidem, s. 29.
 19 Ibidem, s. 33.
 20 Biblioteki w Polsce, op. cit., s. 14.
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Kierownicy małych bibliotek gminnych są starsi od swoich podwładnych, a histo-
ria ich zatrudnienia liczy około 20 lat21.

Ważnym i stosunkowo często występującym zjawiskiem jest niepełnoetatowość. 
28% bibliotekarzy pracujących w MBG pracuje na takich warunkach, w bibliotekach 
wiejskich tylko 48,8% bibliotekarzy jest zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin22. 
Ten sposób zatrudniania w oczywisty sposób oddziaływuje na możliwość realizacji mi-
sji biblioteki, a także efektywność jej funkcjonowania. Stan taki źle wpływa na działa-
nie filii o jednoosobowej obsadzie. Bibliotekarka nie na pełnym etacie nie jest w stanie 
wypełniać swoich podstawowych obowiązków, w takim przypadku nie może być mowy  
o jakichkolwiek pracach wykraczających poza elementarne działania związane z opraco-
waniem czy udostępnianiem zbiorów. Ponadto bibliotekarki obciążane są dodatkowymi 
pracami administracyjnymi i nie tylko (włącznie ze sprzątaniem). Rozpoznanie potrzeb 
społeczności lokalnej i reagowanie na nie pozostaje w sferze pobożnych życzeń, podob-
nie jak miejsce na kreatywność czy podnoszenie kwalifikacji. Dodatkowym czynnikiem 
obniżającym jakość pracy są niskie uposażenia. Bibliotekarze, pracujący na pełen etat, 
zarabiają średnio 1900 złotych brutto, pracujący na część etatu 850 złotych23.

Prezentując sytuację bibliotekarzy z placówek małomiasteczkowych i wiejskich, 
podkreślić należy jednak ich przywiązanie do zawodu i uwewnętrznione poczucie waż-
ności misji, którą pełnią. Obie te postawy, można mieć wrażenie, rekompensują w dużej 
mierze wspomniane wcześniej niedostatki. Pomimo złych warunków pracy i niskich 
płac bibliotekarze deklarują, że nie porzuciliby swoich placówek na rzecz oferty lepiej 
płatnego zatrudnienia24. O potencjale istniejącym w tej grupie zawodowej świadczy 
również fakt, iż nawet przy niewielkiej poprawie warunków „...[nowy sprzęt, udział  
w programie grantowym, nowe możliwości działań], [...] od razu rośnie – w nad wyraz 
mocny sposób – pewność siebie pracownic”25.

IV. Bibliotekarze – edukacja: stan, potrzeby, możliwości

W ciągu ostatnich dwóch dekad poziom wykształcenia polskich bibliotekarzy  
w ogóle, a pracujących w bibliotekach publicznych w szczególności, znacząco się po-
prawił. Tylko w latach 1998-2007 liczba pracowników działalności podstawowej, posia-
dających wykształcenie wyższe bibliotekarskie wzrosła z 14% do 32%. W dużej mierze 
to rezultat ogólniejszych trendów, ale warto także wspomnieć o przepisach wymuszają-
cych na bibliotekarzach podejmowanie studiów wyższych (biblioteki szkolne). Zjawisku 
temu towarzyszy równoległy spadek liczby osób posiadających średnie wykształcenie 
(spowodowany, oprócz dążności do podwyższania kwalifikacji, zmianami w struktu-
rze szkolnictwa zawodowego)26. Wedle badań przeprowadzonych na zlecenie FRSI 41%  
bibliotekarzy MBG ma wykształcenie wyższe (najczęściej – bibliotekoznawstwo/infor-
macja naukowa). Inne deklarowane kierunki studiów to pedagogika (16%), filologia 
polska (6%), prawo i administracja (6%)27.

 21 Ibidem.
 22 Biblioteki Publiczne w Liczbach 2007, op. cit., s. 60.
 23 Biblioteki w Polsce, op. cit., s. 14.
 24 Ibidem: „...63% bibliotekarzy deklaruje, że nie zmieniłaby pracy w zamian za lepsze wynagrodzenie”.
 25 A. Gołdys, M. Stec: op. cit., s. 34.
 26 Ibidem, s. 58.
 27 Biblioteki w Polsce, op. cit., s. 140.
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80% bibliotekarzy w MBG ma przygotowanie biblioteczne (większość średnie bądź 
pomaturalne). 21% posiada wykształcenie pomaturalne, a 38% średnie, praktycznie nie 
ma osób o wykształceniu podstawowym. Wykształcenie bibliotekarzy jest zatem dużo 
wyższe niż przeciętne, szczególnie na wsi28.

Dla pełnego obrazu trzeba zasygnalizować ważną okoliczność związaną z kompe-
tencjami zawodowymi omawianej grupy pracowniczej. 36% bibliotekarzy ma przygoto-
wanie pedagogiczne29.

Przystępując do rozważań o rekonstrukcji kształcenia wyższego bibliotekarzy 
MBG, należy zwrócić uwagę na fakt, że obecnie funkcjonujące programy kształcenia  
w uczelniach stosunkowo słabo dostrzegają potrzeby tej grupy bibliotek. Stan taki moż-
na stwierdzić na podstawie raportu przygotowanego na zlecenia FRSI przez Aleksandra 
Radwańskiego30, jak również po najbardziej nawet pobieżnej lekturze opracowań za-
mieszczonych w części drugiej Raportu otwarcia.

Jak wspomniano bibliotekarze jako grupa zawodowa znacząco podwyższyli swo-
je kwalifikacje, zwiększając odsetek osób z profesjonalnym wykształceniem wyższym.  
Z badań przeprowadzonych na zlecenie FRSI wynika jednak, że ich apetyt na wykształ-
cenie w żadnym przypadku nie został zaspokojony31.

Bibliotekarze zdają sobie sprawę z tego, że muszą podnosić swoje kwalifikacje, 
mają świadomość edukacji permanentnej. Nie boją się nowych wyzwań, przyjęli i za-
akceptowali automatyzację placówek we wszystkich właściwie jej aspektach. Zdecydo-
wana większość opanowała podstawy obsługi komputera: używają edytorów tekstów, 
„surfują” po Internecie.

Wyrazem ich pozytywnej postawy wobec edukacji (oprócz masowego udziału  
w kształceniu akademickim) jest popyt i podaż na rynku kursów dla tej grupy zawodo-
wej. Aż 79% pracowników MBG (88% kierowników) uczestniczyło w ciągu ostatnich 
trzech lat w różnego typu szkoleniach (przeciętnie 5,6 kursu). Najczęściej są to szko-
lenia związane z: doskonaleniem podstawowych umiejętności praktycznych (opraco-
wanie dokumentów; katalogowanie), zarządzaniem biblioteką, rozwojem kolekcji oraz 
podwyższaniem kwalifikacji informatycznych (WWW, aplikacje biurowe)32. Opracowa-
nia, opisujące wykształcenie (i doskonalenie zawodowe) bibliotekarzy, nie pozostawiają 
wątpliwości: w programach zajęć i studiów brakuje komponentu „społecznego”, pozwa-
lającego przygotować załogi placówek MBG do rozpoznawanie potrzeb społeczności 
lokalnych i w efekcie wychodzenia poza stosunkowo wąskie ramy tradycyjnego biblio-
tekarstwa opartego na wykorzystywania książek i innych mediów drukowanych.

Bibliotekarze uznają, że mogliby poświęcić 2-4 dni miesięcznie na szkolenia (55%). 
W chwili obecnej główny ciężar organizowania szkoleń i innych działań edukacyjnych 
skierowanych do bibliotekarzy leży na barkach bibliotek wojewódzkich (kursy dla 34% 
bibliotekarzy pracujących w bibliotekach głównych i 21% w filiach). Przeważnie są to 

 28 Ibidem.
 29 Ibidem.
 30 A. Radwański: Program studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych kształcących bibliotekarzy. Raport. 
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, październik-listopad 2008 [dok. niepubl., przygotowany na 
zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego].
 31 Tezę taką potwierdzają również wstępne wyniki ankiety przeprowadzanej w ramach Projektu Aktualizacja 
kształcenia... (badania pilotażowe): wszyscy respondenci, którzy deklarowali posiadanie wykształcenia jedy-
nie średniego, wykazywali wolę podjęcia studiów wyższych.
 32 Biblioteki w Polsce, op. cit., s. 15.
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szkolenia krótkie, jednodniowe (ponad 60%). Bibliotekarze bardzo rzadko uczestniczą 
w kursach doskonalących organizowanych przez instytucje spoza sieci bibliotecznej  
czy w szkoleniach realizowanych metodami nietradycyjnymi (Internet 19%, kursy ko-
respondencyjne 9%)33.

Najpoważniejszą przeszkodą – od strony administracyjnej – w doskonaleniu za-
wodowym bibliotekarzy jest negatywna postawa władz lokalnych, blokująca dostęp  
do środków finansowych.

V. Komputeryzacja w bibliotekach publicznych

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowej oraz zmiany w strukturze społecznej 
przyczyniły się do powstania społeczeństwa informacyjnego, w którym najwyższym 
dobrem jest informacja. Nowoczesne technologie pozwalają na gromadzenie, przetwa-
rzanie i udostępnianie informacji na potrzeby sprawnego funkcjonowania nowych spo-
łeczeństw. Proces ten osiągnął niespotykaną wcześniej skalę. Ogarnięcie zjawisk z nim 
związanych częstokroć przekracza możliwości pojedynczych członków społeczności. 
Niemożność czy brak kompetencji w dotarciu do pożądanej, koniecznej do właściwego 
funkcjonowania w społeczeństwie informacji może stać się przyczyną wykluczenia.

Korzystanie z usług pracowników instytucji informacji bądź osób posiadających od-
powiednie wykształcenie oraz umiejętności zarządzania i posługiwania się informacją/
wiedzą wydaje się być tu najlepszym rozwiązaniem. Instytucjami takimi mogą stać się, 
w praktyce coraz częściej stają się, biblioteki wraz z wykwalifikowaną kadrą. Istotna rola 
przypada tu małym bibliotekom lokalnym. Jednak po to, by mogły one pełnić funkcję 
ośrodków ważnych społecznie, konieczna jest zmiana ich modelu działania. Środkiem 
do osiągnięcia celu jest m.in. wyposażenie lokalnych placówek w odpowiedni sprzęt.

Komputeryzacja bibliotek publicznych oznacza jednak więcej niż samo tylko wpro-
wadzanie do nich komputerów. Zastosowanie nowoczesnych technologii teleinformatycz-
nych w bibliotekach oznacza zmiany warsztatu pracy bibliotekarzy, a przy tym i jakości 
świadczonych przez nich usług. Daje możliwość zastosowania nowych narzędzi w pracy  
z użytkownikami, pozwala na poszerzenie oferty wspomnianych instytucji. W wyniku 
automatyzacji procesów biblioteka publiczna może zmienić się w ośrodek informacji 
oraz w interdyscyplinarną jednostkę kultury działającą na rzecz społeczności lokalnej.

Jak w praktyce przebiega owa metamorfoza? Czy rzeczywiście i w jakim tempie 
zmienia się wykorzystanie w lokalnych bibliotekach publicznych technologii teleinfor-
matycznych i ich narzędzi? Jak przebiega i jaki jest stan komputeryzacji małych biblio-
tek publicznych w Polsce?

W numerze 5 „Bibliotekarza” z 2008 roku ukazała się analiza Małgorzaty Jezier-
skiej, pokazująca komputeryzację bibliotek publicznych na podstawie danych nad-
syłanych do Głównego Urzędu Statystycznego. Zebrane informacje dotyczą lat 1999  
oraz 2004-200634. Komputeryzacji bibliotek publicznych dotyczą także coroczne ra-
porty publikowane na łamach „Bibliotekarza”. Są one wynikiem prac Komisji Automa-
tyzacji przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i uzupełniają 
sprawozdania GUS. Ostatni, opublikowany raport znaleźć można w numerze 7-8/2009 

 33 Ibidem, s. 16.
 34 M. Jezierska: Komputeryzacja bibliotek publicznych w opisie statystycznym. „Bibliotekarz” 2008, nr 5, s. 11-17.
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„Bibliotekarza”35. Przedstawia on stan na rok 2008. Są to wyczerpujące zestawienia, na 
które powołują się autorzy, piszący na temat komputerów w bibliotekach publicznych. 
Naturalną koleją rzeczy stanowią również podstawę poniższych refleksji.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2006 niewiele ponad 52% 
bibliotek publicznych w Polsce dysponowało sprzętem komputerowym. Na 21 tys. użyt-
kowanych w nich komputerów ponad 17 tys. umożliwiało dostęp do Internetu. Na jedną 
placówkę biblioteczną przypadało ogółem 2,5 komputera (z wyraźną dysproporcją na 
niekorzyść wsi - 1,3 komputera na placówkę, podczas gdy w miastach – 4,9).

Od roku 1999, w którym zaczęto gromadzić dane na temat komputeryzacji biblio-
tek publicznych do GUS, zaszła w stanie komputeryzacji bibliotek publicznych znacząca 
zmiana. Według danych za ten rok zaledwie 7,6% bibliotek publicznych i ich filii było 
wyposażonych w komputery (0,3 komputera na jednostkę).

M. Jezierska analizując sytuację bibliotek funkcjonujących w środowiskach miejskich 
i wiejskich w tym okresie, dostrzega zmniejszanie się dysproporcji w zakresie wyposaże-
nia placówek w sprzęt komputerowy i w przyroście liczby bibliotek pozyskujących kom-
putery36. Z roku na rok sytuacja bibliotek wiejskich wydaje się być coraz lepsza. Następuje 
wyrównanie zasobów komputerowych pomiędzy bibliotekami miejskimi i wiejskimi.

Rósł dostęp do Internetu, np. w roku 2004 użytkownicy wiejskich bibliotek pu-
blicznych mogli korzystać z 2663 komputerów, spośród których 2298 było połączonych  
z Internetem. Dwa lata później odpowiednie wielkości wynosiły 5326 i 4993.

Jednak samo posiadanie sprzętu komputerowego i jego podłączenie do Internetu 
nie świadczy o skomputeryzowaniu biblioteki. Ważne jest wykorzystanie komputerów 
oraz narzędzi informatycznych, także tych oferowanych w sieci, przynajmniej do prac 
bibliotecznych i bibliograficznych.

Katarzyna Winogrodzka w Raporcie dotyczącym komputeryzacji bibliotek pu-
blicznych w 2008 roku odnosi się do stanu komputeryzacji, a nie do posiadania przez 
biblioteki komputerów37. Według badań SBP biblioteki skomputeryzowane i kompu-
teryzujące się stanowiły w 2000 roku 93% ogółu bibliotek publicznych, w 2006 – 36% 
(zauważalna różnica w stosunku do bibliotek wyposażonych w komputery wg danych 
GUS), a w 2008 – 48%.

W bibliotekach publicznych w ostatnich latach systematycznie zwiększa się liczba 
sprzętu komputerowego, wykorzystywanego do opracowania zbiorów, prac bibliogra-
ficznych, ewidencji czytelników i wypożyczeń. Bibliotekarze komputeryzujących się 
bibliotek publicznych w dużym stopniu dane katalogowe pobierają z bibliograficznych 
i katalogowych baz danych dostępnych online, takich jak: NUKAT, Karo, bazy Bibliote-
ki Narodowej czy inne katalogi (64% ogółu bibliotek publicznych komputeryzujących 
się)38. Coraz więcej bibliotek publicznych prowadzi własną stronę internetową (badania 
SBP wskazują wzrost od 2,1% bibliotek w 2002 roku do 9% w 2008)39. Kolejnym kro-
kiem może być tworzenie własnych bibliotek cyfrowych. Ciekawe, że według prowadzo-
nych statystyk, procentowy udział sprzętu wykorzystywanego do wymienionych prac 
bibliotecznych i bibliograficznych z roku na rok się zmniejsza.

 35 K. Winogrodzka: Raport nt. komputeryzacji bibliotek publicznych w 2008 roku. „Bibliotekarz” 2009, nr 7-8, 
s. 10-19.
 36 M. Jezierska: op. cit., s. 14.
 37 K. Winogrodzka: op. cit.
 38 Ibidem, s. 17.
 39 Ibidem, s. 12.
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Wciąż duża jest jednak grupa bibliotek, które sprzętu komputerowego nie wyko-
rzystują do automatyzacji procesów bibliotecznych, a jedynie do prac administracyjnych 
i biurowych oraz do korzystania z Internetu. Wynika to prawdopodobnie z wysokich 
kosztów oraz konieczności dużego wkładu pracy w zmiany organizacyjne. W wielu ma-
łych, lokalnych bibliotekach obsługiwanych przez jednego pracownika automatyzacja 
prac bibliotecznych jest przedsięwzięciem niezmiernie trudnym40.

Mimo to z przytoczonych danych wyraźnie wynika wzrost z roku na rok zainte-
resowania bibliotekarzy bibliotek publicznych wykorzystaniem w różnego rodzaju pra-
cach bibliotecznych komputerów oraz Internetu. Coraz więcej placówek ma możliwość 
zakupienia odpowiedniego sprzętu oraz opłacenia kosztów utrzymania infrastruktury 
i zapewnienia dostępu do Internetu. Częstsze jest też udostępnianie komputerów, także 
tych podłączonych do globalnej sieci, użytkownikom, a tym samym poszerzenie oferty 
bibliotek.

W bibliotekach pojawił się nowy rodzaj użytkowników. Osoby, przeważnie mło-
dzież, które przychodzą do biblioteki nie po to, by wypożyczać książki, lecz właśnie,  
by skorzystać z nowej oferty. Pojawiła się też grupa użytkowników, tym razem doro-
słych, odwiedzających bibliotekę w poszukiwaniu informacji dostępnej na nowocze-
snych nośnikach cyfrowych. Co ważne, nie zawsze szukają informacji bibliograficznej, 
coraz częściej publicznej czy dotyczącej małej i średniej przedsiębiorczości.

Ciekawy obraz czytelników pojawia się chociażby w rozmowach ze studentami 
studiów niestacjonarnych, mających doświadczenie w pracy w lokalnych bibliotekach 
publicznych. Wyraźnie widać potrzebę zmiany modelu funkcjonowania bibliotek tak, 
żeby potrafiły one obsłużyć użytkownika o odmiennych niż tradycyjne oczekiwaniach. 
Wymaga to zmiany myślenia bibliotekarzy o klientach biblioteki (już nie wyłącznie czy-
telnikach), ale także modyfikacji w kształceniu pracowników bibliotek. Powinni być oni 
przygotowani na współpracę z nowym typem użytkownika, umieć odpowiedzieć na 
jego zapotrzebowania informacyjne, nie pozostawać w tyle za innymi profesjami i nie 
dać się wyprzedzić w kompetencjach informacyjnych.

Wraz z rozwojem technologii cyfrowej i jej wkraczaniem do bibliotek, zmieniła 
się rola użytkownika biblioteki. Z biernego odbiorcy stał się on czynnym posiadaczem 
informacji, którą nie tylko potrafi zdobyć, ale także dokonać wyboru tej właściwej.  
Bibliotekarz musi być parę kroków przed nim, musi wiedzieć, jak wspomóc go w poszu-
kiwaniach i jak nim pokierować, by potrafił on zarządzać zdobytą informacją.

VI. Stereotypy a rzeczywisty obraz bibliotekarzy i bibliotek

Stereotyp, czyli według definicji słownikowej PWN „funkcjonujący w świadomo-
ści społecznej uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości”, dotyczący 
bibliotekarza, był w ostatnich latach wielokrotnie przedmiotem badań i analiz. Co cie-
kawe, wykazały one dwoiste myślenie o tym zawodzie. Z jednej strony na plan pierwszy 
wysuwa się nacechowanie pejoratywne i niska ocena, z drugiej mówi się o wysokim 
poziomie wykształcenia, kulturze i pracowitości bibliotekarzy41.

 40 M. Jezierska: op. cit., s. 16.
 41 B. Kowalska, D. Kotlarek: Bibliotekarz a stereotypy [online]. „Biuletyn EBIB” 2006, nr 10 [dostęp: 29.12.2009]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2006/80/kowalska_kotlarek.php.
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Bibliotekarze, a właściwie bibliotekarki, gdyż badania (także te przywoływane po-
wyżej) wykazują znaczne sfeminizowanie zawodu42, należą do grupy zawodowej o wy-
sokim poziomie wykształcenia. Ich umiejętności zawodowe, wiedza oraz erudycja nie 
są przez nikogo negowane. Bibliotekarze korzystają w pracy z nowoczesnych technolo-
gii w wyszukiwaniu, opracowaniu i udostępnianiu informacji. Szybko uczą się korzy-
stać z nowych narzędzi i chętnie adaptują je do swojej pracy. Potrafią nawiązywać kon-
takt z użytkownikiem, a ich pomoc, nie tylko w znalezieniu książki na półce, ale także  
w wyszukiwaniu i zrozumieniu informacji pochodzących z nowoczesnych źródeł, jest 
częstokroć doceniana. O wszystkim tym wiedzą użytkownicy bibliotek43.

Mimo to powszechne jest myślenie o bibliotekarkach jako osobach nieśmiałych, 
niemodnie ubierających się, z reguły w ubrania w stonowanych kolorach, pozwalające 
na zniknięcie/zlanie się z tłem oprawionych w szary papier książek. Wedle stereotypo-
wych wyobrażeń bibliotekarki nie stosują makijażu, nie noszą biżuterii i mają buty na 
płaskim obcasie44. Praca bibliotekarza/bibliotekarki jest uważana za nudną i – w potocz-
nej opinii – ogranicza się jedynie do wypożyczania książek. Bywa, że zawód ten postrze-
gany jest jako schronienie przed dynamicznym światem pełnym wyzwań i niepokojów. 
Zawód bibliotekarza kojarzy się z zachowawczością, a biblioteka jest postrzegana jako 
instytucja konserwatywna.

Skąd taka dwoistość? Według Bibliotek Publicznych w Liczbach w roku 2007  
w bibliotekach publicznych w Polsce zarejestrowanych było ogółem nieco ponad 6,7 mln 
użytkowników. Ludność Polski liczyła wtedy 38,126 mln. Oznacza to, że kontaktu z bi-
bliotekami publicznymi i ich pracownicami doświadczyło zaledwie 18% ogółu Polaków. 
Nawet jeśli z bibliotek korzystało ponad 20-30% osób z grup potencjalnych użytkowni-
ków, odsetek wciąż jest niewielki. Skąd zatem biorą się powszechne opinie o bibliotekar-
kach i bibliotekarzach? Czyżby pochodziły od niewielkiej części społeczeństwa?

Wydaje się, że stereotypowe myślenie i przypisywanie „szarego wizerunku” bi-
bliotekarkom jest mocno zakorzenione w społeczeństwie. Bibliotekarki z kokiem,  
w grubych okularach i niemodnych ubraniach pojawiają się w literaturze i filmie45. 
Co gorsze, jak wykazało badanie Anety Firlej-Buzon, podobne wyobrażenie o sobie 
samych mają bibliotekarze/bibliotekarki. Zbieżne są też opinie studentów kierunków 
bibliotekoznawczych46.

Jaka jest rzeczywiście bibliotekarka z biblioteki publicznej? Odpowiedzi udziela-
ją po części cytowane powyżej badania wykonane na zlecenie FRSI47. Wynika z nich 
między innymi, że 95% bibliotekarzy, jakkolwiek by to nie brzmiało, to kobiety średnio 
w wieku 44 lat. 41% ma ukończone studia wyższe, najczęściej na kierunkach bibliote-
koznawczych. Oznacza to, że wykształcenie w zawodzie bibliotekarza jest wyższe niż 
przeciętne. Większość z bibliotekarek korzysta z komputerów. Wprawdzie najczęściej 
 42 Badania ankietowe Grażyny Bilskiej, których wyniki opublikowano w lipcowo-sierpniowym numerze  
„Poradnika Bibliotekarza” z roku 2005, określają odsetek kobiet w zawodzie bibliotekarza na ponad 91%. 
Cytowane powyżej dane opublikowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wskazują na 
95% udziału kobiet w zawodzie (Raport Biblioteki w Polsce).
 43 B. Kowalska, D. Kotlarek: op. cit.
 44 A. Firlej-Buzon: Jak wygląda bibliotekarka. „Poradnik Bibliotekarza” 2004, nr 1, s. 8.
 45 P. Marcinkowski: Bibliotekarz. Stereotyp czy wizerunek? [In:] E-prints In Library and Information Science. 2005 
[online], [dostęp: 29.12.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/archive/00005417/01/
stereotyp.pdf.
 46 A. Firlej-Buzon: op. cit., s. 3-6.
 47 Biblioteki w Polsce, op. cit.
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wykonywane są podstawowe takie czynności, jak: korzystanie z edytora tekstu, druko-
wanie, przeglądanie stron WWW czy wysyłanie e-maila; jednak posługiwanie się kom-
puterem na co dzień świadczy o kompetencjach bibliotekarek, ich otwartości na nowe 
narzędzie i ich możliwości.

Interesujące są wyniki badania dotyczącego atrakcyjności pracy w bibliotece.  
79% badanych jako korzyść z pracy podało „możliwość kontaktu z ludźmi”. Takie po-
dejście do zawodu zdecydowanie przeczy stereotypowej opinii o bibliotece jako miejscu 
schronienia przed światem. Przeciwnie, świadczy o dużej otwartości i społecznym na-
stawieniu środowiska. Dobre są też relacje bibliotekarzy z innymi pracownikami.

Miarą prestiżu zawodu może być celowość wyboru studiów bibliotekoznawczych 
i planowany zawód po ich ukończeniu. Wcześniej przywołano wyniki badań Firlej-Bu-
zon, z których wynika, że studenci kierunków bibliotekoznawczych hołdują negatyw-
nym stereotypom dotyczącym zawodu bibliotekarza. Również nie każdy student biblio-
tekoznawstwa chce zostać bibliotekarzem.

Z ankiety przeprowadzonej w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Biblio-
logicznych Uniwersytetu Warszawskiego wśród studentów pierwszego roku studiów 
licencjackich stacjonarnych i zaocznych wynika, że 55% studentów studiów niestacjo-
narnych wiąże swoją przyszłość z biblioteką. Wśród studentów studiów stacjonarnych 
takiej odpowiedzi udzieliło 29%. Warto zwrócić uwagę, że spośród ankietowanych stu-
dentów zaocznych do tej pory pracowało lub w dalszym ciągu w bibliotekach pracuje 
43%. Oznacza to, że większość z osób, które deklarują pracę po studiach w bibliotece, 
najprawdopodobniej jest bibliotekarzami i studia są dla nich elementem rozwoju zawo-
dowego. W przypadku studiów dziennych odsetek wynosi 8%, wszyscy oni zadeklaro-
wali chęć pozostania w zawodzie bibliotekarza. Z cytowanych już badań wykonanych 
na zlecenie FRSI wynika jednak, że dla 50% badanych bibliotekarzy praca w bibliotece 
jest przypadkiem, a nie wyborem kariery w wymarzonym zawodzie (32% – tak się po 
prostu złożyło, 11% – nie mogła znaleźć innej pracy, 5% – mam blisko do pracy, 1% – 
odpowiadają mi godziny pracy, 1% – nie wiem, trudno powiedzieć).

Przytoczone informacje na temat wizerunku bibliotek i bibliotekarek/bibliotekarzy, 
tego rzeczywistego i stereotypowego, prowadzą ku konstatacji, której treść wyrazić moż-
na pytaniami: W jaki sposób, wykorzystując ogromny potencjał środowiska (intelektual-
ny i organizacyjny) oraz bazę placówek bibliotecznych zmienić potoczne myślenie ogółu?,  
Na ile pomocne w zmianach mogą stać się odpowiednie treści kształcenia uniwersyteckie-
go bibliotekarzy?, Jakie miałyby być to treści i na ile mieszczą się w programach kształcenia 
akademickiego w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa?
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Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy 
pracujących w małych bibliotekach gminnych.

Modele przedmiotów, praktyk zawodowych oraz  
specjalizacji magisterskich na kierunku  

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.  
Odniesienia i uwarunkowania

Według badań przeprowadzonych na potrzeby realizacji Programu Rozwoju Biblio-
tek (PRB) 95% bibliotekarzy małych bibliotek publicznych stanowią kobiety1. Wpraw-
dzie w nazwie Projektu Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących 
w małych bibliotekach gminnych została użyta forma „bibliotekarzy” jednak, gdy mowa 
o jego ostatecznych beneficjentach o wiele zręczniejsze wydaje się używanie zwrotu 
„bibliotekarka” niż odpowiedniej formy męskiej. Z pewnością nie umniejsza to roli bi-
bliotekarzy-mężczyzn, którzy z równym zaangażowaniem podchodzą do realizacji misji 
bibliotek publicznych. Nie oznacza to też ich wykluczenia, a lepiej oddaje stan faktyczny 
polskich bibliotek gminnych. W dalszej części wypowiedzi konsekwentnie będę zatem 
posługiwał się formą żeńską nazwy zawodu.

„Głównymi celami biblioteki publicznej są: udostępnianie zasobów i świadczenie 
usług (różnorodnymi metodami i środkami), służących zaspokojeniu potrzeb jednostek 
i grup w zakresie edukacji, informacji i rozwoju osobistego, włączając w to rekreację 
i czas wolny. Odgrywają one ważną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu społeczeństwa 
demokratycznego poprzez oferowanie jednostce dostępu do szerokiej i różnorodnej 
wiedzy, myśli i opinii”2.

Każdy, kto zajmuje się bibliotekami publicznymi, doskonale zna te słowa. Pochodzą 
one z Wytycznych IFLA/UNESCO opracowanych dla bibliotek publicznych. Wytyczne te 
przestawiają wizję bibliotek publicznych jako instytucji informacji i kultury działających 
na rzecz lokalnych społeczności. Głównymi obszarami aktywności bibliotek publicz-
nych są według nich: działalność informacyjna, promowanie kultury oraz promocja  
i uczestnictwo w edukacji, a także obszar rozrywki. Grupą docelową bibliotek publicz-
nych ma być cała lokalna społeczność, w której bibliotece przyszło funkcjonować.

W Wytycznych biblioteka publiczna jest postrzegana jako instytucja zapewniającą 
dostęp do wiedzy w celu wspierania edukacji formalnej i nieformalnej, realizowanej w 
 1 Biblioteki w Polsce. Raport Millward Brown dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 
2008, s. 14 [online], [dostęp: 29.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.frsi.org.pl/images/File-
s/04_biblioteki%20i%20bibliotekarze.ppt.
 2 Działalność bibliotek publicznych. Wytyczne IFLA/UNESCO. Warszawa: Wydaw. SBP 2002, s. 19-20.
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ciągu całego życia w sposób ustawiczny. Biblioteka publiczna nie tylko powinna zapew-
niać dostęp do materiałów potrzebnych do kształcenia, jej zadaniem jest również wspiera-
nie i popularyzacja edukacji, a także kształtowanie potrzeby uczenia się przez całe życie.

Kolejną ważną i podstawową dziedziną, w której biblioteka publiczna powinna być 
aktywna, jest działalność informacyjna. Biblioteka ma zapewnić dostęp do zasobów in-
formacji wszystkim członkom lokalnych społeczności. Rodzaj informacji i dziedzina, 
których ma dotyczyć zależy: od zgłaszanych potrzeb, od rozrywki poprzez edukację  
i wychowanie po prawo, działalność gospodarczą i wszelkie inne zapotrzebowania. Ko-
nieczność odpowiedniego przygotowania zasobów informacyjnych, odpowiadających 
potrzebom klientów biblioteki publicznej wymaga znajomości tych potrzeb, a także ich 
stałego monitorowania.

Wreszcie zarówno zaangażowanie biblioteki w działalność edukacyjną, jak i in-
formacyjną ma w perspektywie cel nadrzędny: rozwój społeczeństwa poprzez rozwój 
jednostki. Autorzy Wytycznych zwracają uwagę na bardzo ważną rolę bibliotek publicz-
nych jako instytucji wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój 
społeczeństwa opartego na wiedzy.

Równolegle do dbałości o rozwój, biblioteki publiczne mają zatroszczyć się o za-
chowanie dorobku lokalnych społeczności. Podkreślić należy, że tak zakreślona misja 
ma być realizowana na bazie środków dostępnych bibliotece oraz z uwzględnieniem jej 
tradycyjnej roli: instytucji gromadzenia zasobów, opracowania ich i udostępniania.

Wymaga się od bibliotekarek bibliotek publicznych zaangażowania w sprawy lo-
kalnej społeczności, reagowania na jej potrzeby, bycia jej częścią i to częścią ważną, 
bo animującą, aktywizującą, inicjującą zmiany w kierunku budowania społeczeństwa 
wiedzy. Na bibliotekarkach spoczywa odpowiedzialność za rozwój społeczeństwa,  
ale także za zachowanie i popularyzację lokalnego dorobku kulturalnego i historyczne-
go. Bibliotekarki powinny świadomie brać tę odpowiedzialność na siebie. W polskich 
warunkach oznacza to m.in. że w ramach kompleksowego kształcenia bibliotekoznaw-
czego na poziomie akademickim powinny otrzymywać one zasób wiedzy i umiejętności 
umożliwiające im sprostanie wyzwaniom określonym w Wytycznych.

Taki sposób myślenia o zadaniach bibliotek publicznych umiejscawia Wytyczne  
w nurcie wyraźnie przedstawianym w innych dokumentach dotyczących szerszej te-
matyki niż problematyka bibliotekoznawcza. Wytyczne wpisują się w wizje zmian,  
w efekcie których społeczeństwa (lokalne, Polski, Unii Europejskiej) staną się demokra-
tycznymi, obywatelskimi społeczeństwami wiedzy, których członkowie będą aktywnie 
uczestniczyć w życiu gospodarczym i kulturalnym oraz, co ważne, będą beneficjentami 
kształcenia przez całe życie.

Planowanie projektu, którego celem jest modyfikacja kształcenia akademickiego 
bibliotekarek, wymaga odwołań do dokumentów dotyczących zarówno rozwoju nauki 
i szkolnictwa wyższego, jak i określających społeczną rolę bibliotekarstwa publiczne-
go. Ze względu na nią konieczne jest pokazanie odniesień założeń Projektu Aktualiza-
cja kształcenia... do zakładanych kierunków rozwoju społeczeństw Unii Europejskiej,  
a w jej obrębie także Polski.

Autorzy Projektu Aktualizacja kształcenia..., realizowanego przez Oddział War-
szawski Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego przy wsparciu Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego, odwołują się do: założeń opisanych w dokumentach 
strategicznych na temat rozwoju Polski, nauki oraz szkolnictwa wyższego w Europie  
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i w Polsce; standardów o zasięgu międzynarodowym dotyczących działalności biblio-
tek publicznych; standardów kształcenia na kierunku informacja naukowa i biblioteko-
znawstwo; raportów przedstawiających zarówno sytuację bibliotekarstwa publicznego 
w Polsce, jak i kształcenie bibliotekarzy w szkołach wyższych w Polsce; także do analiz 
wyników badań empirycznych przeprowadzonych na potrzeby Projektu wśród stu-
dentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz wśród bibliotekarek  
z gminnych bibliotek publicznych.

Proponowane w ramach Projektu modele kształcenia powstały na podstawie na-
stępujących dokumentów strategicznych, badań empirycznych i opracowań:

– Deklaracji Bolońskiej Europejskich Ministrów Edukacji z dnia 19 czerwca 1999 
roku oraz Komunikatów z konferencji dotyczących Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego3,

– Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe. Raportu Zespołu Doradców Strategicznych 
Prezesa Rady Ministrów (red. naukowa Michał Boni)4,

– Założeń polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 
2020 roku (oprac. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, grudzień 2004 roku)5,

– Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020 (Projekt środowiskowy opraco-
wany przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich w 2009 roku)6,

– Manifestu bibliotek publicznych IFLA/UNESCO z 1994 r. i publikacji Działal-
ność bibliotek publicznych. Wytyczne IFLA/UNESCO (Warszawa 2002)7;

– Standardów kształcenia dla kierunku studiów: informacja naukowa i biblio-
tekoznawstwo (Załącznik nr 44 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia  
dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia  
i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunko-
we oraz makrokierunki),

– analiz i raportów opracowanych na potrzeby Programu Rozwoju Bibliotek re-
alizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego8,

– raportów i analiz oraz wyników badań przygotowanych w ramach Projektu  
Aktualizacja kształcenia… i przedstawionych w niniejszej publikacji.

Przedstawione dalej odniesienia nie zawsze będą kierować do poszczególnych 
punktów wymienionych dokumentów. Ważniejsze bowiem jest pokazanie tendencji,  
w którą wpisuje się wspomniany Projekt. Kilka szczegółowych odwołań służy jedynie 
ilustracji zjawiska i dobitniejszemu pokazaniu związków proponowanych modeli kształ-

 3 The official Bologna Process website 2007-2010. Main documents [online], [dostęp: 29.05.2010]. Dostępny  
w World Wide Web: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/.
 4 Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe [online], [dostęp: 29.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.polska2030.pl/.
 5 Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej pańśtwa do 2020 r. [online]. Ministerstwo 
Nauki i Informatyzacji [dostęp: 29.05.2010]. Dostęp w World Wide Web: http://www.funduszestruktural-
ne.gov.pl/informator/npr2/dokumenty%20strategiczne/Zalozenia%20polityki%20naukowej,%20naukowo-
technicznej%20i....pdf.
 6 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020. Projekt środowiskowy [online]. Konferencja Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich [dostęp: 29.05.2010]. Dostęp w World Wide Web: http://www.krasp.org.pl/pl/
strategia/strategia_ey.
 7 Działalność bibliotek publicznych..., op. cit., s. 99-101.
 8 Publikacje [online]. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego [dostęp: 29.05.2010]. Dostępny  
w World Wide Web: http://frsi.org.pl/pl,publikacje.php.
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cenia bibliotekoznawczego na poziomie wyższym z przyjętymi strategiami i przeprowa-
dzonymi analizami. Planowanie jakichkolwiek zmian w kształceniu akademickim w jed-
nym z państw Unii Europejskiej musi być zgodne z ogólnoeuropejską koncepcją rozwoju. 
Projektowane zmiany kształcenia uniwersyteckiego bibliotekarek pozostają w relacji do 
potrzeb i zaleceń wyrażonych w dokumentach unijnych. Budowanie „Europy Wiedzy”, 
poprawa jakości życia społeczeństw lokalnych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego 
czy propagowanie kształcenia przez całe życie to tylko część założeń, do których wdroże-
nia mogą przyczynić się nowoczesne bibliotekarki z lokalnych bibliotek publicznych.

Objęcie edukacją uniwersytecką pracowników lokalnych bibliotek publicznych 
bezpośrednio i pośrednio spełnia założenie „Europy Wiedzy” uznawanej w Deklara-
cji Bolońskiej za istotny czynnik rozwoju społecznego. Projekt może przyczynić się do 
przyciągnięcia nowych studentów na uniwersytety. Zmodernizowane w jego ramach 
kształcenie akademickie ma zachęcić do kształcenia bibliotekarki z małych ośrodków 
lokalnych. Według szacunków to wciąż duża liczba pracownic bibliotek publicznych. 
Są one potencjalnymi studentkami, później absolwentkami szkół wyższych na kierunku 
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo9.

Należy stworzyć ofertę atrakcyjną z zawodowego punktu widzenia właśnie tej 
grupy i zachęcić do skorzystania z niej. Uwzględnienie w programach studiów potrzeb 
wyartykułowanych w badaniach zrealizowanych w ramach Projektu może stanowić ar-
gument zachęcający do podjęcia przez nie studiów uniwersyteckich.

Ponadto istotne wydaje się zwrócenie uwagi na formę realizacji zajęć akademic-
kich. Oprócz nieodzownego komponentu teoretycznego, powinny zawierać one treści 
pokazujące, w jaki sposób zdobytą podczas studiów wiedzę teoretyczną zastosować 
w praktyce. Celowi temu powinny służyć praktyki zawodowe, ważne jest też uczenie 
myślenia projektowego, wdrożeniowego i pracy w grupach. Na podstawie wyrażanych 
przez bibliotekarki i studentów opinii, można sądzić, że umieszczenie elementów roz-
wijających umiejętności praktyczne w programach studiów uniwersyteckich będzie 
stanowić atrakcyjny i przydatny z punktu widzenia wykonywania zawodu czynnik stu-
diów bibliotekoznawczych. Pokazanie jak wykładana wiedza teoretyczna przekłada się 
na pracę w lokalnej bibliotece, może okazać się atutem zmodernizowanych studiów.

Bibliotekarki z lokalnych bibliotek publicznych stanowią grupę szczególną, ob-
darzaną – według prowadzonych badań – zaufaniem społecznym10, pełnią one rolę 
menedżerów kultury oraz specjalistów w zakresie informacji w ośrodkach lokalnych.  
Należy sądzić, że im wyższe kompetencje i większa wiedza (także ogólna) bibliotekarek 
z lokalnych bibliotek publicznych, tym lepszy dostęp do kultury i informacji środowisk, 
w których funkcjonują. Wyższe umiejętności bibliotekarek i ich zaangażowanie w re-
alizację misji społecznej najprawdopodobniej przyczynią się do rozwoju społeczeństwa 
wiedzy na poziomie lokalnym. Można przypuszczać, że włączenie się większej liczby 
bibliotekarek z wykształceniem uniwersyteckim i posiadających fachowe narzędzia pra-
cy w życie kulturalne i społeczne środowisk lokalnych będzie miało wpływ na rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa świadomego swych możliwości i praw. 
Bibliotekarki, posiadające odpowiednie kompetencje, mogą stać się liderami społeczeń-
stwa obywatelskiego na poziomie lokalnym.

 9 A. Gołdys, M. Stec: Program Biblioteczny. Raport z badania terenowego w 20 gminach. Warszawa 2008, s. 34 
[online], [dostęp: 29.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.frsi.org.pl/pl,publikacje,2.php.
 10 Biblioteki w Polsce: op. cit. oraz A. Gołdys, M. Stec: op. cit.
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W podobny sposób na rolę gminnych bibliotek publicznych można spojrzeć pod 
kątem propozycji Założeń polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej pań-
stwa do 2020 roku. Autorzy dokumentu koncentrują się przede wszystkim na: strate-
gii rozwoju działalności badawczo-rozwojowej, zmianach organizacyjnych nauki i na 
wzroście innowacyjności, tworzeniu związków między nauką a gospodarką i na konku-
rencyjności polskiej gospodarki i nauki. Zwracają także uwagę na:

– gospodarcze potrzeby Polski i ich związek z priorytetami nauki,
– wzrost roli nauki jako czynnika rozwoju gospodarczego,
– konkurencyjność nauki i gospodarki, innowacyjność,
– nową jakość w zarządzaniu nauką,
– przewidywanie kierunków rozwoju i postępu technologicznego,
– finansowanie nauki,
– promocją nauki.

Promocja nauki jest wymieniana wśród najważniejszych działań, które należy po-
dejmować. Według Założeń polityki naukowej… konieczna jest zmiana społecznego 
odbioru nauki w Polsce i przekonanie społeczeństwa, że badania naukowe prowadzone 
w kraju są głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego i postępu cywilizacyjnego11.

Założenia polityki naukowej... kładą duży nacisk na informowanie społeczeństwa  
o znaczeniu nauki. Wiążą się z tym inne funkcje nauki, takie jak: „edukacja i podnosze-
nie świadomości społeczeństwa w odniesieniu do otaczającego je świata [...]”12. „Ponadto 
znajomość metod naukowych kształtuje bardziej etyczny pogląd na świat”13. Do innych 
celów strategicznych należy budowanie społeczeństwa wiedzy, wykorzystującego nowo-
czesne technologie informacyjne oraz wdrażanie i realizacja kształcenia ustawicznego.

Rola wiedzy i informacji, a tym samym rola zawodów informacyjnych, mających 
wpływ na popularyzację wiedzy i osiągnięć nauki w rozwoju konkurencyjnego, nowo-
czesnego społeczeństwa wydaje się być znacząca. Szczególne zadania mogą przypaść 
pracownikom lokalnych instytucji kultury i informacji, jakimi są gminne biblioteki pu-
bliczne, oraz specjalistom w zakresie zarządzania informacją, będącym blisko społecz-
ności lokalnych.

Bibliotekarki powinny pełnić, nieraz tak jest, w lokalnych środowiskach rolę pro-
motorów nauki, wiedzy, kultury, rozwoju intelektualnego, w tym także doskonalenia 
zawodowego i kształcenia ustawicznego. Do nich powinna należeć popularyzacja osią-
gnięć nauki, ich stosowania w działalności gospodarczej oraz promowanie kształcenia 
ustawicznego i doskonalenia zawodowego w środowiskach, na rzecz których pracują. 
Ważne jest także informowanie o możliwościach rozwoju indywidualnego we wskaza-
nych przez interesariuszy kierunkach. Jedną z ról, jaka przypadnie bibliotekarkom, jest 
zachęcanie członków lokalnej społeczności do kształcenia ustawicznego oraz populary-
zowanie tej formy uczenia się i wskazywanie pożytków z niej płynących.

Potrzebę promowania i uczestniczenia w kształceniu przez całe życie dostrzega-
ją autorzy Wytycznych IFLA..., jest o niej mowa w „dokumentach bolońskich”, a także  
w Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-202014.

Gminne biblioteki publiczne w małych ośrodkach poprzez odpowiednie działa-
nia animacyjne i informacyjne mogłyby pełnić rolę katalizatorów lokalnych inicjatyw  
 11 Założenia polityki naukowej..., op. cit., s. 41.
 12 Ibidem, s. 12.
 13 Ibidem, s. 12.
 14 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego..., op. cit.,  s. 69.
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i miejscowej przedsiębiorczości opartej na wiedzy i informacji. Efektem takiego roz-
wiązania może być mobilizacja środowisk lokalnych, ich zawodowa aktywizacja, więk-
szy odsetek osób kontynuujących kształcenie na poziomie wyższym i angażujących się  
w rozwój lokalnej gospodarki opartej na wiedzy. Trudno przewidzieć, czy efekt taki jest 
możliwy do osiągnięcia i w jakim czasie ewentualnie by nastąpił. Przy projektowaniu 
modeli kształcenia bibliotekarek z małych ośrodków lokalnych, trzeba jednak mieć go 
na uwadze.

Osoby zamierzające podjąć pracę w małych ośrodkach lokalnych, powinny w trak-
cie studiów uniwersyteckich otrzymać wiedzę i umiejętności pozwalające na prowa-
dzenie działań popularyzujących osiągnięcia nauki oraz inicjatyw wspierających rozwój 
indywidualny. Powinni być świadome roli, jaką odgrywają lub mogą odegrać wśród 
członków danej społeczności. Uświadomienie bibliotekarkom znaczenia ich pracy dla 
rozwoju lokalnych społeczności leży po stronie szkół wyższych. Tu ponownie można 
odwołać się do Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.... Jednym z celów operacyjnych 
opisanych w dokumencie (CO5.2) jest „poprawa stopnia przygotowania absolwentów 
do pełnienia ról społecznych”15. W ramach CO5.2 mieści się działanie określone jako: 
„Przyjmowanie przez szkoły wyższe w założeniach programów studiów  dotyczących 
elementów związanych z wychowawczą funkcją uczelni, zmierzających do kształto-
wania absolwentów świadomych swych zobowiązań społecznych, przygotowanych do 
podjęcia ról przywódczych, tworzących wzorce postaw osobowych, obywatelskich i za-
wodowych, zdolnych do uczestniczenia w kulturze rozumianej jako fundament budowy 
nowoczesnego społeczeństwa”16.

Konieczne jest kształtowanie wśród studentów, mających stać się jednymi z najważ-
niejszych osób w lokalnych środowiskach, umiejętności fachowych/zawodowych, a tak-
że poczucia odpowiedzialności i świadomości roli jako animatorów lokalnego życia kul-
turalnego i współtwórców społeczeństwa obywatelskiego oraz społeczeństwa wiedzy.

Projekt Aktualizacja kształcenia… ma służyć postulowanemu w dokumentach 
strategicznych dostosowaniu kształcenia akademickiego do zmieniających się potrzeb 
społecznych. Jednym z celów Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego... jest współdziała-
nie uczelni z ich otoczeniem17. W przypadku Projektu i zmodyfikowanego kształcenia 
bibliotekoznawczego środowiskiem tym są gminne biblioteki publiczne. Elementem, 
który w sposób szczególny może związać programy uniwersyteckie z działalnością  
bibliotek, są praktyki zawodowe studentów.

Projekt jest realizowany przez organizacje pozarządowe (Fundacja Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Bibliologicz-
nego) i dziewięć ośrodkó2)w uniwersyteckich kształcących bibliotekarzy. Z czasem 
w prace projektowe zostaną zaangażowane gminne biblioteki publiczne, które będą 
współpracować przy realizacji praktyk zawodowych. Będzie to kooperacja pracodaw-
ców z uczelniami wyższymi kształcącymi na kierunkach bibliotekoznawczych.

Zakładamy, że kontakt wykładowców, przygotowujących praktyki, studentów je 
realizujących i bibliotekarek z bibliotek gminnych, będzie stały i zaowocuje dłuższą 
współpracą między uczelniami a lokalnymi placówkami. Takie rozwiązanie z pewno-
ścią zacieśni kontakty między szkołami wyższymi a rynkiem pracy i będzie skutkować 

 15 Ibidem, s. 90.
 16 Ibidem, s. 90.
 17 Ibidem, s. 9.
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obustronnymi korzyściami. Dzięki takiemu podejściu do praktyk zawodowych Aktuali-
zacja kształcenia… po raz kolejny wpisuje się w zalecenia Strategii rozwoju szkolnictwa 
wyższego..., której autorzy chcą, by uczelnie posiadały „poligon doświadczalny dla zdo-
bywania przez studentów umiejętności o charakterze praktycznym”18.

Projekt nie jest pierwszą próbą powiązania programu studiów akademickich  
z potrzebami wyrażanymi przez słuchaczy i rynek pracy. Ośrodki uniwersyteckie pro-
wadzące badania bibliotekoznawcze i dydaktykę w tym zakresie szybko i elastycznie 
reagują na zmiany zachodzące w bibliotekarstwie i w potrzebach dydaktycznych poten-
cjalnych studentów, modyfikując stale programy nauczania i wprowadzając pożądane 
specjalizacje magisterskie. Stoi za nimi wieloletnie doświadczenie i – typowy dla tego 
kierunku studiów – silny związek ze środowiskiem zawodowym. Przykładem może 
być warszawski Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, który w la-
tach 90. XX wieku rozpoczął reformę programów kształcenia i jako jedna z pierwszych 
w Polsce uniwersyteckich jednostek dydaktycznych wprowadził dwustopniowe studia 
i punkty ECTS (w ramach realizacji grantu TEMPUS JEP 12165/97 Tempus-Phare Re-
strukturyzacja programu studiów IINSB UW, realizowanego w latach 1997-2001).

Trzeba jednak podkreślić, że do tej pory nie prowadzono kompleksowych badań 
potrzeb dydaktycznych bibliotekarek na skalę ogólnopolską. Zmiany programów stu-
diów były wynikiem analizy potrzeb wyrażanych przez maturzystów i wyboru przez 
nich kierunków studiów, a jeśli chodzi o specjalizacje magisterskie, decyzji podejmo-
wanych przez absolwentów studiów licencjackich, co do wyborów profilu dalszego 
kształcenia.

Badania zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i Projektu Aktu-
alizacja kształcenia... były pierwszą tak dużą próbą określenia potrzeb bibliotekarek 
gminnych bibliotek publicznych w odniesieniu do kształcenia uniwersyteckiego oraz 
zebrania opinii środowiska bibliotekarek bibliotek publicznych i studentów biblioteko-
znawstwa na temat dydaktyki uniwersyteckiej na danym kierunku studiów.

Postulowane w dokumentach dostosowanie programów studiów do potrzeb spo-
łecznych oznacza reagowanie na oczekiwania zgłaszane przez adresatów Projektu: biblio-
tekarki z gminnych bibliotek publicznych, a szerzej, na zapotrzebowanie rynku pracy. 
Założeniem Projektu jest modyfikacja kształcenia, która przyczyni się do optymalnego 
dostosowania edukacji bibliotekarek na poziomie akademickim do potrzeb rynku pracy 
i środowiska. Zmodyfikowane kształcenie bibliotekoznawcze ma dostosować bibliote-
ki do nowych potrzeb społecznych, ma również odpowiadać potrzebom zgłaszanym 
przez bibliotekarki, a te widzą swoją rolę bardzo tradycyjnie. Pytane o najważniejsze  
z ich punktu widzenia umiejętności, które bibliotekarka powinna opanować, wskazywały  
np. zagadnienia pracy z czytelnikiem czy opracowania dokumentów19. Z badań prze-
prowadzonych w ramach PRB wynika, że są one przywiązane do tradycyjnej funkcji 
biblioteki publicznej. Ponad połowa respondentek uważa, że „biblioteki powinny służyć 
przede wszystkim wypożyczaniu książek i promocji czytelnictwa”20.

Zadaniem Projektu jest modyfikacja kształcenia na kierunku informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo. Wśród celów znajduje się m.in. przywrócenie miejsca tematy-
ce dotyczącej bibliotek (zaczęła je powoli tracić na korzyść zagadnień informacyjnych  

 18 Ibidem, s. 72.
 19 Badania przeprowadzone na potrzeby Projektu Aktualizacja kształcenia....
 20 Biblioteki w Polsce, op. cit., s. 151.
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i wydawniczych już kilkanaście lat temu). Zmodyfikowane kształcenie nie może sprzyjać 
utrwalaniu stereotypów. Powinno służyć kreowaniu wizerunku biblioteki jako instytucji 
nowoczesnej i mającej znaczący wpływ na rozwój lokalnych społeczności. Należy wska-
zać studentom oraz bibliotekarkom, jaka powinna być nowoczesna biblioteka publiczna. 
Projekt powinien skutkować taką zmianą kształcenia, która nie straci z oczu podstawo-
wych, tradycyjnych zadań i prac bibliotek publicznych szczebla lokalnego, a wskaże nowe 
rozwiązania pomocne w realizacji wyzwań, które są przed nimi stawiane.

Warto wykorzystać jeden z aspektów, który pojawił się w badaniach przeprowa-
dzonych wśród studentów poszczególnych jednostek bibliotekoznawczych oraz w ba-
daniach PRB. Część z pytanych, podając argumenty przemawiające za podjęciem pracy 
w bibliotece gminnej, stwierdzała, że atutami są: bliski kontakt ze społecznością lokalną 
i możliwość dobrego poznania użytkowników biblioteki. Można sądzić, że taka dekla-
racja w przełożeniu na praktykę oznacza chęć współpracy ze środowiskiem lokalnym 
i prowadzenia różnorodnej działalności na jego rzecz, czyli wyjście poza tradycyjnie 
rozumiane prace biblioteczne, zwłaszcza, że wśród wymienianych zalet pracy w biblio-
tece gminnej pojawiły się też takie jak: możliwość realizacji własnych pomysłów, duża 
niezależność oraz wpływ na społeczność lokalną. Ważne, że część badanych postrze-
ga bibliotekę gminną jako lokalne centrum kultury. Opinie wyrażone przez studentów 
potwierdzają badania zrealizowane na potrzeby Programu Rozwoju Bibliotek. Cechą 
charakterystyczną bibliotekarskiego środowiska jest poczucie misji21. Prawie połowa 
(43%) respondentów w badaniu przeprowadzonym na zlecenie FRSI stwierdziła, że po-
wodem podjęcia przez nich pracy w bibliotece była pasja oraz zamiłowanie do książek22  
i że najbardziej cenionym elementem pracy w bibliotece jest możliwość kontaktu z ludź-
mi (79%)23. Ponadto z przeprowadzonych badań oraz z opracowań wynika również, 
że istnieje podatny grunt do kształtowania nowoczesnych bibliotek lokalnych. Goto-
wego do uformowania i żądnego wiedzy materiału, jakim są bibliotekarki bez studiów 
wyższych24, nie można zmarnować. Konieczne jest sformułowanie oferty dydaktycznej, 
która zwróci ich uwagę.

Same umiejętności bibliotekarek, ich coraz wyższe kompetencje, poczucie misji 
i dbałość o rozwój bibliotek nie wystarczą do zbudowania nowoczesnej roli biblioteki. 
Trudnym i bardzo ważnym wyzwaniem, stojącym przed bibliotekami, jest przyciągnię-
cie nowych grup użytkowników oraz utrzymanie stałych kontaktów z dotychczasowymi 
klientami usług bibliotecznych.

Tradycyjnie najliczniejszą grupą, korzystającą z usług bibliotek, są dzieci i mło-
dzież ucząca się. Zasoby i oferta bibliotek publicznych jest dla nich uzupełnieniem  
dydaktyki szkolnej. Z badań przeprowadzonych dla FRSI wśród mieszkańców gmin do 
20 tys. mieszkańców wynika, że z usług bibliotek publicznych korzysta 50% mieszkań-
ców w wieku 13-15 lat oraz 56% z przedziału wiekowego 16-20 lat. Procent odwiedza-

 21 A. Gołdys, M. Stec: op. cit., s. 38.
 22 Raport Biblioteki w Polsce, op. cit., s. 149.
 23 Ibidem, s. 150.
 24 Z badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową wynika, że w roku 2008 spośród 17.972 pracow-
ników bibliotek publicznych wykształcenie wyższe miało zaledwie 6187. Badanie nie wyróżnia kategorii ma-
łych bibliotek gminnych w ośrodkach do 20.000 mieszkańców. Pokazuje ogólnie skalę zjawiska w podziale  
na biblioteki miejskie i wiejskie. Zob.: Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności sieci bibliotek publicznych 
w 2008 roku [online]. Biblioteka Narodowa [dostęp: 1.06.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.
bn.org.pl/download/document/1247835606.pdf.
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jących biblioteki ze starszych grup wiekowych jest mniejszy25. Niecałe 30% badanych 
przyznało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy (badanie przeprowadzone w 2008 roku) nie 
było w bibliotece publicznej26.

Jeśli publiczna biblioteka gminna ma realizować nowe społeczne zadania, być ak-
tywnym elementem lokalnego życia kulturalnego, gospodarczego i społecznego, biblio-
tekarki muszą przełamać widoczną w wynikach badań tendencję. Ich celem powinno 
być zatrzymanie użytkowników po ukończeniu edukacji szkolnej oraz przyciągnięcie do 
bibliotek tych, którzy przestali z usług bibliotek korzystać27.

Wydaje się, że receptą może być: realizacja przez biblioteki gminne przedsięwzięć 
integrujących ze sobą różne grup użytkowników28, zwrócenie się z ofertą interesującą 
do przedstawicieli grup do tej pory najmniej obecnych w bibliotekach oraz zastoso-
wanie mechanizmów i narzędzi promocji i marketingu, pozwalających na utrzymanie 
ścisłego kontaktu z całą lokalną społecznością. Kontakty takie powinny zaowocować 
zbudowaniem lokalnych więzi oraz sieci połączeń formalnych i nieformalnych biblio-
teki ze środowiskiem. Oznacza to, że bibliotekarki bibliotek lokalnych muszą posiąść 
kompetencje pozwalające im na wypromowanie tradycyjnej oferty bibliotek29 przy rów-
noczesnym popularyzowaniu nowych form aktywności.

Rolą bibliotekarek jest nie tylko prowadzenie tradycyjnej działalności bibliotek  
i uruchamianie nowych form działań, ale także przekonanie środowiska do korzystania 
z tych usług. Efektem działań bibliotekarek z lokalnych ośrodków powinno być przycią-
gnięcie i związanie z biblioteką jak największej i różnorodnej grupy użytkowników przy 
jednoczesnym zaangażowaniu biblioteki w życie społeczności.

Raporty i analizy sporządzone na potrzeby FRSI w ramach Programu Rozwoju 
Bibliotek zwracają uwagę na problemy, do których rozwiązania mogą przyczynić się lo-
kalne biblioteki publiczne. Należą do nich m.in.: brak nowoczesnego promowania „lo-
kalności”30, głód dumy z osiągnięć własnych środowisk31, odczuwana w środowiskach 
lokalnych potrzeba funkcjonowania neutralnych miejsc spotkań przeznaczonych dla 
wszystkich mieszkańców32.

Należy zastanowić się nad wprowadzeniem do treści kształcenia akademickiego 
umiejętności, których opanowanie da bibliotekarkom narzędzia do lepszej współpracy 
ze środowiskiem lokalnym i do promowania jego osiągnięć. „Lokalność” działań jest  

 25 Biblioteki publiczne: opinie, korzystanie, potrzeby. Badanie mieszkańców terenów wiejskich i małych miast  
do 20 tys. mieszkańców. Raport Millward Brown dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. War-
szawa 2008, s. 5 [online], [dostęp: 1.12.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.frsi.org.pl/images/
Files/mieszkancy%20wsi%20i%20uzytkownicy%20bibliotek.ppt oraz Zestawienie zbiorcze…, op. cit., s. 1.
 26 Biblioteki publiczne : opinie, korzystanie…, op. cit., s. 15.
 27 A. Gołdys, M. Stec: op. cit., s. 36-37.
 28 Z relacji bibliotekarek z bibliotek gminnych i powiatowych wynika, że sprawdzają się formy organizowa-
nia zajęć, w których uczestniczą przedstawiciele różnych grup wiekowych. Interesującym przykładem jest 
realizacja kursów komputerowych dla seniorów prowadzonych przez młodzież szkolną i studentów. Zalet  
z organizacji takich zajęć jest wiele, między innymi związanie społeczności z biblioteką, integracja lokalnego 
społeczeństwa itp.
 29 A. Tarkowski, A. Koszowska, M. Filiciak, K. Krakowska: Analiza kontekstu planowania Programu  
Bibliotecznego. Warszawa: Wydaw. FRSI, sierpień 2008 [online], [dostęp: 1.06.2010]. Dostępny w World Wide 
Web: http://www.frsi.org.pl/images/Files/01_analiza%20kontekstu%20planowania%20programu%20biblio-
tecznego.pdf.
 30 A. Gołdys, M. Stec: op. cit., s. 9.
 31 Ibidem, s. 10.
 32 Ibidem, s. 10.
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w przypadku publicznych bibliotek gminnych istotnym czynnikiem determinującym 
wiele inicjatyw. Nieformalne stosunki, panujące w obrębie lokalnej społeczności, decy-
dują o pozycji osób i instytucji oraz o możliwościach działania.

W ramach studiów uniwersyteckich, zgodnie ze Standardami kształcenia dla kie-
runków: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo są prowadzone zajęcia z wykorzy-
stania marketingu w bibliotekach. Z punktu widzenia Projektu szczególnie istotne jest 
pokazanie zastosowań mechanizmów marketingowych i promocyjnych w lokalnych 
środowiskach na rzecz małych bibliotek, zwłaszcza, że prawie połowa bibliotekarek, 
które wzięły udział w ankiecie przeprowadzonej przez PTB OW widziała potrzebę  
poszerzenia tematyki dotyczącej marketingu i reklamy w programach studiów, a 30% 
spośród badanych studentów uznało te zagadnienia za ważne.

Innym problemem pojawiającym się w badaniach jest brak instytucji oswajających 
użytkowników z Internetem, instytucji, gdzie prezentowane byłyby sposoby wykorzy-
stania Sieci w życiu codziennym, w działalności gospodarczej i do kształcenia się33. Lukę 
tę mogą wypełnić gminne biblioteki publiczne.

W kontekście działań FRSI, których efektem jest m.in. podpisana z firmą Talex 
umowa o dostawie sprzętu komputerowego do bibliotek publicznych uczestniczących 
w PRB oraz uruchomienie przez Fundację Orange programu „Biblioteka z Internetem 
TP”, znaczenia nabierają elementy kształcenia bibliotekoznawczego, przygotowujące 
słuchaczy do wykorzystania technologii informatycznych w pracy biblioteki. Potrze-
bę poszerzenia o nie dydaktyki akademickiej dostrzegają same zainteresowane, czyli 
bibliotekarki, biorące udział w badaniu przeprowadzonym przez PTB OW. Ponad 50% 
ankietowanych wskazywało na takie umiejętności, jak: obsługa komputerów, projekto-
wanie stron WWW czy korzystanie z Internetu, jako na składniki, których powinno być 
więcej w programach studiów.

Biblioteki publiczne są instytucjami utrzymywanymi z funduszy samorządowych. 
Siłą rzeczy są zobowiązane do reagowania na potrzeby lokalnej społeczności, powinny 
być zatem wyczulone na zachodzące w niej zmiany. Z drugiej strony są one skazane 
na współpracę z lokalnymi decydentami. Bibliotekarki powinny opanować niezmiernie 
istotną sztukę udowadniania lokalnym władzom, że biblioteka publiczna jest potrzebna, 
że warto o nią dbać i łożyć nie tylko na utrzymanie jej status quo, ale także myśleć o jej 
rozwoju. Bibliotekarki powinny posiadać podstawową wiedzę na temat prawnych i eko-
nomicznych aspektów funkcjonowania bibliotek, by móc pewnie rozmawiać z przedsta-
wicielami władz. Muszą one wiedzieć, jak przedstawiać zasadność istnienia biblioteki, 
jak mówić o działalności i planach placówki, by decydenci zrozumieli ich zasadność; 
muszą uczyć się, jak pozyskiwać pieniądze  od władz samorządowych.

Działanie na rzecz lokalnego środowiska to nie tylko kontakty z władzami. Równie 
ważna jest współpraca w lokalnymi instytucjami kultury i oświaty, organizacjami poza-
rządowymi, a także – co może okazać się szczególnie przydatne – z przedsiębiorcami  
z terenu gminy. Przekonanie ich o perspektywicznej dla rozwoju środowiska roli biblio-
teki oraz o wadze jej działań powinno zaowocować mecenatem z ich strony.

Zmodyfikowane kształcenie na potrzeby lokalnych bibliotek publicznych powin-
no połączyć tradycyjne funkcje i zadania bibliotek34 z umiejętnościami, które pozwolą 

 33 Ibidem, s. 11 i 23.
 34 Zarówno studenci, jak i bibliotekarki, które wzięły udział w ankietach PTB OW podkreślają wagę i potrzebę 
takich przedmiotów, jak: Czytelnictwo, Współczesne bibliotekarstwo, Opracowanie zbiorów, Teoria literatury.
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sprostać wyzwaniom stawianym przed nowoczesnym bibliotekarstwem publicznym. 
Zaproponowane rozwiązania dydaktyczne powinny przyczynić się do wykształcenia bi-
bliotekarek aktywnych społecznie oraz do mobilizowania do nowych działań tych, któ-
re funkcjonują według stereotypów: chcą jedynie dobrze wykonywać tradycyjne prace,  
a w bibliotece szukają ciszy oraz spokoju35. Kształceniem należy objąć jak najszerszą 
grupę bibliotekarek z bibliotek gminnych, powinny się w nich znaleźć zarówno biblio-
teczne aktywistki, postrzegające już siebie jako lokalne liderki, jak i te, dla których ak-
tywność środowiskowa stanowi problem. Jeśli nie uda się spełnić tego założenia, będą 
pogłębiać się dysproporcje w środowisku bibliotekarskim.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że ani szkoły wyższe, ani autorzy Projektu nie mają 
możliwości wpływania na ten czynnik zachowań bibliotekarek. Należy natomiast pod-
kreślić rolę Programu Rozwoju Bibliotek jako kompleksowej całości i podejmowanych 
w jego ramach działań nakierowanych na rozwój tzw. kompetencji miękkich. Należy 
pomyśleć o mechanizmach, pozwalających utrwalić zmiany proponowane i wdrażane 
w ramach PRB. Program realizowany przez FRSI zakończy się za dwa, trzy lata. Warto 
nie tylko obserwować, co nowego przynosi i uczestniczyć w jego realizacji, ale także 
zastanowić się, jak zadbać o to, by bibliotekom publicznym poświęcano uwagę należną 
instytucjom niezbędnym dla lokalnych społeczności. Istotna jest kontynuacja i rozwi-
janie rozpoczętych zmian tak, aby to, co zostało zapoczątkowane dzięki Programowi 
Rozwoju Bibliotek było kontynuowane. Gotową strukturą, która może podjąć wyzwanie 
są bibliotekoznawcze studia uniwersyteckie. Stanowią one zaplecze, dysponujące dużym 
doświadczeniem, potencjałem naukowym i dydaktycznym oraz kontaktami ze środowi-
skiem bibliotekarskim.

Można mieć nadzieję, że zwrócenie większej uwagi dydaktyków uniwersyteckich 
na problematykę małych, lokalnych bibliotek publicznych oraz włączenie zagadnień ich 
dotyczących w usystematyzowaną całość kompleksowego kształcenia akademickiego, 
spowoduje utrwalenie zmian i zaowocuje większym otwarciem uniwersytetów na śro-
dowisko bibliotek lokalnych. Przeprowadzony w ramach Projektu Aktualizacja kształ-
cenia… proces opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań dydaktycznych nakierowa-
nych na zaspokojenie potrzeb małych, lokalnych bibliotek publicznych ma pełnić rolę 
sprawdzianu, na ile skutecznie te wyzwania można podjąć.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, można dostrzec kilka istotnych punk-
tów, do których modyfikacje programów kształcenia na kierunku informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo powinny się odnieść. Projektowane rozwiązania dydaktyczne po-
winny uwzględniać zarówno kształcenie w zakresie tradycyjnej działalności bibliotek 
publicznych, jak i nowe wyzwania, które na skutek zachodzących zmian społecznych 
przed nimi się stawia. Modyfikacje muszą uwzględniać zarówno zmiany dotyczące tre-
ści zajęć, jak i ich formy. Obydwa komponenty mają służyć przygotowaniu bibliotekarek 
z gminnych bibliotek publicznych do sprawniejszego, skuteczniejszego funkcjonowania 
w ich środowiskach.

Z przeprowadzonych badań wynika, że z treści tradycyjnych szczególnie pożądane 
są m.in.: opracowanie zbiorów, obsługa użytkowników, czytelnictwo, zarządzanie bi-
blioteką, współczesne bibliotekoznawstwo oraz ogólna wiedza z historii i teorii literatu-
ry. Bibliotekarki i studenci wskazywali ponadto na takie zagadnienia, jak: wykorzysta-

 35 W badaniach wśród zalet pracy w małej bibliotece lokalnej wymieniano również spokojny charakter pracy 
w bibliotece.
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nie nowoczesnych mediów i Internetu w pracy bibliotek, obsługa komputera, animacja 
życia kulturalnego i społecznego, marketing oraz pozyskiwanie środków na funkcjono-
wanie biblioteki.

Biorąc pod uwagę trendy w bibliotekarstwie publicznym, zmiany społeczne,  
a także przewidywane kierunki rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, należy zwrócić 
uwagę na problematykę łączącą misję bibliotek z wizją społeczeństwa obywatelskiego  
i społeczeństwa wiedzy. Pamiętać trzeba, że biblioteki mają za zadanie także dokumen-
tować, zachowywać i promować dorobek lokalnej kultury.

Ze względu na to, że zmodyfikowane kształcenie ma przygotować bibliotekarki do 
pracy z grupami użytkowników, do roli lokalnych liderek oraz animatorek życia kultu-
ralnego i społecznego wydaje się, że należy wprowadzać jak najwięcej form przygotowu-
jących do praktycznych działań, czyli prac warsztatowych, grupowych i projektowych  
w ramach zajęć dydaktycznych. Nacisk należy położyć na realizację praktyk zawodowych, 
które są formą kontaktu uczelni z pracodawcami, a jednocześnie najskuteczniejszym 
sposobem doskonalenia i wdrażania w życie umiejętności nabytych podczas studiów.
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Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Oddział Warszawski
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski

Założenia ramowe komponentów realizacji Projektu 
„Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy 

pracujących w małych bibliotekach gminnych”

I. Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie ramy merytoryczno-meto-
dycznej, która może być przydatna zarówno dla realizacji Projektu Aktualizacja kształ-
cenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych (nazy-
wanego dalej krótko: „Projektem”), jak i ewentualnych innych wysiłków nakierowanych 
na zmiany w programach kształcenia bibliotekarzy na poziomie akademickim. Autor 
pokusi się o sformułowanie założeń tak w dziedzinie treści zajęć, jak i ich formy. Ich 
podstawę będą stanowić z jednej strony wyniki wypracowane w ramach dotychczasowej 
realizacji Projektu (wyniki empirycznego sondażu oraz opracowania badawcze zamiesz-
czone w niniejszym tomie), z drugiej zaś wnioski płynące z opublikowanych wyników 
badań zleconych przez Fundacje Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).

Zgodnie z podstawową strukturą realizowanego przez Polskie Towarzystwo Biblio-
logiczne, Oddział Warszawski, Projektu, opracowanie niniejsze będzie odnosiło się do  
4 komponentów programu studiów: pojedynczego przedmiotu na studiach licencjac-
kich (I stopnia), praktyk zawodowych na studiach licencjackich, ścieżki studiów magi-
sterskich (II stopnia), praktyk zawodowych na studiach magisterskich.

Na wstępie należy przedstawić tezę bodajże czy nie najważniejszą dla przedmiotu 
dyskusji: wyniki badań PTB OW1 pokazują, że postulowana modernizacja programów 
wcale nie musi mieć charakteru rewolucyjnego. Jak już zdecydowanie podkreślano w in-
nym miejscu2 założenia Projektu honorują i doceniają komponenty tradycji uniwersy-
teckiej edukacji oraz wypracowane doświadczenia3. Ponadto – co może budzić słuszną 
satysfakcję w środowisku akademickim – zarówno większość ankietowanych studen-
tów, jak i (co ważniejsze w tym kontekście) pracowników bibliotek żywi przekonanie,  
 1 Zostały one zamieszczone w niniejszym tomie. Wszystkie kolejne odwołania do: „badań/sondażu PTB OW” 
nawiązują do opracowań D. Grabowskiej.
 2 Por. M. Ochmański: „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach 
gminnych”. Opis projektu, publikacja w niniejszym tomie.
 3 Ibidem.

133



że bibliotekoznawcze studia wyższe w ich obecnym kształcie przygotowują (przygoto-
wały) ich do pracy w małych bibliotekach gminnych. Od razu jednak zaznaczyć należy, 
że ci sami respondenci widzą już nowe wyzwania i nowe potrzeby, na które programy 
wykształcenia uniwersyteckiego winny zareagować.

Celem modernizacji, stanowiącej przedmiot Projektu, jest więc doskonalenie ist-
niejącego kształtu studiów oraz – i to zadanie jest najważniejsze! – przygotowanie obec-
nych studentów do PRZYSZŁYCH wyzwań profesjonalnych, takich, z którymi zetkną 
się w rozwijających się placówkach funkcjonujących w dynamicznie zmieniającym się 
środowisku informacyjnym. W tym kontekście realizacja Projektu wpisuje się w natu-
ralną dla edukacji konieczność zmiany.

Odwołując się w dalszym ciągu do wspomnianych wyników sondażu, należy do-
strzec, że bibliotekarze w swoich wypowiedziach nie są jeszcze w stanie w pełni do-
cenić pewnych trendów, które z dużym prawdopodobieństwem staną się (lub stać się 
powinny!) udziałem pracy bibliotecznej przyszłości. Dobrym przykładem ilustrującym 
powyższą tezę jest zlekceważenie przez ankietowanych propozycji poszerzenia zajęć  
na uczelniach o zagadnienia realizacji e-government w bibliotece. Studenci (także zaocz-
ni – co może budzić zdziwienie) widzą wyzwania pracy bibliotekarza w małej bibliotece 
gminnej niezwykle stereotypowo: wymienienie elementów czytelnictwa i opracowania 
dokumentów jako – odpowiednio – najważniejszej dla zawodu wiedzy i umiejętności 
potwierdzałoby taką tezę.

Przyszłe i najważniejsze wyzwania gminnego bibliotekarstwa, stanowiące podstawo-
wy horyzont Projektu, opisane przez umiejętności i wiedzę i związane z działaniami ujęty-
mi w tzw. „Menu 8”4, zestawie celów Programu Rozwoju Bibliotek, wyłaniają się z wyników 
badań ankietowych PTB OW, jak również (at last but not at least) są przedstawione w pra-
cach badaczy akademickich pracujących na niwie współczesnego bibliotekoznawstwa.

Kolejny postulat, który należy podnieść na wstępie tych rozważań (a który będzie 
im towarzyszył nieustannie) związany jest z przekonaniem o konieczności systemowego 
traktowania wszelkich wysiłków poniesionych przy konstruowaniu zawartych w Pro-
jekcie nowych komponentów struktury programu akademickiego. Nowe przedmioty 
poprawiające przygotowanie słuchaczy studiów pierwszego stopnia do pracy w małych 
bibliotekach gminnych winny – na zasadzie sprzężenia zwrotnego – być powiązane 
tak z istniejącymi dotychczas kursami, jak i postulowanym nowym kształtem praktyk  
zawodowych. Podobnie w przypadku studiów magisterskich – postać i program prak-
tyk winny korespondować z nowo projektowanymi ścieżkami magisterskimi.

II. Przedmioty na studiach licencjackich

2.1. Założenia wstępne

Analiza programów akademickich w dziedzinie bibliotekoznawstwa pokazała,  
że w chwili obecnej istnieje znikoma liczba kursów (programów zajęciowych) dedy-
kowanych wyłącznie dyskutowanej grupie bibliotek. Treści kształcenia powiązane  
 4 „Menu 8” to zestaw płaszczyzn działań bibliotecznych, na których koncentruje się Program Rozwoju Biblio-
tek, realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: promocja czytelnictwa i kultury, 
praca z dziećmi i młodzieżą, funkcjonalny dostęp do zasobów bibliotecznych, ułatwianie dostępu do informa-
cji lokalnej, informatyka dla grup wykluczonych, wsparcie dla lokalnej samoorganizacji społecznej, korzystanie  
z usług e-administracji, usługi i poradnictwo w zakresie multimediów.
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z gminnymi bibliotekami publicznymi są rozrzucone, nie tworzą oddzielnej, możliwej 
do wydzielenia całości5.

Zgodnie z powyższymi postulatami nowe przedmioty wypracowywane i wprowa-
dzane w ramach realizacji Projektu winny więc być systemowo włączone w dotychczas 
istniejące struktury programowe tak, aby nie doprowadzać do niezwykle negatywnie 
przez studentów przyjmowanej redundancji treści kształcenia.

Omawiając możliwości powstawania projektów przedmiotów przeznaczonych do 
realizacji na studiach licencjackich, zauważyć należy, że przynajmniej w pierwszej fazie 
realizacji Projektu kursy te będą miały status fakultetów, nie ma więc konieczności ich 
sztywnego uzgadniania z minimami programowymi dla kierunku bibliotekoznawstwo  
i informacja naukowa.

2.2. Treści programowe

Na wstępie warto przypomnieć zdiagnozowane w badaniach PTB OW postulaty 
bibliotekarskie dotyczące uzupełnienia programów studiów. Bibliotekarze (z wykształ-
ceniem wyższym) postulują wzbogacenie studiów o wiedzę z następujących dziedzin: 
nowe media i ich użytkowanie, zarządzanie i administracja, informatyka (Internet), 
współczesne bibliotekoznawstwo, marketing i reklama. Chcieliby również, aby studia 
oferowały szansę nabycia umiejętności, takich jak: zdobywanie środków finansowych 
na działania biblioteki (ang. fundraising), zarządzanie biblioteką, obsługa komputera: 
projektowanie stron WWW, animacja kulturalna/życia społecznego6.

Postulując powstanie nowych przedmiotów dedykowanych wykształceniu licen-
cjackiemu bibliotekarzy gminnych, można w świetle powyższych rozważań jednocze-
śnie zaproponować autorom projektów przynajmniej trzy strategie.

Pierwsza z nich sprowadzałaby się do zainteresowania się zagadnieniami, które do-
tychczas nie pojawiały się w przyjętym na danej uczelni programie. Dobrym przykła-
dem (bodajże takie zajęcia nie są prowadzone w polskich instytutach bibliotekoznaw-
czych) może tu być tzw. fundraising (ang. zdobywanie środków finansowych). Zajęcia 
poświęcone tej tematyce otwierałyby przed słuchaczami nowe perspektywy, przy czym 
przedmiot byłby dodatkowo profilowany w kierunku zagadnień charakterystycznych 
dla bibliotek gminnych.

Listę ważnych dla bibliotek gminnych zagadnień, które nie są powszechnie poru-
szane w trakcie realizacji dotychczasowego programu, studiów zawiera raport Aleksan-
dra Radwańskiego. Należą do nich na przykład: tworzenie lokalnego zasobu cyfrowego, 
wspomniany już e-government, wsparcie samoorganizacji społecznej i inne.

Druga strategia budowania nowych przedmiotów na studiach licencjackich spro-
wadzałaby się do integrowania zdobytej już wiedzy teoretycznej z dziedziny ogólnie ro-
zumianego bibliotekoznawstwa i zbudowania struktur profilujących tę wiedzę w stronę 
małych bibliotek gminnych. Zwornikiem takiego przedmiotu mogłyby być wtedy szcze-
gólne uwarunkowania funkcjonowania właśnie biblioteki gminnej ogólnie lub pewien 
tego funkcjonowania aspekt (np. działania promocyjne, działania związane z przygoto-
waniami do implementacji e-government).

 5 Por. raporty przygotowane przez poszczególne uczelnie uczestniczące w realizacji Projektu, zamieszczone 
w niniejszym tomie.
 6 Por. opracowania D. Grabowskiej, zamieszczone w niniejszym tomie.
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Przykłady przedmiotów z budowanych wedle takiej strategii:
– Marketing w bibliotece gminnej,
– Perspektywy implementacji funkcji e-government w bibliotekach gminnych,
– Zarządzanie małymi bibliotekami.

Trzecia strategia opierałaby się na wprowadzeniu do programu kursu o charakterze 
monograficznym. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwalałoby zaprezentować podczas 
jednego ciągu edukacyjnego uporządkowanej, systemowej wiedzy związanej z różnymi 
aspektami istnienia i funkcjonowania gminnych bibliotek publicznych.

Zastosowanie takiej strategii mogłoby – przykładowo – zaowocować w zapropono-
waniu następującego przedmiotu: Wprowadzenie do zagadnień bibliotekarstwa gminnego.

2.3. Formy pracy ze studentami

Za najbardziej pożądane dla powstających przedmiotów – w kontekście celów 
wytyczonych przez Projekt – uznać należy nowoczesne (w rozumieniu odejścia od 
XIX wiecznej koncepcji wykładowo-seminaryjnej) formy pracy ze studentami: kon-
wersatoria a szczególnie warsztaty, czyli takie zajęcia, które w największej mierze akty-
wizują uczestników i pozwalają na kreatywność. W efekcie cenną zaletą zastosowania 
powyższych form dydaktycznych jest przygotowanie przyszłych bibliotekarzy do efek-
tywnych i efektownych wystąpień publicznych tak niezbędnych dla realizacji postulo-
wanych efektów kształcenia.

Ponadto – pozornie w sprzeczności z powyższą deklaracją dotyczącą „nowocze-
sności” – wydaje się, że jedną z form wprowadzania do studiów licencjackich tematy-
ki małych bibliotek gminnych może być seminarium licencjackie dedykowane takim 
placówkom. Prace powstające na takich seminariach (przy odpowiedniej organizacji 
procesu dydaktycznego) mogłyby być skorelowane z realizacją praktyk zawodowych. 
Przyjęcie takiego rozwiązania w pozytywny sposób wykraczałoby poza założoną  
„fakultatywność” przygotowywanych w trakcie Projektu przedmiotów, dawałoby rów-
nież najszersze, wieloaspektowe możliwości zainteresowania (czy też może zrealizowa-
nia zainteresowania) bibliotekarstwem gminnym. Seminaria takie mogłyby stanowić 
interesującą opcję do wybrania przez studentów niestacjonarnych, zatrudnionych w 
takich placówkach.

2.4. Oczekiwane efekty działań

Wprowadzeniu do programu nowych przedmiotów na studiach licencjackich po-
winno – w założeniach Projektu – doprowadzić do zrealizowania następujących celów:

a) wstępnego zapoznania studentów tak z ogólną problematyką bibliotekar-
stwa gminnego, jak i zagadnieniami szczegółowymi,

b) promocji tematyki bibliotekarstwa gminnego w trakcie edukacji uniwer-
syteckiej.

Absolwenci studiów licencjackich w efekcie postulowanej zmiany w programie 
winni wynieść z uczelni pewne kwantum wiedzy o małych placówkach gminnych, nie-
zbędne do dalszego kształcenia, ale również przekonanie o ich istotnej wartości dla cało-
kształtu działań bibliotecznych. W tym ostatnim kontekście efekty realizacji Projektu na-
leży rozumieć jako dążenie do swoistej nobilitacji tematyki małych bibliotek gminnych.
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2.5. Praktyki licencjackie

2.5.1. Założenia wstępne

Wyjściowe założenia towarzyszące projektowaniu tak nowych programów praktyk 
zawodowych licencjackich, jak i magisterskich muszą brać pod uwagę opinię wyrażoną 
przez respondentów sondażu PTB OW, którzy za najważniejsze uwarunkowania tego 
komponentu studiów przyjmują: fachową opiekę merytoryczną (w trakcie praktyk), po-
szerzanie wiedzy nabytej na studiach, nabycie/doskonalenie umiejętności zawodowych7.

W trakcie praktyk na poziomie licencjackim studenci powinni zetknąć się z wszel-
kimi komponentami działań i procedur bibliotecznych oraz zapoznać się z zasadami 
budowania kolekcji, jej opracowania, przechowywania, informowania o niej czy wresz-
cie udostępniania. Tradycyjnie jednak najważniejszym zadaniem praktyk licencjackich 
jest doskonalenie umiejętności w dziedzinie opracowania dokumentów. Należy sądzić,  
że nie ma powodu do zmiany takiego porządku: zwłaszcza, że jest on akceptowany 
ze strony praktyków. Wydaje się więc, że działania nakierowane na budowę systemu 
praktyk odpowiadających potrzebom bibliotek gminnych (a w najdalszej perspek-
tywie poprawie ich funkcjonowania) opierałoby się na dwóch zasadach. Oto z jednej 
strony bardzo istotnym celem działań Projektu winno być zainteresowanie studentów  
wyborem małej biblioteki gminnej jako miejsca realizacji praktyk zawodowych. Son-
daż PTB OW wykazuje, że w szczególności bardzo niewielki odsetek studentów stacjo-
narnych odbywa praktyki w gminnych placówkach. Wsparcie takich wyborów może 
w pewnej perspektywie zaowocować promocją małych bibliotek wśród absolwentów  
i w konsekwencji podejmowaniem przez nich pracy w tychże placówkach. Szansy ta-
kiej nie należy, rzecz jasna, przeceniać, niemniej nie można także o niej zapominać.  
Z drugiej zaś strony na zaplanowaniu zbudowania i egzekwowaniu efektywnej współ-
pracy trójstronnej pomiędzy studentem a bibliotecznym i uczelnianym opiekunem 
praktyk. Rzecz jasna obie wspomniane powyżej płaszczyzny nie wykluczają się – wprost 
przeciwnie w projektach oba te konteksty winny być jasno dostrzegalne. Jak się wydaje  
z wielu względów tego rodzaju współpraca nie istnieje.

2.5.2. Treści programowe

Jak wspomniano powyżej – praktyki przygotowane w ramach Projektu, realizowa-
ne zaś przez studentów licencjackich w małych bibliotekach gminnych w dużej mierze, 
zawierałyby program o charakterze tradycyjnym: student miałby mieć szanse zapoznać 
się ze wszystkimi klasycznymi funkcjami placówki, ze szczególnym uwzględnieniem 
opracowania dokumentów. Program kursu opisywałby, ile czasu student winien spę-
dzić, wykonując określone czynności.

2.5.3. Formy pracy ze studentami

Najważniejsza innowacja wnoszona przez praktyki licencjackie leżałaby właśnie  
w tej płaszczyźnie. Wyniki badań PTB OW, w szczególności wypowiedzi zebrane w 
części „bibliotekarskiej”, pokazują (czy może raczej potwierdzają znaną już wcześniej 

 7 Por. opracowanie D. Grabowskiej, zawarte w niniejszym tomie.
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zasadę), że najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnym za powodzenia czy może ra-
czej efektywność praktyki studencki jest fachowa opieka. Przygotowane przez uczelnie 
programy praktyk winny w szczególnie pieczołowity sposób opisywać procedury kon-
taktów trójstronnych pomiędzy opiekunami praktyk: akademickim, „bibliotekarskim” 
oraz samym studentem. Niezwykle ważnym komponentem nowej formuły praktyk li-
cencjackich winna być również procedura ewaluacyjna, której realizacja byłaby możli-
wa właśnie dzięki wyżej postulowanym procedurom komunikacyjnym.

2.5.4. Oczekiwane efekty działań

Najważniejsze cele wprowadzenia nowego modelu praktyk na studiach licencjac-
kich zostały już właściwie powyżej sformułowane, lecz zdefiniujmy je jeszcze raz:

a) praktyczne zetknięcie się studenta z bibliotekami gminnymi, zapoznanie się  
z podstawowymi procedurami pracy bibliotecznej, doskonalenie prak-
tycznych umiejętności warsztatowych, w szczególności zaś opracowaniem  
dokumentów,

b) promocja bibliotekarstwa gminnego wśród studentów,
c) nawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy uczelniami a wybranymi bi-

bliotekami gminnymi.

III. Ścieżki magisterskie

3.1. Założenia wstępne

Punkt wyjścia do wypracowywania ścieżek magisterskich zgodnych z założenia-
mi Projektu oferuje Profil absolwenta studiów drugiego stopnia zawarty w minimach 
programowych dla kierunku: „Absolwent powinien zdobyć specjalizację o charakte-
rze teoretyczno-profesjonalnym, związaną z informacją naukową i bibliotekoznaw-
stwem, dostosowaną do kryteriów, potrzeb i możliwości środowiska regionalnego, 
w którym działa jednostka uczelni prowadząca kształcenie”8. Taki postulat kieruje 
uwagę na społeczności lokalne, którym absolwent w przyszłości będzie służył jako 
bibliotekarz.

Projektowanie programu studiów magisterskich oferuje wykładowcy znacz-
nie większe możliwości niż omawiane wyżej przygotowywanie treści pojedynczych 
przedmiotów na studiach I stopnia.

Ścieżki, które powstaną w ramach realizacji Projektu PTB OW mogą odwoływać 
się do nowej wizji bibliotekarza gminnego nowych czasów. Wizji, która wyłania się  
z postulatów „Menu 8” FRSI czy wyników sondaży PTB OW: bibliotekarza posiada-
jącego zestaw dotychczasowych umiejętności i wiedzy, poszerzonych jednak o zro-
zumienie konieczności „społecznościowego” podejścia do placówek gminnych oraz 
o nowe kompetencje. Te nowe kompetencje to na przykład: wiedza o bibliotece 2.0, 
kompetencje w dziedzinie zarządzania zespołem ludzkim, wiedza w dziedzinie mar-
ketingu bibliotecznego, w szczególności znajomość zasad promocji.

 8 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.
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3.2. Treści programowe

Rozważając treści kształcenia w postulowanych programach magisterskich, należy 
brać pod uwagę przynajmniej kilka kontekstów:

– Seminarium magisterskie jako serce projektowanych ścieżek: wydaje się oczy-
wiste, że na konceptach projektów „magisterskich” w najbardziej naturalny 
sposób zaciąży pomysł na realizację seminarium. Profesorowie, którzy będą ta-
kie pomysły opracowywali będą mieli do dyspozycji trzy przedstawione wyżej 
strategie wyboru,

– Minima programowe: projektowane ścieżki (programy studiów) magisterskich 
winny z oczywistych względów realizować wszelkie zalecenia zawarte w mini-
mach programowych dla kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. 
Proponowane przedmioty muszą w klarowny sposób lokować się w strukturze 
treści podstawowych i kierunkowych. Narzucający się kierunek działań zwią-
zanych z realizacją projektu to zwłaszcza Przedmioty Kierunkowe.

– „Menu 8” (FRSI): jak już wspomniano na wstępie niniejszych rozważań, ważny 
punkt odniesienia dla tworzonych struktur może stanowić lista wyzwań sto-
jących przed współczesną biblioteką gminną opublikowana przez Fundację 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jako „Menu 8”. O ile w przypadku 
projektów przedmiotów na studiach licencjackich z listy tej należałoby dokony-
wać wyborów, to przy projektach programu studiów II stopnia można zawrzeć 
właściwie komplet 8 zagadnień.

– Wyniki sondażu PTB OW: opublikowane w niniejszym tomie wyniki ankiety-
zacji tak studentów studiów bibliologicznych, jak i bibliotekarzy oferują – jak 
realizatorzy tego sondażu maja nadzieję! – zestaw informacji o preferencjach  
i zainteresowaniach tej grupy związanych z dyskutowaną problematyką. Dla 
całkowitej klarowności przekazu trzeba w tym miejscu podkreślić, że nie spo-
sób traktować wszystkich postulatów zebranych w sondażu w sposób absolutny 
(w szczególności uwaga ta odnosi się do uznania przez respondentów za zbęd-
ne przedmiotów uniwersyteckich o charakterze ogólnym: logiki, filozofii, etc.).

3.3. Formy pracy ze studentami

Ścieżka magisterska (program magisterski) jest złożoną strukturą dydaktyczną,  
w której kompozycji mogą oraz powinny wystąpić wszystkie formy pracy dydaktycznej. 
Najbardziej znaczącym komponentem edukacyjnym jest oczywiście seminarium, z wła-
ściwym dla tradycji akademickiej porządkiem jego realizacji.

Idąc jednak konsekwentnie tropem zaproponowanym powyżej, w kontekście 
przedmiotów licencjackich, należy rozważyć zrealizowanie jak największej liczby zajęć 
w projektowanych ścieżkach w trybie proseminaryjnym, ćwiczeniowym czy konwer-
satoryjnym.

Interesującym konceptem dydaktycznym na studiach II stopnia wydają się być po-
nadto wszelkie zajęcia prowadzone w trybie „projektowym”. Taki model zajęć w oczywi-
sty sposób odnosi się do pożądanego profilu absolwenta takich studiów jako do nieza-
leżnego profesjonalisty samodzielnie budującego i realizującego własne projekty.
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3.4. Oczekiwane efekty działań

Najważniejszym celem zaprojektowanego programu magisterskiego jest wypromo-
wanie takiego absolwenta, którego kompetencje i wiedza będą z jednej strony zgodne 
z założeniami opisanymi w minimach programowych, z drugiej jednak – dodatkowo – 
ukierunkowane na specyficzne wyzwania związane z prowadzeniem biblioteki gminnej. 
Założyć bowiem należy, że w sytuacji, gdy przeciętne placówki gminne posiadają co 
najwyżej dwuosobową załogę absolwent studiów magisterskich będzie (w jakiejś per-
spektywie) pełnił funkcje menedżerskie. Inne cele to:

a) gruntowne zapoznanie studentów tak z ogólną problematyką bibliotekar-
stwa gminnego, jak i zagadnieniami szczegółowymi,

b) promocja aktywnego, pro-społecznego modelu zarządzania biblioteką,
c) promocja tematyki bibliotekarstwa gminnego w trakcie edukacji uniwer-

syteckiej.

3.5. Praktyki na studiach magisterskich

3.5.1. Założenia wstępne 

Podstawowe założenia towarzyszące projektowaniu zmiany w programach prak-
tyk zawodowych na studiach magisterskich winny w oczywisty sposób konsekwentnie 
łączyć się z konceptem „sylwetki” absolwenta studiów magisterskich w dziedzinie in-
formacji. Należy więc założyć, że absolwent winien być przygotowany do projektowania  
i realizowania działań o charakterze koncepcyjnym. Nowoczesne praktyki magisterskie 
należy więc oprzeć na pomyśle zapożyczonym – na przykład – z praktyki uczelni nie-
mieckich czy holenderskich. Praktyka zawodowa studenta opiera się tam na zrealizo-
waniu wcześniej przygotowanego i zaakceptowanego przez obu opiekunów projektu.  
W tym miejscu należy powtórzyć – dla porządku prezentacji – postulat zgłoszony po-
wyżej, a odnoszący się do ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi trzema ogniwami 
praktyk: studenta, uczelni i biblioteki. Więcej: przy realizacji idei „projektowej” nale-
żałoby założyć znaczący pogłębienie takiej współpracy w porównaniu z praktykami  
licencjackimi. Przed ostatecznym wydelegowaniem na praktyki do konkretnej jednost-
ki potencjalny praktykant winien bowiem – po dyskusji z Opiekunem Praktyk (lub inną 
osobą związana z jego kształceniem na uczelni) i Biblioteką – zapoznać się szczegóło-
wo z miejscem przyszłych praktyk, przygotować odpowiedni projekt, przedyskutować  
go zarówno z Opiekunem Praktyk, Bibliotekarzem (oraz zapewne w wielu przypadkach 
z Promotorem swej pracy magisterskiej).

3.5.2. Treści programowe

Konkretny temat projektu studenta-praktykanta powinien być uzależniony od 
własnych zainteresowań, tematu pracy magisterskiej, potrzeb biblioteki, ale również  
od wypracowanego długofalowego programu współpracy biblioteka-uczelnia.

Zasadniczo można więc założyć (biorąc za punkt wyjścia np. klasyczne funkcje bi-
blioteki) bardzo zróżnicowane projekty w dziedzinach, takich jak: budowa, opracowanie 
kolekcji, udostępnianie i zachowanie zbiorów, działania o charakterze informacyjnym, etc.
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Podstawowym kierunkiem, w którym praktyka mogłaby jednak zmierzać, to utrwa-
lenie i poszerzenie „społecznościowej” wizji biblioteki gminnej, „miejsca spotkań”. Należy 
więc sądzić, że największe możliwości realizacji wyżej zakreślonych założeń, jak również 
zasadniczego celu Projektu oferują szeroko pojęte działania o charakterze promocyjnym: 
– działania Public Relations – budowa strony internetowej – projektowanie działań re-
alizujących koncept „biblioteka 2.0”. Praktykant mógłby zająć się czy to projektowaniem 
i ew. implementacją komponentów działań biblioteki online, czy też wypracowaniem  
i przeprowadzeniem akcji związanych z pracą z użytkownikami placówki.

Inny możliwy do zaproponowania nurt działań – w dużej mierze również przecież 
związanych z powyżej zaproponowanymi – to przeprowadzenie badań empirycznych 
dotyczących potrzeb informacyjno-wyszukiwawczych użytkowników

3.5.3. Formy pracy ze studentami

Podobnie jak w przypadku praktyk licencjackich istotną częścią postulowanej 
zmiany byłoby wzmocnienie kontaktów pomiędzy trzema partnerami: biblioteką, 
uczelnią i praktykantem. Proponowana powyżej koncepcja programowa powoduje,  
że kontakt ten w przypadku praktyk magisterskich powinien być nawet bardziej inten-
sywny i długotrwały niż w przypadku studiów pierwszego stopnia.

W szczególności faza przygotowawcza praktyki magisterskiej mogłaby mieć cha-
rakter quasi seminaryjny: student przygotowywałby przeznaczony do zrealizowania 
projekt w trakcie spotkań i dyskusji z obydwoma opiekunami, na podstawie lektur  
czy nawet hospitacji biblioteki.

3.5.4. Oczekiwane efekty działań

Najważniejsze efekty wprowadzenia nowego modelu praktyk na studiach II stopnia:
– zrealizowanie konkretnego, wcześniej przygotowanego projektu działań/aktywności,
– umożliwienie studentowi samodzielnego, praktycznego działania, sprawdzenia 

umiejętności i wykorzystania wiedzy pozyskanej na uczelni,
– umożliwienie praktykantowi pogłębionego wglądu w działanie placówki bibliotecznej,
– pogłębienie współpracy pomiędzy biblioteką a uczelnią.

IV. Podsumowanie

Zaprezentowane powyżej propozycje ramowe nie stanowią – rzecz jasna – ostatecz-
nego wzorca. Zebrano je dla zbudowania pewnego punktu startowego czy też może punk-
tu odniesienia dla przyszłych działań projektowych badaczy i nauczycieli akademickich.

Wydaje się bowiem niezbędnym, by każdy z przyszłych projektów odnosił się do 
zapotrzebowania wyznaczonego przez sytuację bibliotek z regionu właściwego dla da-
nej uczelni. Komponenty takiego zapotrzebowania znane są najlepiej wykładowcom  
z odpowiednich placówek.

Z drugiej strony jest także oczywiste (o czym zresztą powyżej wspomniano), że 
przedmioty/programy praktyk/ścieżki magisterskie winny harmonizować z już istnieją-
cymi w uczelniach programami.
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Raporty uczelni





Elżbieta Gondek
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytet Śląski

Kształcenie kadr dla bibliotek publicznych  
przez Uniwersytet Śląski 

(na tle sytuacji w województwie śląskim)

Na program kształcenia uniwersyteckiego należy patrzeć z uwzględnieniem róż-
nych relacji kulturowych: jedne powstają niezależnie od geograficzno-demograficznych 
potrzeb i priorytetem czynią aktualne tendencje w rozwoju bibliotekoznawstwa, inne 
odwrotnie – wysuwają na pierwszy plan umiejętności praktyczne, zmierzając do popra-
wy lokalnego bibliotekarstwa, w zgodzie z demograficzno-urbanistyczną specyfiką ob-
sługiwanego terytorium. Wyabstrahowane od terytorialnych uwarunkowań podejście 
do programów pracy dydaktycznej powinno czerpać z najlepszych doświadczeń prak-
tyki bibliotekarskiej i wspierać naukowy postęp w uprawianej dyscyplinie. Kształcenie 
uniwersyteckie powinno cechować podejście szersze niż tylko to wynikające z warun-
ków środowiskowych, nie może jednak nie liczyć się z lokalnymi potrzebami ludności 
oraz pracujących na ich rzecz bibliotek. Należy kształcić, dostarczając wzorców możli-
wie najlepszych, najszerszych, uniwersalnych i jednocześnie przydatnych konkretnemu 
środowisku, aby społeczeństwo mogło się rozwijać.

Czynniki środowiskowe istotne dla profilowania studiów

Województwo śląskie – według danych na koniec 2008 roku – ma 4.648.961 
mieszkańców, z tego 2.687.719 w powiatach grodzkich, 1.961.242 w powiatach ziem-
skich. Terytorium województwa śląskiego to zaledwie 3,9% powierzchni Polski,  
ale ludności posiada 12,2%. Na administracyjną strukturę województwa składa się 
36 powiatów (19 grodzkich i 17 ziemskich), 167 gmin (49 miejskich, 96 wiejskich,  
22 miejsko-wiejskich). Największe skupiska ludności występują w 71 miastach. Miej-
scowości wiejskich jest 1325, sołectw 1054. Choć procent ludności zamieszkującej 
w miastach ulega zmniejszeniu (z 79,3% w 2000 roku do 78,45% 2007, taki pro-
cent utrzymał się też w 2008 roku)1, to i tak ludność gmin wiejskich stanowi ledwie  
 1 Ludność województwa śląskiego [online]. Urząd Statystyczny w Katowicach [dostęp: 7.12.2009]. Dostępny 
w World Wide Web: http://www stat.gov.pl/cpr/sde/xbcr/katow/ASSEST_08w05_01.pdf; toż 08w05_05 oraz 
08w05_06; Ważniejsze dane o województwach [online]. GUS [dostęp: 7.12.2009]. Dostępny w World Wide 
Web: http://www.stat.gov.pl/cps/ rde/xbcr/gus/PUBL_oz_rocznik_wojewodztw_2008.pdf.
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1/5 ogółu. Na tle innych województw śląskie posiada 5,5 razy mniej wsi niż w woje-
wództwo mazowieckie, ponad 4 razy mniej niż wielkopolskie i ponad 3 razy mniej  
niż lubelskie2.

Przeprowadzone w 1999 roku połączenie terytoriów trzech wcześniejszych wo-
jewództw nie zmieniło ich związków z dawnymi centrami (Częstochową, Bielskiem-
Białą), nie wzmocniło też relacji z Katowicami3. Pogranicze sąsiednich województw 
(głównie małopolskiego i w mniejszym stopniu opolskiego) zachowuje liczne relacje 
z górnośląskim okręgiem przemysłowym. Tak się dzieje przede wszystkim z Oświęci-
miem oraz Olkuszem.

Łącznie z 9 państwowymi województwo śląskie dysponuje 44 uczelniami wyż-
szymi, w fazie przekształceń bądź w fazie likwidacji znajduje się 10 kolegiów nauczy-
cielskich. Tylko 4% z populacji zdobywa wyższe wykształcenie (według danych GUS 
z 2007 roku to 402,2 osoby na 10 tys. ludności). Z województwa kształci się dalej na 
studiach tylko 50,2% młodzieży w wieku 19-24 lat i tylko 7,6% w wieku do 29 lat, co jest 
wskaźnikiem bardzo niskim4.

Kształcenie bibliotekarzy w województwie na studiach I, II oraz III stopnia od-
bywa się głównie w Katowicach. Jako dodatkowa specjalność bibliotekoznawstwo wy-
stępuje w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. ks. Kardynała Józefa Hlonda w Mysłowi-
cach oraz w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, dwuletnie policealne szkoły 
zlikwidowano5.

W śląskich bibliotekach publicznych systematycznie podnosi się procent kadr le-
gitymujących się wyższym wykształceniem bibliotekarskim. W 2000 roku posiadało go 
16% bibliotekarzy, w 2007 grupa ta zwiększyła się do 32%, w 2008 stanowiła już 36%. 
Nadal jednak 32% bibliotekarzy to osoby z fachowym wykształceniem średnim, tyleż  
z kwalifikacjami innymi niż bibliotekarskie6. Zawodowym średnim oraz wyższym przy-
gotowaniem bibliotekarskim, licząc łącznie, legitymuje się 68% kadry (wzrost o 7% od 
roku 2001), przy coraz większej dominacji wykształcenia wyższego oraz zmniejsze-
niu się liczebnego grupy o kwalifikacjach średnich bibliotekarskich o 11% oraz osób  
z wykształceniem innym niż bibliotekarski o 7% (zob. tabela 1).

Sieć bibliotek publicznych w województwie śląskim tworzy 95 bibliotek gminnych, 
18 bibliotek miejskich i gminnych oraz 23 biblioteki miejskie. Najwięcej bibliotek gmin-
nych znajduje się w na terenie górskim Żywiecczyzny (14) oraz w rolniczej części po-
wiatu częstochowskiego (14).
 2 Dla porównania: w województwie mazowieckim na 314 gmin 35 jest miejskich; 229 wiejskich oraz 50 miej-
sko-wiejskich; 8684 miejscowości wiejskich, w tym 7315 sołectw; w lubelskim na 213 gmin jest 20 miejskich, 
172 wiejskie oraz 21 miejsko-wiejskie, w tym 4297 miejscowości wiejskich, w tym 3323 wsi, 3710 sołectw. Na 
podstawie: Rocznik statystyczny województw 2008, s. 36-37 [online]. GUS [dostęp: 7.12.2009]. Dostępny w 
World Wide Web: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xde/xbcr/gus/PUBL_oz_rocznik_wojewodztw_2008.pdf.
 3 Odległości z Katowic w km do najbardziej oddalonych rejonów województwa: do Bielska Białej (53,67), Kło-
bucka (77,33), Żywca (70,57), Cieszyna (69,33), Raciborza (66,37). Odległości do byłych miast wojewódzkich 
w km: Bielsko-Biała – Cieszyn 34,22; Bielsko-Biała – Żywiec (18,61); Częstochowa – Kłobuck (17,19).
 4 Według GUS np. w województwie mazowieckim te wskaźniki to 73,6% oraz 13,5 % dla wymienionych grup 
wiekowych.
 5 Np. przy Bibliotece Śląskiej. Nie przeprowadzono też naboru na specjalność Biblioteki szkolne z bibliotera-
pią na studiach I stopnia kierunku pedagogika w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała 
Józefa Hlonda w Mysłowicach. Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach realizuje 8-godzinne kursy 
pod patronatem Kuratorium Oświaty, w ramach których przewidziano także kurs Biblioteka szkolna jako śro-
dowisko edukacyjne i terapeutyczne. Są to jedyne formy przygotowujące pracowników bibliotek.
 6 Na podstawie: Biblioteka Śląska: Tabele statystyczne za rok 2007. Katowice 2008.
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Potrzeba zwiększenia liczby bibliotek jest znaczna, zwłaszcza w powiatach grodz-
kich, gdyż według danych z roku 2008 – przy średniej dla województwa 5663 miesz-
kańców na jedną placówkę – najbliższa standardu proponowanego przez IFLA jest sy-
tuacja w Jaworznie (5611) oraz Piekarach Śląskich (5892), w większości miast wskaźnik 
ten znacznie został przekroczony, szczególnie w Bytomiu (16757), Chorzowie (10315),  
Rudzie Śląskiej (10 304) oraz Sosnowcu (10.081). Średnia liczba mieszkańców na jed-
ną placówkę w powiatach ziemskich wynosi 3851 mieszkańców, jako skrajne przykła-
dy trzeba wskazać Żywiec (16.050), Wisłę (11.299), Suszec (10.963), Knurów (9832),  
Pyskowice (9534), Radlin (8853), Radzionków (8589). Tymczasem następuje syste-
matyczne zmniejszanie się liczby placówek bibliotecznych (z 858 w 2000 roku do 835  
w latach 2007 i 2008), dochodzi także do stopniowej likwidacji punktów bibliotecznych 
(z 55 do 42 od 2000 roku do 2008 roku) oraz oddziałów dla dzieci (ze 100 w roku 1999 
do 94 w roku 2000 i do 90 w roku 2008)7.

Tabela 1. Kwalifikacje kadr w bibliotekach publicznych w województwie śląskim w latach 2001-2008

Typ wykształcenia
Dane w procentach w roku

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Stan wykształcenia w województwie w bibliotekach publicznych ogółem

Wyższe bibliotekarskie 18 19 21 25 28 31 32 36

Średnie bibliotekarskie 43 43 43 41 39 36 34 32

Wyższe i średnie bibliotekarskie 
łącznie 61 62 64 66 67 67 66 68

Inne 39 38 36 34 33 33 34 32

Źródło: Zestawiono tabelarycznie na podstawie wykresów zamieszczonych w Tabelach statystycznych do spra-
wozdania [Biblioteki Śląskiej] za 2008 rok. Katowice 2009: Struktura wykształcenia pracowników działalności 
podstawowej (woj. śląskie).

Sprawozdawczość prowadzona w bibliotekach publicznych pozwala na ocenę 
przebiegu gromadzenia nowych publikacji w kolejnych latach. Wskazanie najsłabszych 
finansowo oraz najlepiej zaopatrywanych środowisk to jeden z argumentów za wy-
borem rejonów wymagających nie tylko opieki finansowej, ale i merytorycznej. Lista 
ośrodków ubogich materialnie jest zmienna. Są jednak miejscowości, których trudno-
ści ujawnia coroczna sprawozdawczość. W powiatach ziemskich najniższe środki na 
uzupełnienie zbiorów w roku 2008 przeznaczono w powiatach: zawierciańskim (192)8, 
gliwickim (193), wodzisławskim (194), tarnogórskim (197), najwięcej w tysko-bieruń-
skim (322). Największe trudności w uzupełnianiu zbiorów wystąpiły po raz kolejny  
w bibliotekach w Mykanowie (56), Rudzińcu (93), Mstowie (112), Porębie (114), Kuź-
ni Raciborskiej (115), Woźnikach (118), Wojkowicach (121), i Włodowicach (119).  
Dla porównania, w roku 2008 najwyższe kwoty na uzupełnienie księgozbiorów prze-
znaczono w Krupskim Młynie (GBP, 567), Mierzęcicach (GBP, 549), Imielinie (MBP, 
523), Siewierzu (MiGBP, 509), Chełmie Śląskim (GBP, 484), Bestwinie (GBP, 476). 
 7 Informacje o województwie [online]. Urząd Statystyczny w Katowicach [dostęp: 23.02.2009]. Dostępny  
w World Wide Web: http://www.stat.gov.pl/katow/69_376_PLK¬HTML.htm; Sprawozdanie z działalności  
Biblioteki Śląskiej i bibliotek publicznych województwa śląskiego w roku 2008. Katowice 2009, s. 77.
 8 Dane w złotych w przeliczeniu na 100 mieszkańców.
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W powiatach grodzkich do niezmiennie najniżej finansowanych należą: Bytom (60) 
i Ruda Śląska (90), najlepszą sytuację posiadają Jaworzno (413) oraz Jastrzębie Zdrój 
(345), podczas gdy Katowice tylko 204 zł9.

Wyznaczniki programowe profilu studiów

Mając na uwadze założenia programowe, świadomie pominięto w niniejszym ra-
porcie wskazania ze standardów dla kierunku informacja naukowa i bibliotekoznaw-
stwo, wyznaczające treści obowiązkowe. Poszczególne ośrodki mogą odmienne je in-
terpretować, odnosząc się do swojej praktyki dydaktycznej. W ujęciu ogólnym program 
studiów każdego poziomu budowany musi być tak, by uwzględniał podstawy wszyst-
kich typów bibliotekarstwa występującego w Polsce. Program kształcenia oznacza  
także konieczność skorelowania rozwoju dyscypliny z kierunkami indywidualnych ba-
dań, które zwykle nie ogarniają wszystkich pól dyscypliny, znajdujących się w kręgu 
zainteresowań pracowników każdej jednostce organizacyjnej, uprawiającej naukę – co 
więcej – badacze dostarczają plony cząstkowe, nie zmierzając zwykle do syntez akade-
mickich. Na konkretnym etapie rozwoju nauki powstaje więc suma szczegółowych (czy 
uszczegółowionych) opisów zgodnych ze sposobem widzenia wybranych pól dyscypli-
ny. Uznać trzeba, że od połowy XX wieku przyjętym, nośnym twórczo paradygmatem, 
jest komunikacja uznawana za proces czerpiący z technologii medialnych. Kierunek 
ten w podobnym stopniu zdominował zarówno pola wiedzy bibliologicznej, jak i inne 
nauki humanistyczne. Nakładają się na niego dodatkowo umiejętności wykorzystania 
wdrożeń nowości informatyki oraz doświadczenia nauk ekonomicznych i społecznych, 
ukazujące różne obszary życia jako pole organizacji i świadomego zarządzania zbioro-
wościami ludzkimi, materialnymi, intelektualnymi dobrami kultury, w tym także wie-
dzą i informacją.

Bibliotekoznawstwo jako sfera teoretyczna w stosunku do praktyki bibliotekar-
skiej – przy zachowaniu sprzężenia zwrotnego między nimi – wydaje się być wyraźnie 
rozpoznana, lecz jej relacje do innych pokrewnych nauk (edytorstwa, księgoznawstwa, 
bibliografii, czytelnictwa, nauki o informacji oraz naukoznawstwa) nie są wystarcza-
jąco szybko redefiniowane. Coraz bardziej eksponowane procesy informacji ograni-
czają bibliotekoznawstwo do zbioru czynności technicznych. Usztywnione standardy 
kształcenia z wyznaczonym limitem godzin dydaktycznych oraz sprowadzeniem tzw. 
kształcenia ogólnego obok treści podstawowych oraz kierunkowych, wpływają na po-
dobieństwa ram studiowanej dyscypliny, ale jednocześnie trzymają w ekonomicznych 
oraz merytorycznych ryzach dydaktyków. Nauczyciele akademiccy mają świadomość, 
że ich obowiązkiem jest ugruntować u absolwentów niezbędne podstawy do podjęcia 
po studiach pracy zawodowej oraz przygotować ich do samodzielnego rozwiązywania 
zadań, których nie da się przewidzieć. Absolwent ma podołać wyzwaniom praktyki nie 
na jednym, konkretnym, lecz na wielu różnych stanowiskach oraz w szeregu zawodach, 
jakie potencjalnie występują bądź wystąpią w niedalekiej przyszłości na ryku pracy.

Model absolwenta studiującego w Katowicach na kierunku informacja naukowa  
i bibliotekoznawstwo został przygotowany z uwzględnieniem wskazanych reguł. Studiu-
jący już na wstępie, czyli w pierwszych dniach obecności w murach uczelni, musi podjąć 
decyzję, czy jest dla niego ważne, aby fakultatywnie (nie ma takiego obowiązku), zyskał 

 9 Na podstawie: Biblioteka Śląska: Tabele statystyczne za rok 2008. Katowice 2009.
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przygotowanie pedagogiczne nauczyciela bibliotekarza oraz nauczyciela technologii in-
formacyjnej. Jest to studentom wręcz zalecane, gdyż znaczna liczba bibliotek szkolnych 
dla wielu z nich stanowi szansę na pracę; zabezpiecza przed bezrobociem tak w dużych 
miastach, jak i w małych miejscowościach, co przy trudnym rynku pracy nie jest bez 
znaczenia. Osoba z uprawnieniami pedagogicznymi spełnia też ustawowo nieuregulo-
wane kryteria na dalszym etapie kształcenia, gdy podejmuje studia III stopnia i prowadzi 
zajęcia dydaktyczne w ramach obowiązków asystenta doktoranta. Nie należy do usta-
wowo uregulowanych obowiązków przygotowanie pedagogiczne kadr zatrudnianych 
w bibliotekach innego typu, zwłaszcza w bibliotekach publicznych oraz w bibliotekach 
wyższych uczelni, chociaż także w tych placówkach prowadzi się lekcje biblioteczne dla 
szkół i szkolenia studiujących. Przygotowanie pedagogiczne należeć powinno zatem do 
pożądanych nie tylko w szkolnictwie wszystkich typów.

Nagromadzenie treści oraz umiejętności, jakie powinien opanować studiujący  
w czasie trzech lat studiów licencjackich, a także brak koordynacji i odpowiednich decy-
zji ze strony władz Uniwersytetu Śląskiego, aby przewidziane 30% zajęć do wyboru stu-
denta sprzyjało rozszerzaniu wiedzy, np. z zakresu literaturoznawstwa, medioznawstwa, 
technik informatycznych na macierzystym czy na innych wydziałach, powoduje, że ten 
aspekt dydaktyki rozwiązano w ramach Instytutu (nawet z uwzględnieniem specyfiki 
poszczególnych Zakładów) tak, aby nie był on obciążany kosztami godzin zlecanych 
poza własne środowisko10.

Ogólniejsze aspekty dyscypliny, należące do teorii nauki o książce, bibliotece, na-
uce o informacji, roli oraz miejscu studiowanej dyscypliny w strukturze nauki, relacja 
do naukoznawstwa czy obowiązująca terminologia (w tym angielska), już w standar-
dach zostały wpisane do treści podstawowych. W tej grupie znalazła się również proble-
matyka czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

Trzon programu studiów I stopnia tworzą przedmioty grupy treści kierunko-
wych, w ramach których praktyczne przygotowanie do zawodu bibliotekarza studiu-
jący uzyskują z zakresu bibliografii oraz innych źródeł informacji, organizacji i metod 
działalności informacyjnej, systemów informacyjnych, zarządzania zbiorami biblio-
tecznymi, automatyzacji bibliotek, formalnego opracowania dokumentów (poznanie 
formatów danych), języków informacyjno-wyszukiwawczych, rzeczowego opracowania 
dokumentów. W tych sprawach na studiach I stopnia wagę zagadnień określić można 
ilościowo, podając liczbę godzin przeznaczonych na program, oraz jakościowo przez 
analizę zakresu treściowego. W ilościowym podejściu w standardach przewidziano  
360 godz. dla treści podstawowych, w praktyce w zasadzie utrzymano obowiązującą 
liczbę godzin (realizuje się 375 godz. na studiach stacjonarnych i 365 na niestacjonar-
nych). Większe możliwości indywidualizacji programu wystąpiły w kształtowaniu blo-
ku treści kierunkowych, który z wymaganych 240 godz. został rozszerzony do wymiaru  
1020 godz. na studiach stacjonarnych, na studiach niestacjonarnych jest realizowany  
w trakcie 470 godz. (przy czym zagadnienia ścisłego bibliotekarstwa oraz pracy in-
formacyjnej w zautomatyzowanych bibliotekach są treścią 855 godz. na studiach sta-
cjonarnych i 375 godz. na studiach niestacjonarnych). Łącznie na program studiów 
 10 Wybór następuje w drodze określenia preferencji przez studentów za pomocą ankiety. Dotyczy on np. wska-
zania jednego z przedmiotów spośród następujących: Komunikacja społeczna lub Społeczne aspekty dystry-
bucji informacji, Podstawy zarządzania lub Elementy nauk ekonomicznych dla bibliologów, Historia bibliotek  
lub Zabytkowe księgozbiory, Historia bibliografii lub Sylwetki bibliologów, Podstawy wiedzy o prawie lub Ochro-
na własności intelektualnej lub Bezpieczeństwo i higiena pracy – aspekty prawne i inne.
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stacjonarnych I stopnia przewidziano 1950 godzin oraz 1150 na studiach niestacjonar-
nych (prócz fakultatywnych 360 godz. przygotowania nauczycielskiego dla uprawnień  
z dwóch przedmiotów na każdym z poziomów studiów).

Absolwent studiów I stopnia kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
uzyskuje przygotowanie do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komu-
nikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki, administracji, czyli w instytucjach 
zajmujących się gromadzeniem oraz opracowaniem dokumentów, baz danych o doku-
mentach oraz udostępnianiem informacji o zbiorach, z uwzględnieniem ich formalnej 
różnorodności (druków, dokumentów cyfrowych, dzieł sztuki, rękopisów i in.), a także 
ich treści. Do potencjalnych miejsc zatrudnienia absolwentów z dyplomem licencjata 
zaliczają się w szczególności: biblioteki publiczne, szkolne, pedagogiczne, ośrodki infor-
macji naukowej, księgarnie, archiwa, firmy wydawnicze.

Studia stacjonarne II stopnia – prócz bloku obowiązkowych treści wskazanych  
w standardach – pozwalają studentom pogłębiać umiejętności w ramach jednej ze 
wskazanych specjalizacji: 1) Bibliotekarstwo współczesne, 2) Kultura i edytorstwo książ-
ki, 3) Organizacja i zarządzanie informacją, 4) Informacja i komunikacja w Unii Euro-
pejskiej, 5) Kultura medialna w bibliotekach szkolnych, 6) Ochrona i konserwacja zbio-
rów bibliotecznych. Liczba uruchamianych specjalizacji zależy od liczby studiujących  
oraz od ich preferencji. Na każdą ze specjalizacji przewidziano po 360 godz., pełny czas 
studiów zamyka się w 810 godz., do których dodano 360 godz. zajęć fakultatywnych 
dla ubiegających się o uprawnienia nauczyciela bibliotekarza i nauczyciela technolo-
gii informacyjnej. Na studiach niestacjonarnych II poziomu przewidziano 4 specjali-
zacje (oprócz drugiej oraz czwartej z wymienionych). Na każdą z nich przeznaczono  
120 godz. zajęć, całkowity czas studiów zamyka się w 490 godz. (oprócz 360 godz. zajęć 
nauczycielskich).

Absolwenci, realizujący dowolną ze specjalizacji, są przygotowani do pracy  
w bibliotekach publicznych, fachowych, naukowych, ośrodkach informacji naukowej,  
archiwach, księgarniach, wydawnictwach, a także w każdej instytucji, w której występu-
je działalność dokumentacyjna, odbywa się tradycyjna bądź skomputeryzowana archi-
wizacja danych (digitalizacja), bądź prowadzi się szerokie kwerendy źródłowe (w trady-
cyjnych lub nietradycyjnych – internetowych, elektronicznych zasobach).

Opracowany oraz zatwierdzony przez władze uczelni program dla absolwentów 
innych kierunków studiów I stopnia niż informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, 
przewidziana dla studiujących niestacjonarnie, scalająca niezbędne treści zawodowe  
z I i II poziomu, nie przyciąga od dwóch lat na tyle kandydatów, by możliwe było uru-
chomienie cyklu studiów.

Do tej pory nie prowadzono systematycznych badań losu absolwentów, ale nawet 
pobieżna obserwacja pozwala wysnuć wniosek, że łatwo znajdują oni zatrudnienie:  
wiele z osób podejmuje pracę zarobkową już po studiach I stopnia, kolejni w trakcie 
drugiego roku studiów magisterskich, pozostali po uzyskaniu obu dyplomów.

Lokalność oraz specyfika środowiska w programie studiów

Dla podjętych rozważań wydaje się ważne ustalenie, czy program realizowany 
przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ jest ukierunkowany na 
potrzeby bibliotek w gminach wiejskich. W tym celu odpowiednie zapytania za pomocą 
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pisemnej ankiety skierowano do kadry zatrudnionej na stanowiskach nauczycieli aka-
demickich w pełnym wymiarze. Pracownicy Instytutu zostali poinformowani o celu 
badania. Wzięło w nim udział 20 spośród 24 nauczycieli akademickich, badanie prze-
prowadzono w listopadzie 2009 roku. Pozostałe 4 osoby udzieliły ustnej odpowiedzi,  
że nie prowadzą zajęć, które wymagałyby nachylenia ku zagadnieniom formalnych  
oraz rzeczowych potrzeb wsi.

Starano się ustalić, czy w procesie kształcenia studentów kierunku informacja na-
ukowa i bibliotekoznawstwo według pracowników Instytutu odczuwana jest potrzeba 
odrębnego zajmowania się problemami publicznych bibliotek funkcjonujących w po-
wiatach grodzkich oraz ziemskich i czy jest pożądane zwrócenie uwagi na środowisko 
wsi. Tylko 4 ankietowanych wskazało na zastosowanie rozróżnień w bibliotekarstwie 
środowisk powiatów grodzkich oraz ziemskich, 11 było przeciwnego zdania, 9 z nich 
wcale nie uważa, by w dydaktyce kierunku istniała potrzeba takiego podejścia do celów 
kształcenia. Część badanych zaznaczyła wyłącznie wariant trzeci (oznaczony literą c, 
oznaczający nauczanie o bibliotekarstwie wiejskim), tylko jedna z nich opowiedziała się 
za taką problematyką.

Pytano także o przedmioty, w ramach których temat środowisk wiejskich poja-
wia się w treściach nauczanych. Dwie osoby nie wskazały przedmiotów, których treść 
miałaby związki z problemami bibliotekarstwa na wsi (były to osoby odpowiedzialne 
za przekazywanie wiedzy z zakresu dziejów piśmiennictwa polskiego, historii literatu-
ry powszechnej, historii książki), pozostałe odpowiadały na zadane pytanie, określając 
swoje podejście do zagadnienia z dodaniem uzupełniających wyjaśnień bądź bez uzu-
pełnień: pozytywnej odpowiedzi udzieliło 5 osób. Inne, wymieniając nazwy przedmio-
tów, zaznaczały, że nie realizują treści ze zwróceniem uwagi na środowisko wsi.

W programie kształcenia realizowanym przez IBiIN UŚ jako przedmioty sprzyja-
jące rozróżnieniu sytuacji miasta i wsi zostały wymienione11:

– Bibliografia i inne źródła informacji: w jej ramach tworzenie bibliografii re-
gionalnych i lokalnych w bibliotekach wojewódzkich, powiatowych oraz 
miejskich (I);

– Organizacja i metody działalności informacyjnej ze zwróceniem uwagi na 
szczególną funkcję czytelni naukowych (I);

– Czytelnictwo, gdyż istotne są: poziom wykształcenia bibliotekarzy, ocena 
stanu księgozbioru, ocena dostępu do nowości wydawniczych, zwłaszcza dla 
dzieci i młodzieży, czytelnictwo określonych grup społecznych (I);

– Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych (I);
– Zagadnienia prawne w działalności informacyjnej i bibliotecznej (II);
– Organizacja bibliotek publicznych w związku z procesem gromadzenia  

i ochrony zbiorów bibliotecznych (II).
Według kadry Instytutu podstawowe umiejętności niezbędne w wykonywaniu 

zawodu bibliotekarza nabywane są przez studiujących bez rozróżniania specyfiki me-
tod pracy w środowisku miejskim oraz bibliotekach publicznych w gminach wiejskich  
w trakcie realizacji następujących przedmiotów:

– Organizacja i zarządzanie w bibliotekach (I),
– Automatyzacja bibliotek (I),
– Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza (I, II),

 11 W nawiasie podano komentarze prowadzących oraz zaznaczono studia pierwszego (I) lub drugiego stopnia (II).
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– Biblioteki dla dzieci i młodzieży (II),
– Organizacja i działalność szkolnego centrum informacji (II),
– Zarządzanie strategiczne biblioteką (II),
– Marketing w bibliotece i praktyce informacyjnej (II),
– Jakość w bibliotece (II),
– Infrastruktura organizacyjna państwa (II),
– Społeczeństwo informacji i wiedzy (II).

Lista tych przedmiotów uzasadnia konieczność bliższego zwrócenia uwagi pro-
wadzących na sytuację gmin wiejskich oraz małych miast. Nie jest bez znaczenia, czy 
bibliotekarz umie sobie radzić w kontaktach z zarządem gminy, czy umie wybrać for-
my pracy oraz lektury dla dzieci oraz młodzieży w takich środowiskach, czy zacznie 
tworzyć odpowiednie źródła informacji, nawiąże zawodowe kontakty z ludnością, bywa 
bowiem, że sąsiedzkie już istnieją.

Ukierunkowanie na specyfikę środowisk lokalnych występuje natomiast pod 
okiem profesorów w przygotowaniu szeregu prac dyplomowych oraz magisterskich. 
Liczba rozpraw ukierunkowanych na rozpoznanie ogólnych cech warsztatu biblioteka-
rza, a także o regionalnej kulturze oraz o bibliotekach publicznych, powstałych w latach 
2005-2009, zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Statystyczne zestawienie niektórych typów informacji  
w pracach dyplomowych oraz magisterskich (łącznie) w latach 2005-2009

Typ informacji
Dane z okresu

2005 2006 2007 2008 2009 Łącznie z 
pięciu lat

1. Ogółem obronionych prac dyplomo-
wych i magisterskich 200 128 116 163 144 751

2. Prace dotyczące warsztatu biblioteka-
rza w ujęciu ogólnym 3 11 0 12 10 36

3. Prace o bibliotekach publicznych  
w poszczególnych miejscowościach  
lub na ogólnie Śląsku

22 6 6 9 14 57

4. Prace o kulturze regionalnej w prze-
szłości i współcześnie 28 11 4 20 14 77

5. Ogółem prac o tematyce regionalnej 
i lokalnej

50 
(25%)

17 
(13,3%)

10 
(8,6%)

29 
(17,8%)

28 
(19,4%)

134 
(17,8%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru prac dyplomowych licencjackich oraz magisterskich pro-
wadzonego przez Sekretariat IBiIN UŚ.

Na podstawie analizy rejestru tytułów prac dyplomowych i licencjackich, napi-
sanych przez studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uni-
wersytecie Śląskim, zauważono, że ogólne aspekty bibliotekarstwa publicznego, które 
powinny mieć ujęcie teoretyczne, nie są częstym celem opracowań, gdyż typ przygoto-
wania absolwentów (zwłaszcza studiów I stopnia) nie daje jeszcze należytych predys-
pozycji do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz formułowania wniosków,  
a przynajmniej zdarza się u nielicznych studentów. Najczęściej umiejętności studen-
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tów są wystarczające do: wykonania kwerendy źródeł piśmienniczych (drukowanych, 
elektronicznych, coraz częściej internetowych), zreferowania stanu badań, porównania 
ogłoszonych drukiem wypowiedzi, zestawienia informacji bibliograficznych w połącze-
niu z ich analizą statystyczną oraz merytoryczną. Podstawę do samodzielnego zesta-
wiania informacji oraz gromadzenia danych i ich interpretacji dają zadania polegające 
na skupieniu uwagi na środowisku lokalnym i regionalnym. Ich liczba zależy od moż-
liwości kontaktu studentów z konkretnymi placówkami kultury i oświaty, zwłaszcza 
zaś z dyrekcją bibliotek publicznych w miejscu pobytu studiującej osoby (zamieszki-
wania albo zatrudnienia). Procent takich zadań był zmienny (od 8,6% do 25%). Prace  
dyplomowe oraz magisterskie otrzymywały formę okresowych analiz sprawozdawczo-
historycznych bądź szerszych monografii. W zestawionych danych nie uwzględniono 
opracowań poświęconych Bibliotece Śląskiej ani bibliotekom szkolnym oraz szkolnej 
inicjacji czytelniczej12.

W latach 2005-2009 z ogólnej liczby 751 prac, 38 poruszało teoretyczne oraz prak-
tyczne zagadnienia bibliotekarstwa (5,06%), w 57 przedstawiono działalność bibliotek 
publicznych w konkretnych miejscowościach lub ogólnie na Śląsku (7,59%), 77 opra-
cowań poświęcono kulturze regionalnej (10,25%). 54 prace o bibliotekach publicznych 
dotyczyły zaledwie 25 miejscowości, jedna praca licencjacka przedstawiała wiejską bi-
bliotekę publiczno-szkolną w Pielgrzymowicach w gminie Pawłowice, jedna w gminie 
Kroczyce (zob. tabela 3).

Tabela 3. Prace o bibliotekach w poszczególnych miejscowościach województwa śląskiego

Nazwa miejscowości
Dane z roku

2005 2006 2007 2008 2009 Łącznie
1. Będzin (M) 1 0 0 0 0 1

2. Bielsko-Biała (M) 2 0 0 1 0 3

3. Bytom (M) 1 0 0 0 0 1

4. Chorzów (M) 0 1 0 0 0 1

5. Cieszyn (M) 0 0 0 0 2 2

6. Czeladź (M) 0 0 1 0 2 3

7. Dąbrowa Górnicza (M) 1 0 1 0 1 3

8. Gliwice (M) 1 0 0 1 2 4

9. Imielin (M) 1 0 0 0 0 1

10. Jaworzno (M) 1 2 0 2 1 6

11. Kalety (M) 0 0 0 1 0 1

12. Katowice (M) 2 1 0 0 2 5

13. Kroczyce (G) 1 0 0 0 0 1

 12 Spis nie uwzględnia: analiz wychowawczych funkcji ani recepcji książek literackich oraz książek dla dzieci 
albo ogólnych źródeł informacji czy różnych typów dokumentów w Polsce i za granicą (obcych lub polskich); 
monograficznych opracowań sylwetek oraz dorobku pisarzy, edytorskich losów wybranych dzieł; zagadnień 
funkcjonowania bibliotek szkolnych i pedagogicznych, o ile nie mają odniesienia do bibliotekarstwa publicz-
nego; monografii czasopism oraz analiz rynku prasy w Polsce; różnych aspektów sztuki drukarskiej, ilustra-
torstwa druków oraz papiernictwa; zagadnień konserwacji druków i innych.
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Nazwa miejscowości
Dane z roku

2005 2006 2007 2008 2009 Łącznie
14. Lędziny (M) 1 0 0 0 0 1

15. Mikołów (M) 0 0 0 0 1 1

16. Mysłowice (M) 2 0 0 0 0 2

17. Piekary Śląskie (M) 1 0 1 0 1 3

18. Pielgrzymowice (W) 0 0 1 0 0 1

19. Poręba (M) 0 0 0 0 1 1

20. Pyskowice (M) 0 0 1 0 0 1

21. Ruda Śląska (M) 1 0 0 0 1 2

22. Sosnowiec (M) 3 1 0 2 0 6

23. Tychy (M) 1 0 0 1 0 2

24. Ustroń (M) 0 1 0 0 0 1

25. Zabrze (M) 1 0 0 0 0 1

Ogółem 21 6 5 8 14 54

Źródło: Zestawiono na podstawie rejestru prac dyplomowych licencjackich oraz magisterskich prowadzo-
nego przez Sekretariat IBiIN UŚ. Literami oznaczono: M – miasta, G – siedzibę gminy, W – miejscowość  
w obrębie gminy.

Najwięcej uwagi poświęcono miejskim placówkom w Sosnowcu (6), Jaworznie (6) 
i Katowicach (5), część rozpraw omawiała placówki w mniejszych miejscowości, np  
w Imielinie (8 tys. mieszkańców), Kaletach (8,7 tys.), Porębie (8,8 tys.), Ustroniu  
(15,5 tys.), Pyskowicach (19 tys.). Spoza województwa śląskiego przedmiotem rozpraw 
były też kultura i biblioteki z innych województw (nieujętych w statystyce): małopol-
skiego (Bukowno, Chełmek, Imbramowice, Klucze, Miechów, Ojców, Olkusz, Oświę-
cim, Wadowice) oraz opolskiego (Olesno).

Konkluzja i inne uwagi

Problemu bibliotekarstwa publicznego w środowiskach wiejskich nie uznawano  
w Katowicach za konieczność dydaktyczną, a przynajmniej nie był on dotąd podejmo-
wany z wyraźnym ukierunkowaniem na wskazanie odrębności potrzeb lokalnych oraz 
metodyki pracy bibliotekarza. Przyczyniło się do tego przede wszystkim postrzeganie 
województwa śląskiego jako aglomeracji wysoko zurbanizowanej o znacznym zagęsz-
czeniu ludności. Dydaktycy, utrzymujący intensywną współpracę z Biblioteką Śląską 
oraz bibliotekami w miastach (w tym w stolicach subregionów), odczuwają potrzebę 
wspomagania właśnie środowisk miejskich, w których sieć biblioteczna jest zbyt szczu-
pła, często słabo zaopatrywana w nowości, zbyt skromnie finansowana. Rzadko trafiają 
na studia do Katowic kandydaci z miejscowości oddalonych od stolicy województwa,  
z których komunikacja jest utrudniona bądź czasochłonna (dotyczy to zwłaszcza gmin 
w powiecie częstochowskim, jastrzębsko-wodzisławskim, żywieckim). Z punktu widze-
nia Dyrekcji Biblioteki Śląskiej, zobowiązanej do funkcji biblioteki wojewódzkiej, zbyt 
mało dostrzegana jest w Polsce specyfika sytuacji bibliotek w górnośląskich miastach, 
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przechodzących nadal kryzys w związku z przebudową gospodarki. Chociaż wykształ-
cenie bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych w coraz większym stop-
niu zgodne jest z zawodem, a także podnosi się procent osób z kwalifikacjami wyższy-
mi, to nadal niezbędne jest czuwanie nad polityką doboru kadr. Na użytek tego tekstu 
nie przeprowadzono rozeznania, które środowiska mają najmniej korzystny poziom 
wykształcenia bibliotekarzy, ale takie analizy byłyby wskazane.

Pracownicy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Śląskiego uczestniczą w konferencjach dla bibliotekarzy w województwie. Nie było i 
nie jest to jedyne środowisko, na rzecz którego Instytut podejmuje wysiłki dydaktyczne.  
Od wielu lat kontynuuje się w Katowicach organizację trzysemestralnych studiów pody-
plomowych dla bibliotekarzy bibliotek publicznych i szkolnych. W roku 2008 na proś-
bę dyrektorów wyższych uczelni, zwłaszcza Uniwersytetu Śląskiego, pozyskano środki 
na uruchomienie bezpłatnych dwusemestralnych studiów dla osób po studiach innych 
kierunków zatrudnionych w bibliotekach naukowych. Trwające równocześnie typowe 
studia (stacjonarne, niestacjonarne) oraz dwa rodzaje studiów podyplomowych to duże 
obciążenie dla nauczycieli akademickich, toteż uruchomienie kolejnych studiów – tylko 
dla pracowników wsi – wzbudziło zdziwienie, o którym świadczą też wyniki ankiety. 
Tylko 2 z 20 osób opowiedziało się za opracowaniem na wszystkich typach studiów spe-
cjalnego bloku treści dla pracowników bibliotek na wsi, 2 osoby były za wprowadzeniem 
takiego zakresu na studiach pierwszego stopnia, 3 osoby na studiach magisterskich,  
9 w formie studiów podyplomowych, 6 osób wypowiedziało się całkowicie przeciw za-
jęciu się sprawą profilowania treści dla bibliotekarzy pracujących na wsi.

Żeby zmienić sytuację w województwie, niezbędne byłoby podjęcie dodatko-
wych analiz, przemyślenie sposobu kształcenia poza Katowicami w formie kursów,  
lecz nie można tego będzie zaproponować bez głębszych analiz oraz merytorycznych 
przygotowań.

Przekazywanie wiedzy o Śląsku (w granicach historycznych, z uwzględnieniem 
Śląska Dolnego, Opolskiego oraz Górnego) w Katowicach nie jest niczym nowym. 
Trzeba jednak patrzeć na województwo śląskie zupełnie inaczej: myśleć o XXI wieku 
i dostrzegać specyfikę Jury Krakowsko-Częstochowskiej (w tym na terenach licznych 
ostatnio kataklizmów atmosferycznych) i widzieć potrzeby gmin w Beskidzie Śląskim 
(tu okręg Śląska Cieszyńskiego jest dobrze rozpoznany), ale także w górskim powiecie 
żywieckim, o zupełnie odrębnej przeszłości, tradycji oraz potrzebach.

Nie można też zapomnieć, że regionalizm to niepejoratywnie postrzegany pro-
wincjonalizm. Kandydat do zawodu bibliotekarza musi mieć gwarancję pozyskiwania 
wiedzy o wysokich standardach. Takie założenia są już sednem misji nauczycieli akade-
mickich z Katowic.

157





Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Biblioteki gminne w programach nauczania  
różnych przedmiotów w toku kształcenia na kierunku 

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  

Jana Kochanowskiego w Kielcach

Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach kształci na kierunku informacja na-
ukowa i bibliotekoznawstwo w zakresie trzech specjalności: Biblioteki szkolne i publicz-
ne, Zarządzanie informacją i Prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa. Studenci, 
szczególnie ci wybierający Biblioteki szkolne i publiczne oraz Zarządzanie informacją, 
są zainteresowani pracą w bibliotekach. Studia niestacjonarne na wyżej wymienionych 
specjalnościach najczęściej podejmują pracownicy różnego typu bibliotek, w tym tak-
że bibliotek gminnych i wiejskich (w przeważającej mierze piszą oni prace licencjackie  
i magisterskie na temat znanych sobie placówek). Instytut nie wprowadził do tej pory 
do programu nauczania odrębnego przedmiotu skierowanego na kształcenie akade-
mickie bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych. Jednak w związku  
z realnymi potrzebami studentów, jego pracownicy już od wielu lat treści poszczególnych 
przedmiotów uzupełniają o elementy dotyczące pracy w bibliotekach gminnych jako 
placówkach kulturalno-oświatowych. Zagadnienia funkcjonowania bibliotek gminnych 
występują w programach nauczania takich przedmiotów, jak: Bibliotekarstwo, Metodyka 
pracy bibliotek szkolnych, publicznych i pedagogicznych, Organizacja i zarządzanie biblio-
tekami, Nauka o informacji, Technologia informacyjna, Źródła informacji, Automatyczne 
systemy biblioteczno-informacyjne, Literatura dla dzieci i młodzieży (źródła informacji  
o książkach dla dzieci i młodzieży; dzieci i młodzież jako odbiorcy literatury dla dzie-
ci i młodzieży; książka a inne formy przekazu literackiego: teatr, film, tv; wiersze dla 
dzieci; baśń literacka; wybrane problemy we współczesnej prozie obyczajowej dla dzieci 
i młodzieży: problemy współczesnej rodziny, konflikty rodzinne, miejsce dziecka w ro-
dzinie, adopcja; problemy współczesnej młodzieży: miłość, ciąża nastolatek, anoreksja, 
bulimia, ucieczki z domu, prostytucja, narkomania, problemy szkolne, praca młodzie-
ży, czatowanie w Internecie; problemy choroby, śmierci, kalectwa, niepełnosprawności, 
odmienności; proza przygodowa, jej odmiany gatunkowe oraz jej wartości wychowaw-
cze i poznawcze), Literatura popularna (zapoznanie studentów ze specyfiką literatury 
popularnej, jej pochodzeniem, kreowaniem bohatera, sposobem narracji, przestrze-

159



nią literacką, odbiorcą, występującymi w niej motywami, miejscami akcji; wyrobienie 
umiejętności swobodnego poruszania się na obszarze wielorodności gatunków literatu-
ry popularnej oraz serii wydawniczych; zrozumienie zjawiska bestsellerów), Wybrane 
zagadnienia literatury polskiej i powszechnej (laureaci literackiej Nagrody Nobla, główne 
nurty współczesnej literatury polskiej i światowej), Seminaria licencjackie, Seminaria 
magisterskie, Wykład monograficzny (w tym: POSK w Londynie – możliwości współpra-
cy, model funkcjonowania Centrali Bibliotek Ruchomych; wychodźczy rynek wydaw-
niczy w Wielkiej Brytanii i we Francji po II wojnie światowej; polskie życie literackie  
na obczyźnie).

Rozwój „społeczeństwa informacyjnego” wpłynął na kształtowanie zarówno no-
wego sposobu funkcjonowania bibliotek i ośrodków informacji, jak i nowej roli zawo-
dowej bibliotekarzy oraz specjalistów informacji. Biblioteka przestaje być już instytucją, 
która gromadzi zbiory, a po opracowaniu wypożycza je czytelnikom. Silna konkurencja 
mediów elektronicznych, ale i potrzeby uczących się i studiujących czytelników wymu-
szają na bibliotekach otwarcie i możliwie pełne zaspokojenie ich oczekiwań. Obecnie 
biblioteki posiadają w swych zbiorach nie tylko tradycyjne książki, ale również doku-
menty audialne, wizualne i elektroniczne. Komputeryzacja procesów bibliotecznych  
i coraz bardziej powszechny dostęp do Internetu to czynniki sprzyjające otwarciu się na 
nowe wyzwania intelektualne, mody i tendencje.

Placówki biblioteczne, w tym także biblioteki gminne (co potwierdzają wypowie-
dzi niestacjonarnych studentów) coraz bardziej upodabniają się do efektywnie funk-
cjonujących i skomputeryzowanych ośrodków, pracujących w sieci instytucji kultury, 
edukacji i informacji. Są one niezwykle ważne dla małych społeczności lokalnych, dla 
których biblioteka jest „oknem na świat”. W tej sytuacji biblioteki i bibliotekarze stawia-
ni są przed nowymi, coraz trudniejszymi zadaniami i wymaganiami, to do nich powin-
na przygotowywać ich nowoczesna, permanentna edukacja.

Biblioteka gminna uczy korzystania z nowoczesnych źródeł i ośrodków informacji 
naukowej. Szczególnie ważna jest jej praca w środowiskach wiejskich, małomiastecz-
kowych, gminnych, oddalonych od dużych i bogatych bibliotek publicznych. Poza 
szkołami pełni ona rolę centrum dydaktyczno-kulturalnego, wspiera wykonywanie za-
dań – przede wszystkim bibliotek szkolnych, gdzie nie zawsze w pełni realizowana jest 
ścieżka „Edukacji czytelniczej i medialnej” (Rozp. Min. Edukacji Narod. z dn. 15 lutego 
1999 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz. U. 1999 nr 14  
poz. 415, pkt 2 i 3).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom studentów oraz zmieniającej się 
rzeczywistości, Instytut zwraca szczególną uwagę na:

– specyfikę uwarunkowań społeczno-demograficznych, cywilizacyjnych i kul-
turowych oraz uregulowań prawnych i doświadczeń organizacyjno-meto-
dycznych działalności współczesnych bibliotek gminnych w środowisku 
lokalnym;

– zadania gminnych bibliotek publicznych, m.in.: gromadzenie, opracowy-
wanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, służących obsłudze po-
trzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza do-
tyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek 
kulturalny, naukowy i gospodarczy, pełnienie funkcji ośrodka informacji 
biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń między-
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bibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych,  
a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym;

– umiejętność współpracy bibliotek gminnych z innymi typami bibliotekami 
i z instytucjami działającymi w szeroko rozumianym otoczeniu społecznym 
biblioteki, również z nauczycielami, rodzicami dzieci i młodzieży;

– umiejętność rozpoznawania i zaspakajania potrzeb czytelników i użytkow-
ników informacji w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem 
analizy i metod zaspakajania czytelniczych i informacyjnych potrzeb dzie-
ci i młodzieży; niesienie zindywidualizowanej pomocy w wyborze lektury, 
książki dostosowanej do możliwości intelektualnych czytelnika, zaintereso-
wanie literaturą specjalistyczną; praca z czytelnikiem wymagającym, wy-
kształconym i tym mniej wyedukowanym (literatura wysokoartystyczna  
i literatura popularna, literatura fachowa);

– umiejętność organizowania pracy w bibliotece z wykorzystaniem nowocze-
snych metod i środków technicznych; wyrabianie wśród czytelników umie-
jętności krytycznego podejścia do źródeł informacji;

– umiejętność rozpoznawania cech osobowościowych czytelników w celu pro-
wadzenia działań pedagogicznych i wychowawczych w bibliotece z różnymi 
ich kategoriami;

– działalność bibliotekarza polegającą na inspirowaniu czytelnictwa wśród 
odwiedzających bibliotekę, prowadzeniu zajęć z „Klubami Książki” – co 
służy rozwijaniu aktywizacji intelektualnej i kulturalnej, wyrabianiu pożą-
danych postaw społeczno-moralnych, wzbogaceniu życia emocjonalnego  
i wyobraźni;

– wdrażanie słuchaczy do poszukiwania aktywnych form rozpoznawania, roz-
budzania i tworzenia warunków optymalnego zaspokajania zainteresowań 
i potrzeb czytelniczo-informacyjnych użytkowników bibliotek gminnych  
i mieszkańców środowiska lokalnego jako podstawy kreatywnego biblio-
tekarstwa. Uczenie dorosłych czytelników (np. emerytów) efektywnego 
wykorzystywania elektronicznych narzędzi i źródeł informacji, szczegól-
nie tam, gdzie nie ma Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dostęp do Internetu 
(wyszukiwanie informacji na określony temat, korzystanie z katalogów bi-
bliotecznych na całym świecie, odwiedzanie galerii, muzeów, księgarń inter-
netowych, czytanie czasopism w wersji elektronicznej, itd.) stwarza więcej 
możliwości czytelnikowi do czynnego udziału w konkursach, wystawach, 
uroczystościach rocznicowych, spotkaniach z pisarzami, itp.;

– metody zarządzania procesami bibliotecznymi i specyfikę doboru i modelo-
wania zbiorów oraz zmieniające się uwarunkowania ich odbioru społecznego;

– typologię form pracy z czytelnikiem indywidualnym, zbiorowym i zespołowym;
– charakterystykę edukacji wielomedialnej użytkowników oraz wdrażania bi-

bliotekarzy do poszukiwania nowych form oddziaływania na czytelników  
i środowisko lokalne;

– biblioteki gminne jako instytucje, które dzięki nowoczesnym narzędziom 
informacyjno-komunikacyjnym będą mogły przyczynić się do zmniejszenia 
wykluczenia cyfrowego i pozwalać mieszkańcom, zwłaszcza małych miejsco-
wości, na lepsze możliwości włączania się w życie gospodarcze i społeczne;
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– animację kultury w środowiskach lokalnych, co przygotowuje do odbioru 
dzieł sztuki, budzi zdolności twórcze; dostarczając rozrywki, kształtuje mo-
del życia kulturalnego czytelników, pobudza kreatywność.

Obraz współczesnej biblioteki gminnej musi być ujęty w szerokiej perspektywie 
społecznej, a prezentacja jej działań – w kontekście realizacji informacyjnych, edukacyj-
nych i kulturowych potrzeb czytelników. Pojawiają się nowe typy usług bibliotecznych, 
nowe typy zbiorów, nowe formy i zasady instytucjonalnego funkcjonowania bibliotek. 
Rozwija się biblioteka otwarta, twórcza, aktywna wobec czytelnika i nastawiona na 
kontakt z czytelnikiem, poszerzająca swoje usługi zgodnie z zasadami i mechanizmami 
kultury masowej. Biblioteki gminne przekształcają się coraz częściej w centra życia kul-
turalnego w regionie, przejmując na siebie obowiązki z zakresu animacji kultury.

Kształcąc kreatywnych bibliotekarzy i pracowników zarządzania informacją, 
permanentnie udoskonalających swe umiejętności zawodowe Instytut ma na uwadze,  
że gminna biblioteka jest interdyscyplinarną centralą w swoim środowisku, która może 
zapobiec poczuciu wykluczenia, np. bezrobotnym, emerytom – poprzez dobór pozy-
tywnych lektur, które pobudzą własną aktywność, wzbogacą wiedzę i doświadczenie, 
pokażą możliwe kierunki rozwoju, są dawką optymizmu, zmotywują do dalszych dzia-
łań i poszukiwań (biblioterapia) lub całej społeczności (np. wiejskiej), gdy likwidowane 
są ze względów finansowych lokalne szkoły podstawowe.
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Magdalena Wójcik
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet Jagielloński

Raport dotyczący aktualizacji  
kształcenia akademickiego bibliotekarzy  

pracujących w małych bibliotekach gminnych

I. Profil absolwenta placówki

1.1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Absolwent jednolitych studiów magisterskich posiada wiedzę ogólnohumanistycz-
ną i przygotowanie zawodowe niezbędne do podjęcia pracy w bibliotekach wszyst-
kich typów w zakresie szeroko pojętej informacji bibliotecznej, księgarskiej, naukowej  
i wydawniczej. Absolwent powinien być także gotów do podjęcia dalszego kształcenia 
i pracy naukowej. Przygotowaniu absolwenta do podjęcia w/w zadań służy realizacja 
przedmiotów kształcenia ogólnego w wymiarze 705 godzin, realizacja przedmiotów 
podstawowych i kierunkowych w wymiarze 1530 godzin, jak również odbycie dwuty-
godniowych praktyk zawodowych z zakresu opisu dokumentów i organizacji pracy oraz 
praktyk z zakresu działalności informacyjnej bibliotek w wymiarze 20 dni roboczych. 
Od roku akademickiego 2007/08 w Instytucie nie organizuje się już naboru na studia 
jednolite magisterskie, ich prowadzenie zostanie zakończone w 2011 roku, w związku  
z czym w dalszej części raportu studia te nie będą brane pod uwagę przy analizie pro-
gramów kształcenia.

1.2. Studia stacjonarne I stopnia

Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia posiada zarówno ogólną wiedzę  
z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, jak i przygotowanie zawodowe.  
Absolwent potrafi: praktycznie zastosować zdobytą w toku studiów wiedzę do rozwią-
zywania problemów zawodowych, organizować pracę w zespole, promować działalność 
informacyjną i biblioteczną, pracować z czytelnikiem i użytkownikiem informacji. 
Jest świadom zasad etyki zawodowej, zna i respektuje przepisy prawa autorskiego, zna 
metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych oraz posiada 
umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji. Posługuje 
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się językiem obcym co najmniej na poziomie biegłości B2 wg Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specja-
listycznym w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent studiów I stop-
nia jest również świadom konieczności stałego samokształcenia i doskonalenia zawo-
dowego, wykazuje się innowacyjnym podejściem do pracy oraz otwartością na zmiany. 
W trakcie studiów realizuje 555 godzin przedmiotów kształcenia ogólnego, 870 godzin 
zajęć kierunkowych oraz odbywa obowiązkowe praktyki z zakresu opisu dokumentów 
i organizacji pracy w wymiarze 20 dni roboczych. Jest przygotowany do podjęcia pracy 
w instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, 
nauki i administracji zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem 
dokumentów oraz do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

1.3. Studia stacjonarne II stopnia (dla licencjatów INIB oraz dla licencjatów in-
nych kierunków studiów niż informacja naukowa i bibliotekoznawstwo)

Absolwent studiów stacjonarnych II stopnia posiada szeroką wiedzę z zakre-
su informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, gruntowne przygotowanie zawodowe  
oraz umiejętności pozwalające zarówno na podejmowanie zadań badawczych, jak i roz-
wiązywanie praktycznych problemów zawodowych. Ma wpojone nawyki kształcenia 
ustawicznego i jest przygotowany do świadomego kierowania swoim rozwojem zawo-
dowym. Potrafi organizować pracę zespołów realizujących projekty z zakresu informa-
cji naukowej i bibliotekoznawstwa, prowadzić działalność naukowo-badawczą oraz pla-
nować i realizować politykę informacyjną w wymiarze dziedzinowym i terytorialnym. 
W toku studiów realizuje – dla licencjatów INIB – minimum: 255 godzin przedmio-
tów kształcenia ogólnego i 150 godzin przedmiotów kierunkowych, dla licencjatów in-
nych kierunków odpowiednio minimum 300 i 145 godzin. Posiada pogłębioną wiedzę  
z zakresu wybranej specjalizacji o charakterze teoretyczno-profesjonalnym, potrafi do-
stosować się do zmian związanych z rozwojem nowych technologii komunikacyjnych, 
jest przygotowany do podjęcia pracy badawczej oraz studiów III stopnia.

1.4. Studia niestacjonarne

1.4.1. Studia niestacjonarne, jednolite magisterskie

Absolwent niestacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich posiada niezbęd-
ną wiedzę ogólnohumanistyczną, przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie 
pracy w bibliotekach wszystkich typów oraz w zakresie szeroko pojętej działalności in-
formacyjnej, księgarskiej i wydawniczej, jak również umiejętności pozwalające na pod-
jęcie pracy naukowej. Przygotowaniu absolwenta do podjęcia w/w zadań służy realiza-
cja przedmiotów kształcenia ogólnego w wymiarze 135 godzin, realizacja przedmiotów 
podstawowych i kierunkowych w wymiarze 803 godzin, jak również odbycie tygo-
dniowych praktyk zawodowych z zakresu opisu dokumentów i organizacji pracy oraz 
praktyk z zakresu działalności informacyjnej bibliotek w wymiarze 12 dni roboczych.  
Podobnie jak w przypadku studiów stacjonarnych, nabór na studia jednolite magister-
skie został po raz ostatni przeprowadzony w roku akademickim 2007/08, w związku  
z czym studia tego rodzaju nie będą brane pod uwagę w dalszej części raportu.
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1.4.2. Studia niestacjonarne I stopnia

Absolwent studiów niestacjonarnych I stopnia posiada ogólną wiedzę z zakresu 
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz przygotowanie zawodowe umożliwia-
jące podjęcie pracy w instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kul-
tury, edukacji, biznesu, nauki i administracji zajmujących się gromadzeniem, opra-
cowaniem i udostępnianiem dokumentów. Potrafi: praktycznie zastosować zdobytą  
w toku studiów wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych, organizować pra-
cę w zespole, promować działalność informacyjną i biblioteczną, pracować z czytel-
nikiem i użytkownikiem informacji. Absolwent jest świadom zasad etyki zawodowej, 
zna i respektuje przepisy prawa autorskiego, zna metody i techniki stosowane w pro-
cesach informacyjno-bibliotecznych oraz posiada umiejętności sprawnego wyszuki-
wania, selekcji i oceny jakości informacji. Posługuje się językiem obcym na poziomie 
biegłości B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Euro-
py oraz zna język specjalistyczny w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.  
Absolwent studiów I stopnia zdaje sobie sprawę z konieczności stałego samokształ-
cenia i doskonalenia zawodowego, wykazuje się otwartością na zmiany oraz innowa-
cyjnym podejściem do pracy. W trakcie studiów realizuje 380 godzin przedmiotów 
kształcenia ogólnego, 520 godzin zajęć kierunkowych oraz odbywa obowiązkowe 
praktyki z zakresu opisu dokumentów i organizacji pracy w wymiarze 12 dni robo-
czych. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia na 
studiach II stopnia.

1.4.3. Studia niestacjonarne II stopnia (dla licencjatów inib oraz dla licencjatów innych 
kierunków studiów niż informacja naukowa i bibliotekoznawstwo)

Absolwent studiów stacjonarnych II stopnia posiada ugruntowaną wiedzę  
z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, przygotowanie zawodowe oraz 
umiejętności pozwalające zarówno na podejmowanie zadań badawczych, jak i roz-
wiązywanie praktycznych problemów zawodowych. Potrafi organizować pracę ze-
społów realizujących projekty z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa  
oraz prowadzić działalność naukowo-badawczą. Posiada pogłębioną wiedzę z zakre-
su wybranej specjalizacji o charakterze teoretyczno-profesjonalnym, potrafi dosto-
sować się do zmian związanych z rozwojem nowych technologii komunikacyjnych. 
Ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i jest przygotowany do świadomego 
kierowania swoim rozwojem zawodowym. W toku studiów realizuje – dla licencjatów 
INIB – minimum: 180 godzin przedmiotów kształcenia ogólnego i 120 godzin przed-
miotów kierunkowych, dla licencjatów innych kierunków odpowiednio: minimum  
205 i 125 godzin. Jest przygotowany do podjęcia pracy badawczej oraz studiów  
III stopnia.

II. Prezentacja dotychczasowych doświadczeń w kształceniu bibliotekarzy gminnych

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ nastawiony jest na wszech-
stronne kształcenie studentów, tak by mogli podjąć pracę w bibliotekach wszystkich 
typów, w innych instytucjach związanych z książką i informacją, takich jak: wydaw-
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nictwa, księgarnie, centra informacji, archiwa, instytucje kultury, również prywatne 
firmy. Celem studiów jest więc nie tylko przekazanie niezbędnej wiedzy zawodowej  
i wykształcenie konkretnych umiejętności, ale również przygotowanie absolwentów 
do zmieniających się warunków rynku pracy. Stąd w programie studiów położo-
no nacisk na przedmioty związane z nauką języków, nowoczesnymi technologiami, 
komputeryzacją i rozwojem Internetu jako narzędziami pracy. Biorąc pod uwagę ko-
nieczność ustawicznego kształcenia i ogólną tendencję do wielokrotnego zmieniania 
miejsca pracy w toku rozwoju kariery zawodowej, Instytut stara się przede wszystkim 
wykształcić wszechstronnego absolwenta, który będzie potrafił dostosować się do sy-
tuacji na rynku pracy i świadomie kierować swoim rozwojem zawodowym. Dlatego 
też w toku dotychczasowych doświadczeń nie skupiano się na kształceniu bibliote-
karzy przystosowanych do pracy w bibliotece konkretnego typu (np. w bibliotekach 
gminnych), stawiając raczej na ogólne przygotowanie bibliotekarskie, które pozwoli 
szybko wdrożyć się do pracy w każdej bibliotece.

III. Analiza obecnego programu kształcenia z punktu widzenia gminnych biblio-
tek publicznych (w podziale na studia licencjackie/magisterskie, stacjonarne 
i niestacjonarne)

3.1. Analiza programów

Analizując programy nauczania z punktu widzenia przydatności dla potrzeb 
kształcenia bibliotekarzy gminnych, pod uwagę brano przedmioty, które można zali-
czyć do jednej z poniższych grup:

– przedmioty kształcenia ogólnobibliotecznego (tj. Opis dokumentów, Źró-
dła informacji, Terminologia i metodologia informacji naukowej i bibliote-
koznawstwa, Czytelnictwo i inne);

– przedmioty kształcenia ogólnohumanistycznego (tj. Literatura, Języki 
obce, itp.);

– przedmioty poruszające kwestie etyki i prawa w działalności bibliotecznej 
i informacyjnej (np. Podstawy prawne działalności informacyjnej i biblio-
tecznej, Prawo, twórczość, kultura, Etyka informacji naukowej i biblioteko-
znawstwa);

– przedmioty związane z finansowaniem, zarządzaniem i promocją biblio-
tek (jak np.: Zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce infor-
macyjnej, Finansowanie działalności bibliotecznej i informacyjnej, Public 
relations, itp.);

– przedmioty związane z wykorzystaniem nowych technologii w pracy bi-
bliotekarza (tj. Multimedia w systemie komunikacji społecznej, Internet jako 
środowisko informacji, Społeczeństwo informacji i wiedzy, itp.);

– przedmioty omawiające kwestie funkcjonowania biblioteki w otoczeniu 
społecznym i relacje z użytkownikami (jak np.: Biblioteka w komunikacji 
publicznej, Emocje w zachowaniach informacyjnych, Kompetencje społeczno
-psychologiczne w pracy bibliotekarza i pracownika informacji, itp.).
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3.1.1. Studia stacjonarne

3.1.1.1. Studia stacjonarne I stopnia

Program studiów I stopnia przewiduje realizację 555 godzin treści podstawo-
wych i 870 godzin treści kierunkowych. Przedmioty istotne w kontekście kształce-
nia bibliotekarzy gminnych to: Komunikacja społeczna (30 godz.), Public relations  
(30 godz.), Źródła informacji (30 godz.), Podstawy zarządzania (30 godz.), Podstawy 
bibliotekarstwa i informacji naukowej (30 godz.), Historia i teoria kultury (30 godz.), 
Czytelnictwo (90 godz.), Języki informacyjno-wyszukiwawcze i indeksowanie (150 
godz.), Biblioteka i użytkownicy w otoczeniu społecznym (75 godz.), Źródła informa-
cji (75 godz.), Internet jako środowisko informacyjne (75 godz.), Ochrona własności 
intelektualnej (30 godz.), Wykład monograficzny: biblioteka w komunikacji publicznej  
(30 godz.); przedmioty fakultatywne: Literatura (60 godz.), Książka dla dzieci i mło-
dzieży (15 godz.), Informacja edukacyjna (15 godz.).

3.1.1.2. Studia stacjonarne II stopnia

W programie studiów II stopnia przewidziano realizację w zależności od wy-
branej specjalizacji od 255 do 315 godzin przedmiotów podstawowych oraz od  
150 do 195 godzin przedmiotów kierunkowych. Z punktu widzenia przygotowania 
absolwentów do podjęcia pracy w bibliotekach gminnych istotna wydaje się szczegól-
nie realizacja przedmiotów, takich jak: Społeczeństwo informacji i wiedzy (30 godz.), 
Multimedia w systemie komunikacji społecznej (60 godz.), Zarządzanie i marketing 
w bibliotekarstwie i praktyce informacyjnej (30 godz.), Finansowanie działalności  
bibliotecznej i informacyjnej (30 godz.), Podstawy prawne działalności informacyjnej 
i bibliotecznej (45 godz.), Etyka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (15 godz.) 
oraz specjalizacje.

3.1.1.3. Studia stacjonarne II stopnia dla licencjatów innych kierunków studiów niż in-
formacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Program studiów II stopnia dla licencjatów kierunków innych niż informacja 
naukowa i bibliotekoznawstwo przewiduje realizację – w zależności od wybranej  
specjalizacji – od 300 do 360 godzin przedmiotów podstawowych oraz od 145 do  
190 godzin przedmiotów kierunkowych. Treści przydatne z punktu widzenia kształ-
cenia pracowników bibliotek gminnych zawarte zostały w przedmiotach: Społeczeń-
stwo informacji i wiedzy (30 godz.), Multimedia w systemie komunikacji społecznej (60 
godz.), Terminologia informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (15 godz.), Współcze-
sne problemy i kierunki badań w nauce o książce, bibliotece i informacji (30 godz.),  
Zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce informacyjnej (30 godz.),  
Podstawy prawne działalności informacyjnej i bibliotecznej (45 godz.), Etyka informacji 
naukowej i bibliotekoznawstwa (15 godz.) oraz specjalizacje.
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3.1.2. Studia niestacjonarne

3.1.2.1. Studia niestacjonarne I stopnia

Program studiów I stopnia w trybie niestacjonarnym przewiduje realizację  
380 godzin treści podstawowych i 520 godzin treści kierunkowych, łącznie 900 godzin. 
Dla potrzeb kształcenia bibliotekarzy gminnych najbardziej użyteczne wydają się treści 
realizowane podczas przedmiotów: Komunikacja społeczna (30 godz.), Public relations 
(30 godz.), Źródła informacji (30 godz.), Podstawy zarządzania (20 godz.), Podstawy 
bibliotekarstwa i informacji (10 godz.), Czytelnictwo (60 godz.), Języki informacyjno-wy-
szukiwawcze i indeksowanie (100 godz.), Biblioteka i użytkownicy w otoczeniu społecz-
nym (50 godz.), Internet jako środowisko informacyjne (40 godz.), Wykład monograficz-
ny: Biblioteka w komunikacji publicznej (20 godz.), Ochrona własności intelektualnej (20 
godz.); przedmioty fakultatywne: Literatura (40 godz.), Książka dla dzieci i młodzieży 
(15 godz.), Informacja edukacyjna (10 godz.), Kompetencje społeczno-psychologiczne  
w pracy bibliotekarza i pracownika informacji (10 godz.), Emocje w zachowaniach infor-
macyjnych (10 godz.).

3.1.2.2. Studia niestacjonarne II stopnia

Program studiów przewiduje realizację – w zależności od wybranej specjalizacji 
– od 180 do 185 godzin treści podstawowych i od 120 do 130 godzin przedmiotów 
kierunkowych. Treści przydatne z punktu widzenia kształcenia pracowników biblio-
tek gminnych zawarte zostały w przedmiotach: Społeczeństwo informacji i wiedzy (20 
godz.), Multimedia w systemie komunikacji społecznej (40 godz.), Zarządzanie i marke-
ting w bibliotekarstwie i praktyce informacyjnej (20 godz.), Finansowanie działalności 
bibliotecznej i informacyjnej (15 godz.), Podstawy prawne działalności informacyjnej 
i bibliotecznej (30 godz.), Etyka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (10 godz.) 
oraz specjalizacje.

3.1.2.3. Studia niestacjonarne ii stopnia dla licencjatów innych kierunków studiów niż 
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Program studiów II stopnia dla licencjatów innych kierunków przewiduje realiza-
cję – w zależności od wybranej specjalizacji – od 205 do 210 godzin treści podstawo-
wych i od 125 do 135 godzin przedmiotów kierunkowych. Treści przydatne z punktu 
widzenia kształcenia pracowników bibliotek gminnych zawarte zostały w przedmio-
tach: Społeczeństwo informacji i wiedzy (20 godz.), Multimedia w systemie komunikacji 
społecznej (40 godz.), Teoria i metodologia nauki o książce, bibliotece i informacji (40 
godz.), Zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce informacyjnej (20 godz.), 
Podstawy prawne działalności informacyjnej i bibliotecznej (30 godz.), Podstawy biblio-
tekarstwa i informacji (20 godz.), Etyka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (10 
godz.), Czytelnictwo (50 godz.), Języki informacyjno-wyszukiwawcze i indeksowanie 
(30 godz.), Internet jako środowisko informacji (30 godz.), Źródła informacji (40 godz.) 
oraz specjalizacje.
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3.2. Analiza przedmiotów

Zamieszczona poniżej analiza przedmiotów kształcenia została przeprowadzona  
w oparciu o sylabusy opracowane przez prowadzących poszczególne zajęcia. Kata-
log realizowanych w Instytucie kursów dostępny jest na stronie www.inib.uj.edu.pl,  
w zakładce wykaz przedmiotów.

Biblioteka i książka w otoczeniu społecznym
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką relacji między  

biblioteką a szeroko rozumianym otoczeniem społecznym, w jakim ona funkcjonuje. 
Nacisk położony został przede wszystkim na kwestie związane z potrzebami i zachowa-
niami użytkowników, rolę bibliotekarzy i profesjonalistów informacji w obszarze pracy 
z użytkownikiem, w tym kształtowanie ich kompetencji informacyjnych. W rezultacie 
student powinien umieć profesjonalnie pomóc użytkownikowi w zaspokojeniu potrzeb 
informacyjnych, a także rozumieć znaczenie kompetencji informacyjnych w społeczeń-
stwie wiedzy.

Biblioteka w komunikacji publicznej
Celem zajęć jest przedstawienie roli biblioteki jako mediatora w procesach komu-

nikacyjnych. W rezultacie student powinien umieć określić główne cechy różnych form 
komunikacji publicznej oraz realizować procesy mediacji w bibliotece.

Czytelnictwo
Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami badań czytel-

ników oraz formami pracy z użytkownikiem w bibliotece. W rezultacie student powi-
nien znać: metody i techniki badań społecznych oraz zasady kształtowania procesów 
komunikacyjnych i czytelniczych; umieć: samodzielnie realizować badania użytkow-
ników, oceniać wiarygodność innych badań oraz realizować różne formy pracy z czy-
telnikiem, jak również rozumieć partnerską postawę doradczą pracownika informacji  
w procesach komunikacji z użytkownikiem.

Emocje w zachowaniach informacyjnych
Celem realizacji zajęć jest przedstawienie koncepcji związanych z zachowaniami 

informacyjnymi użytkowników ze szczególnym uwzględnieniem aspektu afektywności. 
W rezultacie student powinien rozumieć istnienie różnych paradygmatów w zachowa-
niach informacyjnych użytkowników oraz zdawać sobie sprawę z wpływu emocji na 
zachowania informacyjne.

Formaty danych w systemach informacyjno-wyszukiwawczych
Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturami formatów 

bibliograficznych stosowanych dla różnych rodzajów dokumentów oraz sposobami opi-
su dokumentów zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych. W rezultacie student powi-
nien umieć sporządzić opis bibliograficzny książki, czasopisma oraz zbiorów specjalnych 
zarówno w sposób tradycyjny, jak i w formacie MARC 21 oraz wyszukać informacje  
w katalogu tradycyjnym i zautomatyzowanym.
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Etyka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami etycznego postępowania w ob-

szarze działalności zawodowej pracownika informacji i bibliotekarza. W efekcie zajęć 
student powinien znać postanowienia Kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika infor-
macji, rozumieć znaczenie dobrych obyczajów w nauce i pracy badawczej oraz umieć 
rozwiązywać sytuacje problemowe i postępować w pracy zawodowej i naukowej w spo-
sób profesjonalny i etyczny.

Finansowanie działalności bibliotecznej i informacyjnej
Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspekta-

mi finansowania statutowej działalności bibliotek. W rezultacie student powinien znać: 
zasady i źródła finansowania biblioteki, strukturę i reguły podziału budżetu instytu-
cji, możliwości wspomagania działalności bibliotecznej ze środków pozabudżetowych, 
możliwości finansowania inwestycji realizowanych przez bibliotekę, jak również powi-
nien umieć: planować i realizować plan budżetowy oraz organizować przetargi zgodnie 
z ustawą o zamówieniach publicznych.

Informacja edukacyjna
Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze źródłami informacji na temat oferty 

edukacyjnej. W rezultacie zajęć student powinien umieć rozpoznawać potrzeby eduka-
cyjne użytkowników, wyszukiwać, aktualizować, analizować, opracowywać i prezento-
wać informacje dotyczące rynku edukacyjnego oraz zdawać sobie sprawę z konieczno-
ści promowania idei indywidualnego rozwoju i kształcenia ustawicznego.

Internet jako środowisko informacji
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką Internetu jako środowiska in-

formacyjnego. W efekcie student powinien znać: wielkość, charakter i specyfikę zasobów 
informacyjnych Internetu, narzędzia wyszukiwania, wymiany informacji i komunikacji 
w Internecie, zasady ich działania, zalety i ograniczenia, różnorodne formy zasobów  
i usług informacyjnych dostępnych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem za-
sobów naukowych, podstawy konstruowania strategii wyszukiwawczych oraz umieć na 
tej podstawie dobierać właściwe, wyspecjalizowane narzędzia wyszukiwania informacji  
w Internecie do konkretnych potrzeb informacyjnych użytkowników.

Języki informacyjno-wyszukiwawcze
Przedmiot stanowi wprowadzenie do teoretycznych i praktycznych problemów 

opracowywania rzeczowego zbiorów bibliotecznych oraz zbiorów informacji w In-
ternecie. W efekcie zajęć student powinien znać terminologię, funkcję, historię i stan 
współczesny wybranych języków informacyjno-wyszukiwawczych i umieć wykorzystać  
tę wiedzę w praktyce do sporządzenia charakterystyki dokumentu w wybranym języku.

Kompetencje społeczno-psychologiczne w pracy bibliotekarza i pracownika informacji
Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy z użytkownikiem poprzez 

omawianie skutecznych strategii budowania relacji interpersonalnych. W efekcie zajęć 
student powinien umieć rozpoznawać i rozwijać swoje kompetencje psychospołeczne 
oraz budować dobre relacje z użytkownikami i współpracownikami.
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Książka dla dzieci i młodzieży
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią i współczesnymi osiągnięciami 

literatury dziecięcej i młodzieżowej. W rezultacie student powinien: znać specyfikę 
książki dla młodego odbiorcy, orientować się we współczesnych zjawiskach i tenden-
cjach literackich oraz zdawać sobie sprawę z potrzeby promowania dobrych lektur  
i kształtowania nawyków czytelniczych u najmłodszych.

Literatura
Celem zajęć jest poznanie wybranych problemów współczesnej literatury polskiej 

i powszechnej. W rezultacie zajęć student powinien orientować się w historii i najnow-
szych tendencjach w literaturze współczesnej oraz rozumieć potrzebę jej promowania 
wśród użytkowników bibliotek.

Multimedia w systemie komunikacji społecznej
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystanie technik 

multimedialnych w komunikacji społecznej. W efekcie student powinien znać najnow-
sze technologie multimedialne, standardy oraz typologię plików stosowanych w tworze-
niu multimediów, a także umieć wykorzystać je w celu wzbogacenia komunikacji.

Ochrona własności intelektualnej
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi regulacjami 

w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych w kontekście działalności bibliotek 
i ośrodków informacji. W efekcie student powinien znać przepisy związane z ochroną 
własności intelektualnej i rozumieć ich wpływ na działalność pracowników informacji.

Podstawy bibliotekarstwa i informacji
Celem zajęć jest przedstawienie podstawowej problematyki współczesnego biblio-

tekarstwa i nauki o informacji oraz stworzenie bazy terminologicznej i warsztatowej 
dla dalszych studiów. W efekcie student powinien znać: podstawową terminologię  
oraz drukowane i elektroniczne źródła z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznaw-
stwa, metody organizacji procesów bibliotecznych, programy biblioteczne i zintegro-
wane systemy stosowane w polskich bibliotekach, takie jak: Sowa, Mol, Libra, Patron, 
MAK, Prolib, Aleph, VTLS/Virtua, Horizon itp., jak również umieć: sprawnie zorgani-
zować pracę biblioteki i opracować projekt komputeryzacji procesów bibliotecznych.

Podstawy prawne działalności informacyjnej i bibliotecznej
Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi regulacjami prawnymi 

w zakresie prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem przepisów związanych z działalnością bibliotek. W efekcie student powinien 
znać źródła prawa i przepisy regulujące działalność ośrodków informacji oraz umieć 
praktycznie je interpretować w kontekście działalności bibliotek.

Podstawy zarządzania
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć oraz metod współczesnego 

zarządzania. W efekcie student powinien umieć wykorzystywać elementy wiedzy o istocie i me-
todach zarządzania do opisu i analizy instytucji bibliotecznych i systemów informacyjnych.
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Przemiany w powieści współczesnej literatury powszechnej
Celem zajęć jest poznanie wybranych problemów współczesnej literatury po-

wszechnej. W efekcie student powinien znać zasadnicze tendencje rozwojowe powieści 
XX stulecia, główne kierunki ideowo-artystyczne i czołowych przedstawicieli współcze-
snej powieści oraz rozumieć potrzebę promowania dobrej literatury wśród czytelników.

Public relations
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką i terminologią public rela-

tions. W efekcie student powinien rozumieć rolę i znaczenie przemyślanego, profesjo-
nalnego PR dla kształtowania pozytywnego wizerunku bibliotek i ośrodków informacji 
oraz umieć opracować projekt kampanii PR dla potrzeb biblioteki.

Społeczeństwo informacji i wiedzy
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką kształtowania społeczeń-

stwa informacyjnego oraz międzynarodowymi i krajowymi strategiami wspierania jego 
rozwoju. W efekcie student powinien znać główne kierunki rozwoju SI w Polsce i na 
świecie oraz rozumieć rolę bibliotek i ośrodków informacji w tym procesie.

Teoria i metodologia nauki o książce, bibliotece i informacji
Celem zajęć jest opis i analiza bibliotekoznawstwa, bibliologii oraz nauki o infor-

macji jako dyscyplin naukowych. W efekcie student powinien znać: przedmiot, termi-
nologię, metodologię oraz współczesne paradygmaty i kierunki badań bibliotekoznaw-
stwa, bibliologii i nauki o informacji oraz rozumieć rosnące znaczenie badań naukowych  
z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w kształtowaniu społeczeństwa 
wiedzy XXI wieku.

Terminologia informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
Przedmiot stanowi wprowadzenie do teoretycznych i praktycznych problemów 

terminologii informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i nauk pokrewnych. W efek-
cie zajęć student powinien umieć korzystania ze źródeł informacji terminologicznej  
oraz prawidłowo posługiwać się terminologią z zakresu informacji naukowej i bibliote-
koznawstwa.

Zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i w praktyce informacyjnej
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami organizacji i zarządzania  

oraz regułami etycznej pracy w bibliotece. W efekcie student powinien znać zasady  
i style zarządzania, reguły organizowania pracy oraz rozumieć istotę działań marketin-
gowych w działalności biblioteki.

Źródła informacji
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi źródłami informacji 

dostępnymi w formie drukowanej i elektronicznej. W efekcie student powinien znać 
zarówno typologię, cechy i budowę źródeł informacji pośrednich i bezpośrednich, elek-
tronicznych i drukowanych, jak i strategie wyszukiwania informacji oraz modele syste-
mów informacyjno-wyszukiwawczych i umieć na tej podstawie w sposób profesjonalny 
wyszukiwać informacje i sporządzać bibliografie zagadnieniowe.
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3.3. Analiza praktyk i sposobów ich realizacji

W Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ realizowane są za-
równo na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych dwa typy praktyk: Praktyki 
w zakresie opisu dokumentów i organizacji pracy w bibliotece oraz Praktyki w zakresie 
zdobywania doświadczeń informacyjnych.

Praktyki w zakresie opisu dokumentów i organizacji pracy w bibliotece
Celem praktyki jest usystematyzowanie zdobytych w toku studiów wiadomości 

na temat sporządzania opisów bibliograficznych dokumentów, budowania katalogu  
oraz wyszukiwania w nim informacji. Podczas praktyki studenci wykonują zadania 
związane ze sporządzaniem rekordów dla różnych typów książek i czasopism w kata-
logu zautomatyzowanym, dobierają hasła związane z formalnym i rzeczowym opraco-
waniem dokumentu oraz wyszukują informacje w katalogach z wykorzystaniem róż-
norodnych strategii wyszukiwawczych. Studenci nabywają również wiedzę dotyczącą 
struktury organizacyjnej biblioteki, etapów opracowania dokumentów, obiegu informa-
cji oraz metod organizacji pracy.

Praktyki w zakresie zdobywania doświadczeń informacyjnych
Celem praktyki jest utrwalenie wiadomości na temat tradycyjnych i elektronicz-

nych źródeł informacji oraz przygotowanie studentów do pracy z użytkownikiem.  
Osoby odbywające praktykę poznają warsztat pracy bibliotekarzy zatrudnionych w od-
dziale informacji naukowej, uczą się sprawnie wyszukiwać informacje na zadany temat, 
przyjmują zapytania czytelników i udzielają na nie odpowiedzi, informują użytkowni-
ków o dostępnych materiałach bibliotecznych gromadzonych w danej instytucji, pro-
wadzą szkolenia biblioteczne, uczestniczą w tworzeniu źródeł pochodnych oraz pracują  
z użytkownikiem, pełniąc dyżury w katalogu, wypożyczalni i czytelniach.

3.3.1. Studia stacjonarne I stopnia

Rodzaj: opis dokumentów i organizacja biblioteki.
Wymiar: 20 dni roboczych.
Realizacja: Praktykę z opisu dokumentów i organizacji biblioteki odbywali wspólnie 

studenci studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich. Spośród 50 studentów 
odbywających praktykę w roku akademickim 2008/2009 zdecydowana większość realizo-
wała ją w krakowskich bibliotekach naukowych. Popularnością cieszyły się biblioteki wy-
działowe i instytutowe UJ (16 osób) oraz biblioteki innych uczelni wyższych, w tym biblio-
teki: ASP, PWST, PAT, PAN i PAU (14 osób). Trzy osoby zdecydowały się odbyć praktykę 
w Bibliotece Jagiellońskiej, jedenaście w bibliotekach publicznych – w tym dwie w bibliote-
kach gminnych, pięć w bibliotekach szkolnych oraz jedna w bibliotece kościelnej.

3.3.2. Studia stacjonarne II stopnia

Rodzaj: działalność informacyjna biblioteki.
Wymiar: 20 dni roboczych.
Realizacja: Praktykę informacyjną podczas V roku studiów jednolitych magister-
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skich lub na drugim roku studiów drugiego stopnia odbyło łącznie 41 osób, z czego: 
11 w firmach prywatnych, agencjach reklamowych i wydawnictwach, 7 w bibliotekach, 
instytutach kultury lub firmach prywatnych za granicą, 7 w polskich archiwach, Insty-
tutach Pamięci Narodowej oraz Centrach Informacji Europejskiej. Zaledwie 4 osoby 
odbyły praktykę w bibliotece publicznej, z czego 1 w bibliotece gminnej. Cztery osoby 
zrealizowały praktyki w Bibliotece Jagiellońskiej, 4 w bibliotekach instytutowych i wy-
działowych UJ, a kolejne 4 w bibliotekach innych uczelni wyższych. Widać więc wśród 
studentów ostatnich lat studiów wyraźną tendencję do odbywania praktyk w instytu-
cjach innych niż biblioteki, co może sygnalizować tendencje w wyborze późniejszego 
preferowanego miejsca pracy.

3.3.3. Studia stacjonarne II stopnia dla licencjatów innych kierunków studiów niż infor-
macja naukowa i bibliotekoznawstwo

Rodzaj: opis dokumentów i organizacja biblioteki.
Wymiar: 12 dni roboczych.
Realizacja: Spośród 19 osób, które odbyły w roku akademickim 2008/2009 prak-

tykę z opisu dokumentów i organizacji biblioteki: 14 zrealizowało ją w bibliotece na-
ukowej, 3 w publicznej (w tym jedna w bibliotece gminnej), 1 w bibliotece szkolnej  
i 1 w wydawnictwie.

Rodzaj: działalność informacyjna biblioteki.
Wymiar: 20 dni roboczych.
Realizacja: Spośród 10 osób, które odbyły w roku akademickim 2008/2009 prak-

tykę informacyjną: 4 zrealizowały ją w bibliotekach naukowych, 2 w pedagogicznych,  
3 w publicznych (w tym jedna w bibliotece gminnej) oraz 1 w Urzędzie Miasta.

3.4. Studia niestacjonarne

3.4.1. Studia niestacjonarne I stopnia

Rodzaj: opis dokumentów i organizacja biblioteki.
Wymiar: tydzień.
Realizacja: Praktykę z opisu dokumentów i organizacji biblioteki odbyło w roku 

akademickim 2008/2009 łącznie 25 osób. W tym: 7 odbyło praktykę w bibliotekach 
naukowych, 13 w bibliotekach publicznych (w tym 1 osoba w bibliotece gminnej),  
4 w bibliotekach szkolnych i 1 w bibliotece pedagogicznej.

3.4.2. Studia niestacjonarne II stopnia

Rodzaj: działalność informacyjna biblioteki.
Wymiar: 12 dni roboczych.
Realizacja: Praktykę informacyjną odbyło w roku akademickim 2008/2009 łącznie 

26 osób, z czego: 13 osób zrealizowało ją w bibliotekach publicznych, w tym 7 osób  
w bibliotekach gminnych – widać więc wyraźny wzrost zainteresowania odbyciem 
praktyk w małych bibliotekach wśród studentów studiów niestacjonarnych. Pięć osób 
zdecydowało się na praktyki w bibliotekach naukowych, 3 w bibliotekach szkolnych,  
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2 w pedagogicznych i 3 w innych instytucjach (np. w domach kultury, bibliotekach dzia-
łających przy zgromadzeniach kościelnych).

3.4.3. Studia niestacjonarne II stopnia dla licencjatów innych kierunków studiów niż 
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Rodzaj: opis dokumentów i organizacja biblioteki.
Wymiar: 12 dni roboczych.
Realizacja: Spośród 9 osób odbywających praktyki z opisu dokumentów i organi-

zacji bibliotek w roku akademickim 2008/2009: pięć osób zrealizowało je w bibliotekach 
publicznych (w tym jedna w bibliotece gminnej) oraz 4 w bibliotekach naukowych.

Rodzaj: działalność informacyjna biblioteki.
Wymiar: 12 dni roboczych.
Realizacja: Spośród 17 osób odbywających praktyki informacyjne w roku aka-

demickim 2008/2009: pięć osób zrealizowało je w bibliotekach publicznych (w tym  
4 w bibliotekach gminnych), 3 w bibliotekach szkolnych, 1 w bibliotece naukowej  
i 1 w Gminnym Centrum Kultury.

IV. Wstępna analiza dotycząca perspektyw realizacji działań w kierunku aktuali-
zacji kształcenia akademickiego ukierunkowanego na potrzeby gminnych bi-
bliotek publicznych

Jak zaznaczono wcześniej w opisie dotychczasowych doświadczeń w kształce-
niu bibliotekarzy gminnych, celem Instytutu nie jest tworzenie wąskich specjalizacji  
lub modelowanie programu pod kątem pracy w konkretnych typach instytucji,  
ale raczej wykształcenie wszechstronnego absolwenta otwartego na potrzeby rynku pra-
cy i przygotowanego do podejmowania pracy w instytucjach różnego typu. Co za tym 
idzie, nie przewiduje się utworzenia na studiach stacjonarnych odrębnej specjalizacji 
pod kątem zatrudnienia absolwentów w bibliotekach gminnych. W dalszej perspekty-
wie możliwe jest natomiast utworzenie ogólnobibliotekarskiej specjalności na studiach 
niestacjonarnych, w obrębie której część zagadnień mogłaby być poświęcona proble-
matyce małych bibliotek gminnych. Możliwe jest również prowadzenie przez Instytut 
kursów zawodowych lub studiów podyplomowych z tego zakresu – pod warunkiem 
zgromadzenia dostatecznej liczby osób chętnych do ich odbycia. Bez wątpienia istnie-
je zapotrzebowanie na organizacje kształcenia bibliotekarzy pod kątem zatrudnienia  
w bibliotekach publicznych – w tym w małych bibliotekach gminnych – szczególnie 
wobec luki powstałej po likwidacji zajmujących się tym jednostek CEBID, jednak Insty-
tut ze względu na odmienne cele kształcenia, jak również przez wzgląd na ograniczenia  
organizacyjne i kadrowe nie planuje w najbliższym czasie podjęcia działań zmierzają-
cych do intensywnego włączenia się w proces kształcenia bibliotekarzy gminnych.
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Iwona Pietrykiewicz, Piotr Krywak, Michał Rogoż
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kształcenie studentów dla potrzeb bibliotek publicznych  
w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie

I. Środowisko istotne dla rozwoju bibliotek publicznych województwa małopol-
skiego

Województwo małopolskie według danych statystycznych za 2008 rok liczy blisko 
3.240.000 mieszkańców osiedlonych na powierzchni 15.183 km2, stanowiącej ponad 
2,6% powierzchni Polski. Strukturę administracyjną województwa tworzą:

– 22 powiaty, w tym 3 grodzkie (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów) i 19 ziemskich 
(bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanow-
ski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcim-
ski, proszowicki, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki i wielicki),

– 59 miast, w tym 3 na prawach powiatu (patrz wyżej),
– 42 gminy miejsko-wiejskie,
– 125 gmin wiejskich,
– 1824 wsie, w tym wiele historycznych,
– 1894 sołectwa.

Województwo małopolskie leży w dolinie Wisły, graniczy z województwami ślą-
skim, świętokrzyskim, podkarpackim, na południu z Republiką Słowacji. Południowa 
część województwa to tereny górskie: Tatry z Podhalem, Pieniny, Gorce, liczne pasma 
Beskidów, od zachodu otacza je Kotlina Oświęcimska, od wschodu Kotlina Sandomier-
ska, od północy Jura Krakowsko-Częstochowska i Niecka Nidziańska.

Pod względem gospodarczym województwo małopolskie jest zróżnicowane, zaj-
muje czwarte miejsce w kraju; Istotną rolę odgrywają tu:

– przemysł (hutnictwo, przemysł spożywczy, paliwowy, chemiczny, budow-
nictwo),

– rolnictwo (ponad 58% ogólnej powierzchni województwa zajmują ziemie 
rolne),

– turystyka (skupiona w dużych miastach: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz,  
Ojców, Oświęcim),
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– lecznictwo (uzdrowiska i sanatoria: Krynica, Muszyna, Piwniczna, Wysowa, 
Żegiestów).

Turystyka i działalność uzdrowiskowo-sanatoryjna to bardzo mocne atuty wo-
jewództwa.

Ludność jest zróżnicowana etnicznie, dużą grupę stanowią górale tatrzańscy, pie-
nińscy, Lachy sądeckie, Łemkowie, także Romowie.

Województwo dysponuje ok. 40 uczelniami wyższymi publicznymi i niepubliczny-
mi, działającymi w Krakowie i większych miastach (np. Nowym Sączu, Nowym Targu, 
Tarnowie, Brzesku), w których studiuje ponad 180 tys. osób, uczelnie zatrudniają 11 tys. 
pracowników naukowo-badawczych.

Kształcenie bibliotekarzy w województwie małopolskim odbywa się na studiach I, 
II i III stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w dwóch uczelniach Krako-
wa: Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Pedagogicznym. Rocznie obie uczelnie 
opuszcza ok. 100 absolwentów legitymujących się tytułem magistra, studia podyplo-
mowe z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa kończy w obu uczelniach 
średnio ok. 60 osób. Mimo że wzrosła liczba bibliotekarzy z ukończonymi studiami 
wyższymi (ponad 40%), to nadal jeszcze 1/3 zatrudnionych w bibliotekach gminnych  
i gminno-miejskich posiada wykształcenie średnie. W 2008 roku blisko 40 osób  
z bibliotek publicznych podjęło studia magisterskie i podyplomowe na kierunku infor-
macja naukowa i bibliotekoznawstwo.

Sieć bibliotek publicznych w województwie małopolskim w 2008 roku two-
rzyły: 182 biblioteki, 572 filie, 82 filie i oddziały dla dzieci, 62 punkty biblioteczne  
oraz 38 placówek bibliotecznych, działających w połączeniu z ośrodkami kultury. Naj-
więcej bibliotek gminnych znajduje się na terenach powiatów górskich i rolniczych.

Stan zbiorów w bibliotekach województwa małopolskiego w 2008 roku wynosił 
ogółem: 10.962.097 jednostek inwentarzowych, w tym zbiory specjalne 233.823 jedno-
stek, 63.021 czasopism oprawnych.

Komputeryzacja objęła 480 placówek, w tym 106 bibliotek gminnych, 37 miejsko
-gminnych i 296 filii bibliotecznych. Brak komputerów ujawnia 20 bibliotek. Dostęp 
do Internetu mają 182 biblioteki (z 299 filiami), czytelnicy mają dostęp do Internetu  
w 172 bibliotekach (z 268 filiami). Biblioteki skomputeryzowane wykorzystują oprogra-
mowania: PROLIB, SOWA, LIBRA, MAK, BIBLIOTEKA 2000, ISIS, PATRON, SIB.

Wśród wymienionych bibliotek 113 placówek realizowało program przyjazny  
dla swoich czytelników, dostarczając osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym 
książki do domu.

Koordynatorem działań bibliotek publicznych w terenie jest Wojewódzka Bibliote-
ka Publiczna w Krakowie1.

 1 Na podstawie: Rocznik Statystyczny GUS Rzeczypospolitej Polskiej 2008. Rok 68. Dz. 14: Nauka i techni-
ka. Społeczeństwo informacyjne. Warszawa 2008; CD-ROM, Rocznik statystyczny województwa Małopolskie-
go. Kraków 2008; CD-ROM, Informator Nauki Polskiej. T. 2 i 4. Warszawa 2008; CD-ROM, Sprawozdanie  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie za rok 2008 [online], [dostęp: 10.05.2010]. Dostępny w WWW: 
http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/831521DD-57D0-406C-9793-5BC61B56B0B6/510787/spra-
wozdanie2008.pdf; H. Grzywacz: Zagadnienia badawcze prac magisterskich i licencjackich napisanych w In-
stytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie. „Annales Academiae 
Paedagogicae Cracoviensis. 47 Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 5”. Kraków: Wydaw. Naukowe 
Akademii Pedagogicznej 2007, s. 90-108.
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II. Realizowane treści

W Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie prowadzone jest kształcenie i dokształcanie studentów dla potrzeb 
różnego typu bibliotek, w tym także dla sieci bibliotek publicznych. Obecnie kształce-
nie to odbywa się w ramach następujących typów studiów: jednolitych, pięcioletnich 
studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych); dwustopniowych studiów 
stacjonarnych, ze specjalnością nauczycielską i nienauczycielską oraz niestacjonar-
nych, ze specjalnością nienauczycielską. Równie istotne dla kształcenia i doskonalenia 
przyszłych, a także pracujących bibliotekarzy są kwalifikacyjne studia podyplomowe  
z zakresu bibliotekoznawstwa, prowadzone zarówno w Krakowie, jak i Rybniku  
oraz Limanowej. Ze względu na zapotrzebowanie środowiska bibliotekarskiego urucho-
miono kurs doskonalący z zakresu biblioterapii, przygotowujący słuchaczy do prowa-
dzenia zajęć praktycznych w tym zakresie. Formami doskonalącymi, adresowanymi do 
bibliotekarzy różnego typu bibliotek, są również jedyne w Polsce studia podyplomowe 
dotyczące architektury informacji i doskonalące studia z zakresu edytorstwa.

Kształcenie przyszłych pracowników sieci poszczególnych typów publicznych bi-
bliotek samorządowych uwzględniane jest w treściach programowych objętych obo-
wiązującymi standardami kształcenia absolwentów informacji naukowej i biblioteko-
znawstwa oraz przedmiotami uzupełniającymi, realizowanymi w ramach istniejących 
specjalizacji, a także opcjonalnych bloków kursów, proponowanych zarówno w ramach 
I, jak i II stopnia kształcenia.

W ostatnim czasie braki dotyczące kształcenia kadr dla potrzeb bibliotek publicz-
nych stają się coraz bardziej widoczne. Dotychczasowe kształcenie w naszym Instytucie 
uwzględniało zawsze specjalizację Biblioteki publiczne, niestety zmiany programowe 
wymogły jej likwidację. W związku z tym powstała luka w kształceniu bibliotekarzy  
dla potrzeb tego typu placówek. Małopolskie środowisko bibliotekarzy publicznych bo-
leśnie odczuło także likwidację jedynej w regionie pomaturalnej szkoły kształcącej bi-
bliotekarzy. Współpracujący z Instytutem dyrektorzy bibliotek publicznych sygnalizują 
od dłuższego czasu problem braku wykwalifikowanej kadry w ich placówkach.

Mając na uwadze zarówno Ustawę o bibliotekach, jak i Ustawę o samorządzie  
terytorialnym, kadra akademicka Instytutu dba o obecność treści związanych z funk-
cjonowaniem bibliotek publicznych w regionie w realizowanych przedmiotach objętych 
programami studiów oraz wdrażanych w praktyce. Odbywa się to przy aktywnej i wie-
lopoziomowej współpracy z najbliższym środowiskiem bibliotekarskim.

Zgodnie z zadaniami przypisanymi bibliotekom publicznym prowadzonym przez 
jednostki samorządu terytorialnego, podstawową ich funkcją jest „zaspokajanie potrzeb 
oświatowych, kulturalnych i informacyjnych” oraz „uczestnictwo w upowszechnianiu 
wiedzy i kultury”. Stąd tak istotne staje się włączenie do treści kształcenia przyszłe-
go bibliotekarza tam zatrudnionego, wiedzy przygotowującej go do podjęcia wysiłku 
sprawnego organizowania pracy biblioteki publicznej na każdym poziomie (gminnej, 
powiatowej, wojewódzkiej).

Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, a zwłasz-
cza informacji o własnym regionie, wymaga odpowiednich umiejętności biblioteczno-
bibliograficznych. Powoduje to konieczność włączenia do programów kształcenia treści 
uwzględniających specyfikę pracy w tych placówkach.
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W odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska bibliotekarskiego w Instytucie 
realizowana jest koncepcja kształcenia bibliotekarskiego, zawierająca nie tylko treści 
objęte standardami kształcenia, ale i rozszerzona, uwzględniająca potrzeby różnych ty-
pów bibliotek. Tak więc szeroko pojęte zagadnienia stricte bibliotekarskie skupiają się 
na uporządkowaniu wiedzy studenta w zakresie obowiązującego prawa i normalizacji 
bibliotecznej, metodyki pracy w różnego typu bibliotekach, z widocznym naciskiem  
na potrzeby młodego użytkownika informacji oraz czytelnika o specjalnych potrzebach 
informacyjnych, a także automatyzacji procesów bibliotecznych, organizacji i zarządza-
nia tymi placówkami.

Do grupy przedmiotów podstawowych należą: Analiza i opracowanie dokumen-
tów, Bibliotekarstwo i automatyzacja bibliotek, Organizacja i zarządzanie biblioteka-
mi, Ocena usług informacyjnych, Systemy informacyjno-wyszukiwawcze, Projektowanie  
systemów informacyjnych, Źródła informacji, Nauka o informacji, Użytkownicy informa-
cji, Technologia informacyjna, Projektowanie systemów informacyjnych, Czytelnictwo, 
Biblioterapia. Realizowane są one na studiach I stopnia. Przedmioty te pozwalają stu-
dentom zdobyć niezbędne w pracy każdej biblioteki umiejętności: w zakresie polityki 
gromadzenia księgozbioru, w tym profilowania księgozbioru w danym typie biblioteki, 
ewidencji zbiorów, opracowania formalnego i rzeczowego różnego typu dokumentów, 
funkcjonowania systemów informacyjno-wyszukiwawczych, znajomości metodyki  
bibliograficznej (bibliografii terytorialnych, regionalnych i lokalnych opracowywanych 
w ujęciu podmiotowym, jak i przedmiotowym), kształtowania umiejętności informa-
cyjnych pracowników bibliotek, samodzielnego przygotowania stron WWW, automaty-
zacji procesów bibliotecznych (standardów obowiązujących w bibliotecznych systemach 
zautomatyzowanych – format MARC21, normy ISO, DublinCore)2, funkcjonowania 
sieci bibliotecznych, poznawania baz danych i katalogów centralnych, prowadzenia do-
kumentacji bibliotecznej, metodyki pracy z czytelnikiem indywidualnym, zbiorowym  
i zespołowym, z uwzględnieniem pracy z czytelnikiem specjalnym.

W drugim etapie kształcenia nacisk kładzie się na zdobywanie umiejętności  
z zakresu: funkcjonowania bibliotek w Unii Europejskiej i regionalnych centrów infor-
macji, konstruowania narzędzi do badań potrzeb bibliotek i użytkowników informacji, 
problematyki bibliotek cyfrowych3, zapoznawania studenta z przepisami prawa autor-
skiego, przemianami współczesnej książki i zasadami funkcjonowania szeroko pojętego 
rynku książki, digitalizacją jako nową formą przechowywania i udostępniania tekstów,  
rynkiem e-booków i audiobooków, strategiami marketingowymi na rynku książek. 
Wskazane wyżej treści mają na celu teoretyczne poznanie sygnalizowanych kwestii,  
jak i ich praktycznego aspektu.

Znaczącym elementem w tym zakresie jest także organizacja tzw. opcjonalnych 
bloków kursów w ramach I i II stopnia studiów, które pozwalają studentowi wybrać 
 2 W. M. Kolasa, M. Król: Systemy dla bibliotek publicznych i kryteria ich ewaluacji. Raport 2006/2007. [W:] 
Praktyczne aspekty automatyzacji bibliotek publicznych. Warszawa: Wydaw. SBP 2007, s. 93-115; W. M. Ko-
lasa, M. Rogoż: Polskie programy biblioteczne dla małych i średnich bibliotek publicznych. Raport 2002. [W:] 
Komputeryzacja i informacja elektroniczna w bibliotekach publicznych, red. E. Górska. Warszawa: Wydaw. SBP 
2003, s. 39-78.
 3 W. M. Kolasa: Biblioteki cyfrowe. Wstęp do problematyki. [W:] Nowe technologie w bibliotekach publicznych. 
Warszawa: Wydaw. SBP 2009, s. 183-196; W. M. Kolasa: Formaty hybrydowe w bibliotekach cyfrowych [online]. 
[W:] Materiały konferencyjne. Ogólnopolska Konferencja „Praktyczne aspekty tworzenia bibliotek cyfrowych” 
(12 września 2008, Kraków). Kraków 2008 [online], [dostęp: 10.05.2010]. Dostępny w WWW: http://mbc.
malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=13394&from=publication&.
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odpowiedni profil kształcenia, zgodny z planowaną, a czasem już podjętą pracą w sieci 
bibliotek publicznych.

Szczególnie istotnymi dla zdobycia konkretnych umiejętności w zakresie funk-
cjonowania systemu informacyjno-bibliotecznego są m.in. takie przedmioty, jak: Bi-
blioteki w społeczeństwie informacyjnym, Kultura organizacyjna w bibliotekach, Regula-
cje prawne w działalności bibliotecznej i informacyjnej, Zarządzanie w bibliotekarstwie  
i polityce informacyjnej, Biblioteki w regionie, Współczesny rynek książki, Marketing  
w bibliotekarstwie i polityce informacyjnej czy Etyka zawodowa w pracy bibliotekarskiej 
i informacyjnej.

III. Współpraca pracowników i studentów ze środowiskiem

Ważne miejsce w kształceniu przyszłych bibliotekarzy zajmują w Instytucie prakty-
ki zawodowe, realizowane we wszystkich typach bibliotek. Praktyki odbywane corocznie 
w bibliotekach publicznych, w tym w małych bibliotekach samorządowych, pozwalają 
studentom poznać specyfikę pracy w środowisku lokalnym. Dopełniają je umiejętności 
nawiązywania współpracy z lokalnymi redakcjami gazet, nabyte podczas praktyk dzien-
nikarskich (dziennikarstwo lokalne).

Instytut od wielu lat prowadzi aktywną współpracę z małopolskim środowiskiem 
bibliotecznym. Zwrócić należy uwagę na bliskie kontakty z Wojewódzką Biblioteką 
Publiczną w Krakowie, która sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią 765 samo-
rządowych bibliotek publicznych w Małopolsce. Warto podkreślić także wieloletnią 
współpracę pracowników Instytutu z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie.

Pracownicy Instytutu uczestniczą również w dokształcaniu bibliotekarzy i wdraża-
niu projektów z zakresu automatyzacji i organizowania bibliotek cyfrowych. W pracach 
dotyczących automatyzacji procesów bibliotecznych, a zwłaszcza organizacji i prowa-
dzenia bibliotek cyfrowych (Małopolska Biblioteka Cyfrowa) oraz katalogów rozpro-
szonych (Fidkar Małopolski), bierze udział dr W. M. Kolasa. Jest on również ekspertem 
w Komisji Automatyzacji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, autorem cyklicznych 
raportów poświęconych analizie rynku systemów bibliotecznych, m.in.: Systemów  
dla bibliotek publicznych i kryteria ich ewaluacji (2007); Polskich systemów bibliotecznych 
dla małych i średnich bibliotek (2005); Polskich programów bibliotecznych dla małych  
i średnich bibliotek publicznych (2003). Z bibliotekami publicznymi współpracują rów-
nież dr L. Ippoldt, związana z Towarzystwem Biblioterapeutycznym, prowadząca różne 
formy dokształcania w zakresie biblioterapii dla pracowników sieci bibliotek publicz-
nych oraz dr U. Lisowska-Kożuch, organizująca studenckie formy czytelnicze w filiach 
dla dzieci i młodzieży bibliotek publicznych (np. Miejska Biblioteka Publiczna w Skawi-
nie). Formy te dotyczą także czytelnika niepełnosprawnego i w starszym wieku (Woje-
wódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie). Warto zwrócić uwagę, że zagadnienia regio-
nalizmu są obecne również w licznych publikacjach pracowników Instytutu4.

 4 Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia, teoria, zjawiska. The Polish local press at the turn 
of the 20th and 21th centuries. History, theory, phenomena, pod red. J. Jarowieckiego, A. Paszko, W. M. Kolasy. 
Kraków:  Wydaw. Wojewódzka Biblioteka Publiczna 2007; W. M. Kolasa, M. Michalska: Katalog małopolskich 
mediów lokalnych i regionalnych 2005. Kraków: Wydaw. Wojewódzka Biblioteka Publiczna 2005; W. M. Kola-
sa: Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989–1998. Rynek, polityka, kultura. Kraków: Wydaw. Naukowe Aka-
demii Pedagogicznej 2004, W. M. Kolasa, M. Rogoż: Tysiąc książek o Krakowie. [W:] Encyklopedia Krakowa, 
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Prowadzona dydaktyka przekłada się ponadto na działania podejmowane sa-
modzielnie przez środowisko studenckie w ramach Studenckiego Koła Naukowego 
„Bibliolog” (konferencje studenckie, akcje czytelnicze, bookcrossing oraz inne formy 
aktywności).

Zainteresowanie problematyką regionalną widoczne jest również w tematyce po-
wstających w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa prac magisterskich 
i licencjackich.

W latach 2005-2009 studia ukończyło 339 osób na studiach dziennych i 297 na 
studiach zaocznych. Analiza prac wykonanych przez studentów wskazuje na to, że za-
gadnienia związane z działalnością bibliotek i innych placówek kulturalnych regionu 
w znacznie większym stopniu interesowały studentów kształcących się w trybie zaocz-
nym. W szczególności, w badanych latach napisano 41 prac (w tym 36 magisterskich  
i 5 licencjackich) dotyczących interesującej nas problematyki na studiach stacjonarnych 
(12%), podczas gdy na studiach niestacjonarnych powstało ich 143 (w tym 119 magi-
sterskich i 24 licencjackich – 48%).

Tematy dotyczące bibliotek gminnych i wiejsko-gminnych opracowują głównie 
studenci niestacjonarni, którzy mają dostęp do dokumentacji bibliotecznej w miej-
scach zamieszkania. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż mimo utrzymującej się, 
znacznej liczby osób podejmujących studia na kierunku bibliotekoznawstwo i infor-
macja naukowa, znacznie mniej kandydatów wykazuje zainteresowanie kształceniem  
w systemie zaocznym. Jednym z głównych czynników, które o tym decydują, jest 
wprowadzenie w życie zasad procesu bolońskiego (podział na studia I i II stopnia).  
Koniecznie też trzeba podkreślić znaczenie wzrostu ilości godzin na studiach zaocz-
nych związane z obowiązującymi standardami kształcenia oraz rosnący z tego powodu 
koszt studiów.

Realizowane przez absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego prace dyplomowe 
dotyczą m.in.: dziejów, organizacji i działalności bibliotek regionalnych, kształtowania 
ich księgozbiorów, modeli bibliotek dostosowanych do potrzeb różnych grup użytkow-
ników, czytelnictwa w regionie, zagadnień prasy lokalnej i środowiskowej. Powstały 
więc np. prace poświecone bibliotekom gminnym w Borzęcinie, Podegrodziu, Rado-
myślu, Połańcu, Iwkowej, Muszynie, Starej Wsi, Niepołomicach, Wieliczce, Bochni, 
Olkuszu, Kluczach i in.

IV. Aktualne potrzeby w zakresie kształcenia

Nie negując uniwersalnych walorów obecnego kształcenia bibliotekoznawczego, 
zwrócić trzeba uwagę na potrzebę znacznego pogłębienia sprofilowanego przygotowa-
nia zawodowego pracowników sieci bibliotek samorządowych. Istotnym okazuje się 
bowiem tworzenie regionalnej płaszczyzny współpracy różnego typu placówek infor-
macyjnych i kulturalnych w regionie, poczynając od najniższych szczebli. Małopolska 
jest tu regionem o potrzebach szczególnych, nasi słuchacze w większości wywodzą się  
z małych ośrodków, w których biblioteka publiczna pełni rolę, niejednokrotnie jedyne-
go, lokalnego centrum kultury.

red. A. H. Stachowski. Warszawa-Kraków: Wydaw. Naukowe PWN 2000, s. 1123-1135; B. Góra: Regionalne 
czasopisma bibliotekarskie wydawane w Polsce (1953-1985). Kraków: Wydaw. Naukowe WSP 1996.
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O ile w małopolskich placówkach publicznych kadra bibliotekarska legitymuje się 
w 70% wykształceniem specjalistycznym, wyższym lub średnim5, to jednak nadal istot-
ne jest podnoszenie kwalifikacji bibliotekoznawczych średniego personelu biblioteczne-
go. Warto również zaznaczyć konieczność zdobycia wykształcenia kierunkowego przez 
pozostałych pracowników tych bibliotek.

Z doświadczeń Instytutu wynika, że biblioteki gminne i powiatowe nie są zarzą-
dzane w nowoczesny czy menedżerski sposób. Ich pracownikom brakuje umiejętności 
współpracy z najbliższym środowiskiem lokalnym, organizowania ciekawych i ocze-
kiwanych przez mieszkańców form aktywizacji użytkowników, zdobywania dodatko-
wych, pozabudżetowych funduszy na działalność, a przede wszystkim umiejętności 
promowania własnej placówki i w konsekwencji samej gminy. Dostrzegalne są również 
braki w zakresie sprawnego korzystania z dostępnych grantów unijnych na wyposażenie 
bibliotek w sprzęt, niezbędne oprogramowanie, tak istotne dla poprawy funkcjonowa-
nia placówki bibliotecznej, możliwości współpracy sieciowej i podniesienia atrakcyjno-
ści jednostki oraz budowania pozytywnego wizerunku biblioteki i bibliotekarza. Ważne 
wydaje się więc budowanie zintegrowanego systemu bibliotecznego na tym poziomie, 
wprowadzania nowoczesnych i skuteczniejszych niż do tej pory form komunikacji po-
między bibliotekarzami samorządowych bibliotek publicznych.

V. Propozycje modernizacji modelu kształcenia

W związku z powyższymi uwagami wydaje się, że potrzeby środowiskowe bibliotek 
samorządowych powinny przełożyć się na modernizację modelu kształcenia na pozio-
mie akademickim. Mogłoby to przebiegać dwojako, z jednej strony poprzez zachowanie 
dotychczasowych przedmiotów z poszerzeniem treści dotyczących bibliotek gminnych, 
a z drugiej – tworzenia grupy samodzielnych nowych przedmiotów opcjonalnych. Nowe 
przedmioty powinny uwzględniać m.in. następujące treści:

– planowanie i organizacja nowoczesnych placówek bibliotecznych z uwzględ-
nieniem potrzeb zmieniającego się konkretnego środowiska lokalnego;

– logistyka w polityce gromadzenia dla potrzeb bibliotek samorządowych niż-
szego szczebla;

– wdrażanie bibliotekarzy do obsługi nowoczesnych programów komputero-
wych dla małych bibliotek publicznych;

– organizowanie lokalnych sieci bibliotecznych, regionalnych katalogów 
centralnych;

– podnoszenie kompetencji bibliograficznych w zakresie tworzenia prymar-
nych opisów dokumentów nieuwzględnianych w systemie bieżącej biblio-
grafii narodowej;

– korzystanie z bibliografii dostępnych za pośrednictwem multiwyszukiwarek;
– kształtowanie umiejętności w budowie strategii marketingowej małej biblio-

teki samorządowej;
– podnoszenie kwalifikacji w zakresie zarządzania małą placówką oraz 

umiejętności skutecznej współpracy z przedstawicielami organów prowa-
dzących.

 5 Czytelnictwo i biblioteki w regionie. Rola Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie [online], [dostęp: 
10.05.210]. Dostępny w WWW: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2009/biblioteki.pdf.
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Uwzględnienie proponowanych treści w programach studiów umożliwi stworze-
nie nowoczesnego, modelowego programu kształcenia, przygotowującego do zarządza-
nia gminną biblioteką – lokalnym centrum aktywności oraz integracji.

Realizacja tych postulatów przez środowisko akademickie wymaga jednak znaczą-
cego wzrostu nakładów finansowych, przede wszystkim na poprawę bazy dydaktycznej, 
w tym: sprzętu komputerowego i audiowizualnego, oprogramowania oraz literatury  
fachowej.
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Anita Has-Tokarz
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kształcenie na potrzeby gminnych bibliotek 
publicznych w Instytucie Bibliotekoznawstwa  

i Informacji Naukowej Uniwersytetu  
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

I. Organizacja studiów bibliotekoznawczych w Instytucie Bibliotekoznawstwa  
i Informacji Naukowej UMCS

Studia bibliotekoznawcze w Uniwersytecie Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 
funkcjonują od 1974 roku. Początkowo uruchomiono je w trybie zaocznym w ramach 
Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS. Nosiły wówczas  
nazwę Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna. W 1975 roku kierunek 
został przeniesiony do Instytutu Historii UMCS, w którego strukturze funkcjonował 
Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa. Zespolenie studiów biblio-
tekoznawczych z naukami pomocniczymi historii przyczyniło się do dalszego rozwoju 
kierunku i jego stabilizacji w strukturze organizacyjnej uczelni, ale też zadecydowało  
o specyfice naukowo-badawczej. W roku akademickim 1977/1978 uruchomiono studia 
bibliotekoznawcze w trybie stacjonarnym, a w roku 1983 także podyplomowe studia 
kwalifikacyjne w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

W 2003 r., na podstawie Zarządzenia Nr 31/203 Rektora Uniwersytetu Marii  
Curie–Skłodowskiej w Lublinie z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie zmian w struktu-
rze organizacyjnej Uniwersytetu, powołano samodzielny Instytut Bibliotekoznawstwa  
i Informacji Naukowej. Nazwa kierunku ewoluowała wówczas do tej obowiązują-
cej obecnie (informacja naukowa i bibliotekoznawstwo), co ukazuje rolę powyższych  
studiów w nowoczesnym kształceniu osób zawodowo zajmujących się wyszukiwa-
niem, gromadzeniem i udostępnianiem informacji naukowej. Obecnie Instytut pro-
wadzi nauczanie na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w systemie 
studiów dwustopniowych: trzyletnich studiów licencjackich (I stopień) z możliwością 
kontynuowania nauki na dwuletnich studiach magisterskich (II stopień) zarówno  
w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Instytut prowadzi także podyplomowe 
studia kwalifikacyjne.

W realizacji procesu dydaktycznego, oprócz pracowników naukowych zatrudnio-
nych w Instytucie, biorą udział pracownicy innych jednostek UMCS oraz bibliotekarze. 
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Przedmioty filologiczne prowadzą pracownicy instytutów filologicznych; pedagogikę, 
psychologię, socjologię, estetykę, etykę, historię sztuki wykładają pracownicy odpo-
wiednich instytutów z Wydziałów: Artystycznego, Pedagogiki i Psychologii oraz Filozo-
fii i Socjologii. Pracownicy zajmujący się naukami pomocniczymi z Instytutu Historii 
prowadzą zajęcia z kodykologii, z nauk pomocniczych bibliotekoznawstwa oraz przed-
mioty fakultatywne (konwersatoria i seminaria).

Na tematykę prac naukowo-badawczych, realizowanych w ramach działalności sta-
tutowej Instytutu składają się m.in.: kultura piśmiennicza w Polsce doby średniowiecza; 
dawna książka drukowana w systemie komunikacji społecznej XV-XVIII wieku; książka 
w procesie alfabetyzacji społeczeństwa staropolskiego; obieg książki w środowiskach 
lokalnych XVI-XVIII wieku; historia, teoria i metodyka polskich bibliografii specjal-
nych (dziedzinowych, osobowych, regionalnych); rola i znaczenie bibliografii w kon-
tekście naukowym, kulturowym i społecznym; praktyka bibliograficzna (sporządzanie 
bibliografii specjalnych: osobowych, zagadnieniowych, lokalnych); edytorstwo nauko-
we (historyczne i filologiczne); podstawy redagowania książki i innych form przekazu. 
W kręgu zainteresowań pozostają również przekształcenia środowiska informacyjnego; 
zarządzanie informacją; organizacja i reprezentacja wiedzy; teoria i wykorzystanie języ-
ków informacyjno-wyszukiwawczych, w tym projektowanie tezaurusów i baz danych; 
zastosowania technologii komputerowych i teleinformatycznych; przemiany tradycyj-
nych form informacji (bibliografie, katalogi, nagrania dźwiękowe, dokumenty oglądo-
we, wydawnictwa informacyjne itd.) w zmieniającym się środowisku informacyjno-ko-
munikacyjnym; przetwarzanie języka naturalnego; informacyjna obsługi nauki; teoria 
informacji. Badania obejmują ponadto takie zagadnienia, jak: mediateki i infocentra  
w systemie komunikacji społecznej, infocentrum we wspólnocie lokalnej, organizacja  
i zarządzanie informacją edukacyjną, medialne techniki sterowania świadomością, me-
dia lokalne i sublokalne, historia mediów w Polsce (XIX-XX wieku), media w świado-
mości społecznej. Istotne znaczenie mają badania odnoszące się do semiotyki przekazu 
informacji, lingwistycznego opisu informacji, zagadnień dotyczących języka kultury,  
języka prasy i reklamy, zagadnień komunikacji społecznej, książki i innych mediów  
w systemie komunikacji społecznej, społecznego obiegu książki i prasy, kultury czytel-
niczej i medialnej, współczesnego rynku książki, historii czytelnictwa, a także wpływu 
świadomości społecznej na powstawanie różnych koncepcji kultury, determinantów 
rozwoju kultury, zmian kulturowych w kontekście obowiązujących systemów wartości, 
relacji kultury współczesnej w odniesieniu do przeszłości, dziejów kultury od jej po-
czątków do czasów współczesnych, miejsca kultury polskiej w kontekście dziedzictwa 
ogólnoludzkiego, roli książki i bibliotek w systemie kultury, kluczowych etapów rozwo-
ju nauki w kontekście dziejów refleksji metanaukowej.

Podstawowym zadaniem dydaktycznym Instytutu jest kształcenie studentów  
w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Program studiów skonstruowa-
no w oparciu o zasady Europejskiego Systemu Transferu Punktów ECTS (European 
Credit Transfer System), zmierzające do indywidualizacji toku nauczania i stworzenia 
warunków umożliwiających transfer studentów między poszczególnymi uczelnia-
mi krajowymi i zagranicznymi, kształcącymi w zakresie danego kierunku studiów.  
Realizacja procesu dydaktycznego prowadzona jest w oparciu o własny program  
autorski z uwzględnieniem minimum programowego zatwierdzonego przez Radę 
Główną Szkolnictwa Wyższego w 1999 roku. W programie położono nacisk na huma-
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nistyczne treści dyscypliny z jednoczesnym uwzględnieniem zagadnień współczesnej 
masmediologii, problemów komputeryzacji i automatyzacji procesów bibliotecznych 
oraz krajowych i międzynarodowych systemów informacyjnych. Program obejmuje 
przedmioty obowiązkowe i przedmioty fakultatywne.

II. Sylwetka absolwenta kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
UMCS

2.1. Sylwetka absolwenta studiów I stopnia informacji naukowej i biblioteko-
znawstwa (studia licencjackie)

Absolwent posiada ogólną wiedzę stanowiącą podstawę do refleksji teoretycz-
nej, odnoszącej się do procesów informacyjnych oraz wiedzę z zakresu informacji  
naukowej i bibliotekoznawstwa. Legitymuje się znajomością metod i technik stosowa-
nych w procesach informacyjno-bibliotecznych, a w szczególności znajomością wszel-
kiego typu źródeł informacji; umiejętnością sprawnego wyszukiwania, selekcji, oceny 
jakości informacji i tworzenia źródeł informacji; umiejętnością promowania bibliotek, 
informacji i czytelnika; znajomością prawa autorskiego, bibliotecznego i informacyjne-
go. Posiada wiedzę z zakresu dziejów kultury książki, mediów, edytorstwa filologicz-
nego, historycznego i technicznego. Jest przygotowany do pracy w różnych instytu-
cjach, działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki 
i administracji, zajmujących się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem 
dokumentów i zbiorów informacji o dokumentach oraz systemów informacyjnych,  
a w szczególności we wszelkiego typu bibliotekach, ośrodkach i centrach informacji, 
pracowniach bibliograficznych, wydawnictwach, księgarniach i innych pokrewnych  
instytucjach, także do pracy w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczyciel-
skiej. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

2.2. Sylwetka absolwenta studiów II stopnia informacji naukowej i biblioteko-
znawstwa (studia magisterskie)

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę teoretyczną z zakresu informacji nauko-
wej i bibliotekoznawstwa oraz znajomość metod badawczych pozwalających na roz-
wiązywanie problemów naukowych. Legitymuje się wiedzą teoretyczno-profesjonalną  
z zakresu przynajmniej jednej z pięciu specjalizacji (Dawna książka, Kultura czytelni-
cza i medialna, Język w kulturze, Systemy i technologie informacyjne, Medioznawstwo). 
Jest przygotowany do rozwoju własnej kariery zawodowej, związanej z kierowaniem  
i zarządzaniem w instytucjach bibliotecznych, wydawniczych, księgarskich i archiwal-
nych, ośrodkach i oddziałach informacji; kierowaniem przedsięwzięciami w zakre-
sie informacji elektronicznej; planowaniem i realizowaniem polityki informacyjnej  
w wymiarze dziedzinowym i terytorialnym; organizowaniem i prowadzeniem działal-
ności naukowo-badawczej w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Jest 
przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.
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III. Dotychczasowe doświadczenia placówki w zakresie kształcenia na potrzeby 
bibliotek publicznych

3.1. Przedmioty kierunkowe w programie jednolitych pięcioletnich studiów 
magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) obowiązujący do roku 
akademickiego 2008/2009 z wyszczególnieniem tych, których treści bezpo-
średnio oraz pośrednio wiązały się z problematyką bibliotek publicznych

3.1.1. Nazwa bloku, nazwy przedmiotów i ich zakres treściowy

3.1.1.1. Bibliotekarstwo

– Nauka o bibliotece,
– Budowa i organizacja zbiorów: problemy organizacji i zarządzania bibliotekami 

(infocentrami) w Polsce i na świecie; funkcje i typy bibliotek; podstawy praw-
ne i finansowe działalność bibliotek; systemy i sieci biblioteczne; budownictwo 
biblioteczne i przechowywanie zbiorów, konserwacja i ochrona zbiorów; orga-
nizacja bibliotek; działalność informacyjna bibliotek; formy współpracy biblio-
tecznej; biblioteka w procesie komunikacji społecznej.

– Opracowanie formalne dokumentów: problematyka współczesnego bibliotekar-
stwa w zakresie opracowania formalnego różnych typów dokumentów; teo-
retyczna i praktyczna znajomość katalogu alfabetycznego kartkowego i kom-
puterowego; normy i przepisy w zakresie katalogowania, tworzenie rekordów 
bibliograficznych w formacie USMARC, MARC 21.

– Opracowanie rzeczowe zbiorów: problematyka współczesnego bibliotekarstwa 
w zakresie opracowania rzeczowego zbiorów bibliotecznych (metodyka ka-
talogu przedmiotowego); języki informacyjno-wyszukiwawcze; klasyfikacje 
biblioteczno-bibliograficzne; UKD; katalogi rzeczowe; opracowanie rzeczowe 
zbiorów w języku haseł przedmiotowych KABA; wykorzystanie klasyfikacji pi-
śmiennictwa w katalogach komputerowych.

– Marketing: podstawy zarządzania marketingowego organizacjami; nowoczesne 
kształtowanie relacji pomiędzy instytucją a klientem; marketingowa koncepcja 
funkcjonowania przedsiębiorstwa w odniesieniu do podmiotów działających 
na rynku książki; marketing dóbr i usług bibliotecznych; strategie marketingo-
we; komunikacja marketingowa; planowanie polityki promocji; formułowanie 
treści przekazu; charakterystyka instrumentów promocyjnych; ocena efektyw-
ności działań promocyjnych.

– Multimedia w systemie komunikacji społecznej: szanse i zagrożenia związane  
z wykorzystaniem nowych mediów w bibliotece; rozpoznanie specyfiki mecha-
nizmów komunikowania w cyberprzestrzeni; pojęcie społeczeństwa informa-
cyjnego; multimedia i hipermedia; multimedia w bibliotece; etyczne i prawne 
aspekty komunikowania w sieci; społeczeństwo sieciowe; internetowe wspól-
noty obywatelskie; zastosowanie mediów telematycznych; procesy globalizacji 
a społeczeństwo lokalne.

– Prawo biblioteczne i autorskie: polskie prawo autorskie (i pokrewne w zarysie); 
problematyka piractwa; przepisy branżowe; ustawodawstwo biblioteczne.
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3.1.1.2. Bibliografia i inne źródła informacji

– Historia bibliografii,
– Teoria i organizacja bibliografii,
– Źródła informacji: podstawowe terminy i pojęcia bibliografii; opis bibliograficz-

ny; układ bibliografii; spisy pomocnicze bibliografii; bieżąca bibliografia ogólna 
w Polsce; bibliografie wydawnictw podziemnych w Polsce, polska bibliogra-
fia retrospektywna, retrospektywne i bieżące bibliografie specjalne w Polsce; 
retrospektywne i bieżące bibliografie narodowe obce; międzynarodowe retro-
spektywne i bieżące bibliografie bibliografii; bibliografie wydawnictw informa-
cyjnych, bibliografia analityczna.

3.1.1.3. Informacja naukowa

– Wstęp do technologii informacyjnej,
– Techniki wydawnicze,
– Organizacja działalności informacyjnej: problematyka organizacji i zarządzania 

bibliotekami oraz placówkami informacyjnymi; problematyka gromadzenia, 
organizacji, ewidencji i udostępniania dokumentów w bibliotekach i instytu-
cjach informacji.

– Automatyzacja bibliotek: procesy automatyzacji w Polsce i na świecie; stan-
dardy automatyzacji (formaty MARC, USMARC, protokół Z39.50.); zinte-
growane systemy biblioteczne; współpraca bibliotek w zakresie automatyzacji; 
konsorcjum polskich bibliotek stosujących VTLS; współpraca bibliotek sto-
sujących systemy: TINLIB, Aleph, Horizon, Mol, Sowa, Libra, MAK – jako 
przykłady systemów komputeryzacji bibliotek szkolnych i publicznych; świa-
towe sieci biblioteczne; NUKAT i Karo jako przykłady katalogu centralnego  
i rozproszonego; katalogowanie retrospektywnych zbiorów bibliotecznych; 
EDIL – elektroniczna informacja tekstowa.

– Nauka o informacji: dotyczy procesów informacyjnych i podstawowych tech-
nik wyszukiwania informacji oraz kryteriów oceny systemów informacyjnych 
z uwzględnieniem potrzeb użytkowników.

– Internet,
– Lingwistyczne podstawy informacji,
– Źródła informacji: typologia źródeł informacji; elektroniczne źródła i nośniki 

informacji; wydawnictwa informacyjne; słowniki (tradycyjne, multimedialne, 
internetowe); encyklopedie (tradycyjne, multimedialne, internetowe); wydaw-
nictwa informacyjne; indeksy – historia i rodzaje (ćwiczenia w budowaniu  
indeksu rzeczowego); analizy dokumentacyjne – historia i rodzaje (ćwiczenia 
w streszczaniu); korpusy tekstów; tezaurusy – historia i rodzaje (ćwiczenia  
w posługiwaniu się tezaurusami); bazy danych jako źródło informacji; biblio-
graficzne bazy danych dostępne w Internecie; internetowe zasoby informacji; 
czasopisma i inne publikacje elektroniczne; wpływ multimedialnych i hiper-
tekstowych rozwiązań na sposób udostępniania informacji.

– Heurystyka informacyjna: dotyczy metod wyszukiwania dokumentów w formie 
tradycyjnej oraz elektronicznej; ustalania potrzeb informacyjnych użytkowni-
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ków bibliotek; roli interfejsu w wyszukiwaniu informacji, charakterystyki dzia-
łań wyszukiwarek internetowych, oceny dokładności i kompletności wyszuki-
warek i metawyszukiwarek internetowych.

3.1.1.4. Czytelnictwo

– Czytelnictwo: książka w warunkach współczesnej kultury multimedialnej; 
pragmatyka piśmiennictwa; problem analfabetyzmu funkcjonalnego, medial-
nego, digitalnego; społeczny zasięg książki w Polsce; problematyka kompe-
tencji czytelniczych; intensywność i zróżnicowanie aktywności czytelniczej; 
upodobania i preferencje lekturowe czytelników; wybory czytelnicze; kanony 
lekturowe; czytelnictwo spontaniczne; społeczne mechanizmy inspiracji lek-
turowych; obiegi społeczne literatury; potrzeby czytelnicze użytkowników 
bibliotek publicznych i szkolnych; środowiskowe zróżnicowanie praktyk lek-
turowych; modele procesu lektury; normy czytania i sytuacje lektury; proble-
matyka empirycznych badań czytelnictwa.

– Metodyka pracy z czytelnikiem: pedagogika biblioteczna; rola i zadania bi-
bliotekarza w bibliotece publicznej; edukacyjne funkcje i działalność biblio-
teki publicznej; edukacja czytelnicza i medialna w bibliotece; formy pracy  
z użytkownikiem biblioteki publicznej (indywidualne, zbiorowe, zespołowe  
i quasizbiorowe); praca z użytkownikiem dziecięcym i młodzieżowym; story-
telling, booktalking i głośne czytanie jako forma promocji książki i czytelnic-
twa; drama i psychodrama w bibliotece, dyskusyjne kluby książki; metodyka 
organizacji nowoczesnej wystawy w bibliotece; biblioterapia i bajkoterapia  
w bibliotekach; wykorzystanie multimediów i Internetu w pracy z użytkowni-
kami bibliotek.

– Komunikacja społeczna,
– Współczesna biblioteka szkolna,
– Współczesny rynek książki: kształtowanie się rynku książki w Polsce od za-

kończenia II wojny światowej po współczesność; wolny rynek książki po  
1989 roku; polityka wydawnicza państwa; segmentacja rynku książki i cha-
rakterystyka poszczególnych segmentów rynku książki; wydawcy na rynku 
książki; konsumpcja książki; problematyka bestsellerów; listy bestsellerów; 
produkcja i obieg współczesnej beletrystyki popularnej – tendencje krajowe 
i światowe.

3.1.1.5. Historia komunikacji piśmiennej i jej instytucji

– Kodykologia,
– Dawna książka drukowana,
– Historia książki i bibliotek XIX i XX wieku: historia bibliotek publicznych  

z uwzględnieniem głównych kierunków ich rozwoju; miejsce biblioteki pu-
blicznej w systemie komunikacji społecznej.
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3.1.1.6. Teoria i metodologia bibliologii

– Podstawy nauki o książce i bibliotece,
– Nauki pomocnicze bibliotekoznawstwa,
– Podstawy leksykografii,
– Problemy i metody bibliotekoznawstwa.

3.1.1.7. Zagadnienia edytorstwa i naukoznawstwa

– Edytorstwo naukowe (historyczne i filologiczne),
– Techniki wydawnicze,
– Teoria nauki,
– Historia nauki,
– Naukometria.

3.2. Fakultatywne przedmioty opcyjnie o charakterze teoretycznym i praktycz-
nym, bezpośrednio i pośrednio dotyczące bibliotekarstwa publicznego, 
występujące w programie III i IV roku jednolitych studiów magisterskich 
(stacjonarnych i niestacjonarnych)1

– Biblioteka publiczna w systemie informacji regionalnej,
– Współpraca środowiskowa bibliotek publicznych,
– Biblioteki publiczne: główne kierunki rozwoju,
– Współczesna książka dla dzieci i młodzieży,
– Czasopiśmiennictwo współczesne,
– Biblioterapia,
– Źródła informacji o regionie,
– Źródła informacji europejskiej,
– Media lokalne i sublokalne,
– Metodyka sporządzania i edytorskiego przygotowania spisów bibliograficznych,
– Zautomatyzowane bazy bibliograficzne,
– Automatyczne metody klasyfikacji dokumentów.

3.3. Specjalizacja Biblioteki publiczne

Specjalizacja Biblioteki publiczne i szkolne, realizowana pomiędzy V a IX seme-
strem nauczania w obrębie jednolitych magisterskich studiów (stacjonarnych i niesta-
cjonarnych), funkcjonowała w programie studiów bibliotekoznawczych od początku 
ich istnienia. Była to jedna z trzech specjalizacji proponowanych studentom. Pozostałe 
to Dawna książka oraz Informacja naukowa. W jej ramach realizowane były 3 przed-
mioty: Elementy socjologii, Metodyka pracy z czytelnikiem oraz Teoria kultury w ogól-
nym wymiarze 180 godz.

 1 Pełna lista przedmiotów opcyjnych obejmowała 43 przedmioty. Każdorazowo uruchamiane były dwa przed-
mioty opcyjne w semestrze na III i IV roku kształcenia, co daje w sumie 8 przedmiotów w ciągu jednego cyklu. 
Niektóre z przedmiotów, znajdujących się na proponowanej studentom liście, nigdy nie były uruchamiane.
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W roku akademickim 2000/2001 program poddany został modyfikacji, co za-
owocowało zwiększeniem liczby specjalizacji do 5 oraz zmianą nazwy wspomina-
nej specjalizacji na Biblioteki publiczne i szkolne. Nastąpiło również uszczegółowienie 
przedmiotowe specjalizacji przy zachowaniu dotychczasowego wymiaru godzinowego  
(180 godz.) i okresu realizacji (5-9 semestr studiów). Specjalizację współtworzyły nastę-
pujące przedmioty:

– Elementy socjologii: socjologia jako nauka o społeczeństwie; podstawy życia 
społecznego; socjologiczna koncepcja człowieka i osobowości; jednostka a spo-
łeczeństwo – wzajemne relacje; role społeczne; struktury społeczne; jednostka 
w grupie, rodzinie; struktura społeczna i typ indywidualnego przystosowania; 
instytucje życia społecznego.

– Metodologia badań czytelniczych: zasady postępowania badawczego w naukach 
społecznych; metody i techniki badawcze stosowane w badaniach społecznego 
zasięgu książki (wywiad kwestionariuszowy, ankieta i jej typy, sondaż diagno-
styczny, obserwacja, analiza zawartości); empiryczne badania czytelnictwa.

– Zagadnienia współczesnego obiegu książki: społeczne obiegi literatury; obieg 
piśmiennictwa popularnego; literatura/kultura popularna – zjawisko, cechy 
produkcji, dystrybucji, odbioru; czytelnik literatury popularnej – kryteria 
wyboru i oceny tekstów do czytania stosowane przez odbiorcę potocznego; 
bestsellery czytelnicze obiegu popularnego – prezentacja gatunków i autorów; 
działania rynkowe i instytucji społecznych oraz kulturalnych jako stymulator 
czytelnictwa.

– Czytelnictwo dzieci i młodzieży: uczestnictwo dzieci i młodzieży w kulturze 
czytelniczej i medialnej; zainteresowania i wybory lekturowe dzieci i młodzie-
ży w świetle badań międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych; 
międzynarodowe i krajowe działania na rzecz promocji książki dziecięcej  
i czytelnictwa dzieci i młodzieży (m.in. projekty – CHILDE. CHILIAS, PUL-
MAN, BARFIE i inne); działalność fundacji ABC XXI oraz PS IBBY; kampanie 
na rzecz promocji czytelnictwa dziecięcego; kanon książek dla dzieci i młodzie-
ży; tendencje na rynku współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży; specyfika 
współczesnej książki dziecięcej; bestsellery literatury dziecięcej i młodzieżowej; 
produkty medialne dla dzieci i strategia ich lansowania; wykorzystanie naby-
tych umiejętności w praktyce.

– Biblioteka w edukacji szkolnej,
– Teoria kultury.

IV. Problematyka bibliotek publicznych w obecnym programie kształcenia pla-
cówki realizowanym od roku akademickiego 2009/2010

Obecnie Instytut prowadzi kształcenie na kierunku informacja naukowa i biblio-
tekoznawstwo w systemie studiów dwustopniowych – trzyletnich studiów licencjackich  
z możliwością kontynuowania nauki na dwuletnich studiach magisterskich. Studia pro-
wadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.
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4.1. Przedmioty dla studiów i stopnia (studia licencjackie), tryb stacjonarny  
i niestacjonarny z zaznaczeniem tych, których treści wiążą się w sposób bez-
pośredni lub częściowo nawiązują do problematyki bibliotek publicznych

4.1.1. Rok pierwszy studiów I stopnia

– Wstęp do bibliotekoznawstwa,
– Nauka o informacji,
– Opracowanie formalne: biblioteki – współpraca; funkcje i zadania oraz  

uczestnictwo w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej; biblioteki: hybrydo-
we, elektroniczne, cyfrowe i wirtualne; katalogi centralne; struktura danych  
w katalogu komputerowym; hasło opisu bibliograficznego – osobowe, tytu-
łowe, korporatywne; międzynarodowy znormalizowany opis bibliograficzny 
książki – ISBD(M) – zasady ogólne; opis katalogowy książki jednotomowej, 
wielotomowej i jednego tomu książki wielotomowej; opis katalogowy wydaw-
nictw ciągłych; opis katalogowy druków muzycznych i dokumentów karto-
graficznych; opis katalogowy dokumentów dźwiękowych i filmów; opis ka-
talogowy dokumentów elektronicznych; specyfika opracowania starodruków  
i rękopisów.

– Bibliotekarstwo: definicja, funkcje i typy bibliotek; podstawy prawne i finanso-
we działalności bibliotek; systemy i sieci biblioteczne; budownictwo bibliotecz-
ne i przechowywanie zbiorów; ochrona i konserwacja zbiorów; gromadzenie 
dokumentów, źródła, zasady i metody selekcji; podstawowe zasady opracowa-
nia zbiorów; organizacja bibliotek; działalność informacyjna bibliotek; formy 
współpracy bibliotecznej; biblioteka w procesie komunikacji społecznej.

– Zagadnienia wydawnicze i księgarskie,
– Technologie informacyjne,
– Literatura polska i powszechna,
– Lingwistyczne podstawy informacji,
– Nauki pomocnicze bibliotekoznawstwa,
– Podstawy i metody zarządzania w placówkach informacyjnych: biblioteka jako 

organizacja, otoczenie organizacji; zarządzanie jakością w placówkach infor-
macyjnych; TQM; benchmarking; pomiary efektywności działania bibliotek; 
strategiczna karta wyników; kultura organizacyjna bibliotek; kultura jakości  
w bibliotece.

– Historia i teoria kultury,
– Opracowanie rzeczowe: opracowanie różnych typów dokumentów z wyko-

rzystaniem odpowiednich norm i przepisów; problematyka współczesnego 
bibliotekarstwa w zakresie opracowania rzeczowego zbiorów bibliotecznych 
(metodyka katalogu przedmiotowego); języki informacyjno-wyszukiwawcze; 
klasyfikacje biblioteczno-bibliograficzne; UKD; katalogi rzeczowe; opracowa-
nie rzeczowe zbiorów w języku haseł przedmiotowych KABA; wykorzystanie 
klasyfikacji piśmiennictwa w katalogach komputerowych.

– Kodykologia,
– Zagadnienia wydawnicze i księgarskie,
– Organizacja działalności informacyjnej: organizacja działalności informacyj-
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nej w Polsce w okresie powojennym; znajomość aktów prawnych regulujących 
działalność informacyjną w Polsce (ustawa o bibliotekach, rozporządzenie  
o narodowym zasobie bibliotecznym); badanie potrzeb użytkowników (wy-
brane problemy); elementy zarządzania w organizacjach non profit (wybrane 
problemy – analiza SWOT, TQM, SERVQUAL).

– Sieci i systemy informacyjne: początki automatyzacji (komputeryzacji) bi-
bliotek; wprowadzanie norm w dziedzinie danych katalogowych; formaty 
MARC, USMARC; obecnie stosowane formaty; biblioteki jako nowoczesne 
centra informacji; biblioteki cyfrowe; zintegrowane systemy biblioteczne; 
funkcje zautomatyzowanego systemu bibliotecznego; współpraca bibliotek  
w zakresie automatyzacji; konsorcjum polskich bibliotek stosujących VTLS; 
współpraca bibliotek stosujących inne systemy: TINLIB, Aleph, Horizon; Mol, 
Sowa, Libra, MAK – jako przykłady systemów komputeryzacji bibliotek szkol-
nych i publicznych; katalogi centralne i rozproszone (Nukat, Karo); wielkie 
światowe sieci biblioteczne; serwisy czasopism pełnotekstowych; katalogowa-
nie retrospektywne zbiorów bibliotecznych; tworzenie komputerowego kata-
logu bibliotecznego na bazie dostępnych systemów Biblos Mol, Libra, VTLS, 
Aleph i innych.

– Historia teoria i organizacja bibliografii,
– Źródła informacji bibliograficznej: podstawowe terminy i pojęcia bibliografii; 

opis bibliograficzny, układ bibliografii, spisy pomocnicze bibliografii; przy-
pisy bibliograficzne; bibliografia załącznikowa; bieżąca bibliografia ogólna  
w Polsce (Przewodnik Bibliograficzny W. Wisłockiego, Urzędowy Wykaz  
Druków, Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Wydawnictw Ciągłych,  
Bibliografia Zawartości Czasopism, Polonica Zagraniczne. Bibliografia); bi-
bliografie wydawnictw podziemnych w Polsce; polska narodowa bibliografia  
retrospektywna (Bibliografia polska Estreicherów, Bibliografia polska 1901-
1939, bibliografie poloniców zagranicznych); retrospektywne i bieżące biblio-
grafie specjalne w Polsce (bibliografie bibliografii, bibliografie bibliologiczne, 
bibliografie regionalne, bibliografie czasopism); retrospektywne i bieżące  
bibliografie narodowe obce (Rosji, Czech, Słowacji, Niemiec, Francji, Wielkiej 
Brytanii, Stanów Zjednoczonych); międzynarodowe retrospektywne i bieżące 
bibliografie bibliografii; międzynarodowa bibliografia bibliologiczna; biblio-
grafie wydawnictw informacyjnych; bibliografia analityczna.

– Język łaciński,
Przedmiot do wyboru:
– Wiedza o mediach,
– Kultura poprawnego myślenia.
– Przedmiot opcyjny,
– Język obcy nowożytny,
– Wychowanie fizyczne,
– Problemowe wykłady fakultatywne,
– Praktyka zawodowa.
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4.1.2. Rok drugi studiów I stopnia

– Komunikacja społeczna,
– Historia i teoria kultury,
– Czytelnictwo: wybrane zagadnienia z wiedzy o czytelnictwie – pojęcia, zakres; 

perspektywy badań – odmienności oznaczenia przedmiotu badań; problemy 
komunikacji społecznej, literackiej – książka w procesie komunikacji; czy-
telnictwo wobec zróżnicowania/standaryzacji form uczestnictwa w kulturze;  
czytelnictwo jako szczególna forma komunikowania: publiczność czytają-
ca (wielkość, struktura); wybory czytelnicze, rzeczywiste społeczne funkcje 
książki; zagadnienia odbioru; piśmienność współcześnie; badania społeczne-
go zasięgu książki; wybory lekturowe dzisiejszych czytelników; piśmienność 
Polaków na początku XXI wieku; kupowanie książek w Polsce na początku  
XXI wieku; problematyka kompetencji czytelniczych/lekturowych i kulturo-
wych; odbiór literatury przez znawców i nieprofesjonalistów; kultura czytelni-
cza wybranych środowisk w kontekście współczesnej kultury multimedialnej  
i popularnej; podstawowe reguły empirycznych badań czytelnictwa.

– Opracowanie dokumentacyjne: rodzaje opracowań dokumentacyjnych; analiza 
i adnotacja dokumentacyjna; karta dokumentacyjna; zestawienie tematyczne; 
opracowania analityczno-syntetyczne.

– Dawna książka drukowana,
– Projektowanie i ocena systemów i usług informacyjnych: system informacyjny; 

architektura informacji; źródła informacji; języki formalne; języki informa-
cyjno-wyszukiwawcze; metodyka budowy słowników i tezaurusów; indekso-
wanie; przechowywanie informacji; przetwarzanie informacji; udostępnianie 
informacji; metody projektowania systemów informacyjnych; ocena efektyw-
ności systemów; system Aleph.

– Zagadnienia wydawniczo-księgarskie,
– Historia, teoria i organizacja bibliografii,
– Źródła informacji bibliograficznej: retrospektywne i bieżące bibliografie specjal-

ne w Polsce (bibliografie bibliografii, bibliografie bibliologiczne, bibliografie 
historyczne, bibliografie literackie, bibliografie regionalne, bibliografie czaso-
pism); międzynarodowe retrospektywne i bieżące bibliografie bibliografii; mię-
dzynarodowa bibliografia bibliologiczna; bibliografie wydawnictw informacyj-
nych; bibliografia analityczna.

– Techniki konstruowania tekstów promujących książkę,
– Wprowadzenie do edukacji czytelniczej i medialnej: pedagogika mediów jako 

kontekst dla nowoczesnej edukacji medialnej; doświadczenia światowe i euro-
pejskie w dziedzinie edukacji czytelniczej i medialnej; badania nad „medialną 
piśmiennością” na świecie, w Europie i Polsce; kompetencje medialne jednost-
ki; kultura czytelnicza i medialna jednostki jako program edukacji czytelniczej 
i medialnej.

– Problemy i metody nauki o książce, bibliotece i informacji,
– Historia środków przekazu XIX i XX wieku,
– Nawigacja w sieciach rozległych: historia, struktura, znaczenie sieci komputero-

wych; usługi internetowe, narzędzia służące do ich wykorzystania; przeglądarki 
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WWW; portale internetowe; wyszukiwarki internetowe; Internet jako źródło 
wiedzy oraz jako źródło rozrywki; słowniki, encyklopedie i informatory inter-
netowe; internetowe zasoby informacji; Open Archives, Open Access, „głębo-
ki Internet”; problem wyboru wartościowej informacji; sposoby efektywnego  
wyszukiwania informacji w Internecie; wyszukiwarki; metawyszukiwarki; ka-
talogi; serwisy dziedzinowe; bazy danych; Web 2.0; blogosfera i dziennikarstwo 
obywatelskie; miejsce książki w sieciach rozległych; peer-to-peer jako kolejny 
stopień rozwoju sieci rozległych.

– Specjalistyczne źródła informacji: problematyka zajęć dotyczy: podstawowych 
bibliografii, encyklopedii i wydawnictw leksykograficznych z zakresu nauk spo-
łecznych; elektronicznych źródeł i nośników informacji oraz źródeł w formie 
tradycyjnej (porównanie); słowników specjalistycznych, tradycyjnych, mul-
timedialnych i internetowych; encyklopedii specjalistycznych, tradycyjnych, 
multimedialnych i internetowych; serwisów bibliograficznych; serwisów typu 
high quality subject gateway; informacji normalizacyjnej; informacji patento-
wej; tezaurusów (historia, rodzaje, ćwiczenia w posługiwaniu się tezaurusami); 
bibliotek wirtualnych; serwisów bibliotekarskich; wortali; czasopism i innych 
publikacji elektronicznych z wybranych dziedzin wiedzy; źródeł informacji  
w Web 2.0.

Przedmiot do wyboru:
– Informacja edukacyjna: zapoznanie z możliwościami jakie dla szeroko rozu-

mianej edukacji człowieka żyjącego w XXI wieku stwarza Internet; pojęcia: 
dane, informacja, wiedza, mądrość; behawioralna i konstruktywistyczna kon-
cepcja wiedzy i edukacji; zarządzanie informacją i wiedzą w procesie edukacji; 
rola informacji i wiedzy w społeczeństwie informacyjnym; edukacyjne wy-
zwania społeczeństwa informacyjnego, koncepcja kształcenia przez całe życie,  
e-kształcenie; cyfrowe źródła informacji i wiedzy – wirtualne biblioteki, kata-
logi biblioteczne online, elektroniczne czasopisma, witryny urzędów i organi-
zacji, archiwa i muzea w Internecie, portale edukacyjne, portale ekonomicz-
ne i prawnicze; europejskie programy edukacyjne; oferta otwartych kursów  
e-learning; kształcenie językowe w Internecie.

– Reklama (słowo i obraz),
– Język obcy nowożytny,
– Seminarium licencjackie,
– Problemowe wykłady fakultatywne,
– Przedmiot opcyjny,
– Praktyka zawodowa.

4.1.3. Rok trzeci studiów I stopnia

– Systemy komunikowania w nauce,
– Filozofia,
– Podstawy leksykografii,

Przedmiot do wyboru:
– Współczesny rynek książki: ekonomika książki; rola rynku jako zorganizowa-

nego pośrednictwa między autorami i czytelnikami; rynek książki jako sposób 
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komunikacji społecznej poprzez książkę; bestseller wydawniczy jako forma 
marketingu na rynku książki; kształtowanie się rynku książki w Polsce powo-
jennej; rynek książki w Polsce po 1989 roku; formy sprzedaży i rozpowszech-
niania książek; księgarstwo elektroniczne, czyli e-handel książką; zachowania 
konsumentów na rynku książki; formy promocji i marketingu na rynku książ-
ki; segmentacja rynku książki; rynek książki dziecięcej i młodzieżowej w Pol-
sce na początku XXI wieku; współczesny rynek książki szkolnej i fachowej; ry-
nek książki katolickiej w Polsce współczesnej; rynek multimediów; bestsellery  
wydawnicze.

– Bibliometria i informetria,
– Praca z użytkownikiem: cele i założenia pracy z użytkownikiem biblioteki  

i informacji w kontekście współczesnych teorii pedagogicznych oraz inspiracji 
marketingowych w obszarze bibliotekarstwa; podstawowe zasady i reguły pra-
cy ze zróżnicowanymi grupami użytkowników; formy pracy z użytkownikiem 
biblioteki; biblioterapia; bajkoterapia; poglądowe formy pracy z użytkowni-
kiem biblioteki; praca z użytkownikiem dziecięcym; praca z użytkownikiem 
niepełnosprawnym; seniorzy w bibliotece; sposoby identyfikacji i określenia 
oczekiwań użytkowników; lęki i bariery informacyjne; specyfika i dobór form 
pracy w kontekście działania bibliotek różnego typu.

– Ochrona praw autorskich i danych osobowych: podstawy teorii prawa; norma 
prawna; źródła prawa; przepis prawny; system prawa; przedmiot, podmiot  
i treść prawa autorskiego; dane osobowe i ich ochrona; ustawa o bibliotekach.

– Problemowe wykłady fakultatywne,
– Przedmiot opcyjny,
– Język obcy nowożytny,
– Wykład monograficzny,
– Seminarium licencjackie.

4.2. Przedmioty dla studiów II stopnia (magisterskich), tryb stacjonarny i nie-
stacjonarny z zaznaczeniem tych, których treści wiążą się bezpośrednio  
lub częściowo nawiązują do problematyki bibliotek publicznych

4.2.1. Rok pierwszy studiów II stopnia

– Społeczeństwo informacji i wiedzy: definicje: dane, informacja, wiedza, rewolu-
cja informacyjna (teoria trzeciej fali), społeczeństwo informacyjne, gospodar-
ka oparta na wiedzy; główne czynniki sprawcze i etapy przemian cywilizacji; 
kluczowe czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w społeczeństwie infor-
macyjnym i gospodarce opartej na wiedzy; e-administracja; e-biznes; e-usługi;  
e-zdrowie, e-edukacja, inteligentne domy i transport; media w Internecie; 
szanse i zagrożenia związane z aktualnymi przemianami; teoria społeczeństwa 
sieci; ideologie, systemy polityczne i władza w społeczeństwie informacyjnym; 
podstawowe problemy zarządzania wiedzą; główne wyzwania cywilizacyjne  
XXI wieku i działania UE w tym zakresie.

– Zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce informacyjnej/Marke-
ting: marketing-mix w działalności instytucji non profit; specyfika marketingu  
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w bibliotekarstwie; marketing partnerski; marketing wewnętrzny w bibliote-
ce; wizerunek biblioteki i możliwości jego kształtowania; elementy zarządzania 
strategicznego; zarządzanie kadrami w placówce informacyjnej; public rela-
tions w bibliotece.

– Pismo w kulturze,
– Kierunki badawcze w informacji naukowej, bibliotekoznawstwie i bibliologii,
– Public relations,
– Książka i inne środki przekazu w obiegu społecznym,
– Semiotyka przekazu informacyjnego,
– Przedmiot opcyjny,
– Seminarium magisterskie,
– Specjalizacja.

4.2.2. Rok drugi studiów II stopnia

– Specjalistyczna terminologia z dziedziny informacji naukowej i biblioteko-
znawstwa,

– Kierunki badawcze w informacji naukowej, bibliotekoznawstwie i bibliologii,
– Problemy prawne w działalności informacyjnej i bibliotecznej,
– Książka w rozwoju cywilizacji,
– Przedmiot opcyjny,
– Wykład monograficzny,
– Seminarium magisterskie,
– Specjalizacja.

W obowiązującym aktualnie wykazie przedmiotów opcyjnych dla studiów I i II 
stopnia znalazły się przedmioty występujące w istniejącym wcześniej programie. Listę 
uzupełniono o kilka dodatkowych przedmiotów, zmodyfikowano dotychczasowe pro-
pozycje. W wykazie znalazły się również takie przedmioty, które bezpośrednio nawią-
zują do problemów bibliotekarstwa publicznego. Spośród 52 przedmiotów opcyjnych 
problematyka bibliotek publicznych realizowana jest w obrębie następujących:

– Biblioteka publiczna w systemie informacji regionalnej,
– Współpraca środowiskowa bibliotek publicznych,
– Biblioteki publiczne: główne kierunki rozwoju: historyczne uwarunkowanie bi-

bliotek publicznych; podstawy prawne i finansowe funkcjonowania bibliotek; 
specyfika działania w poszczególnych krajach świata; nowe zadania bibliotek 
w społeczeństwie informacyjnym; działania na rzecz regionu, biznesu, na-
uki, itp.; czytelnik niepełnosprawny w bibliotece publicznej; public relations  
w bibliotekach publicznych; biblioteka 2.0, nowoczesne technologie w biblio-
tekach publicznych.

– Użytkownicy informacji europejskiej w bibliotekach publicznych,
– Współczesny rynek książki i mediów dla dzieci i młodzieży,
– Podstawy biblioterapii i bajkoterapii,
– Badania potrzeb czytelniczych,
– Źródła informacji o regionie: rozwój regionalizmu w Europie; założenia progra-

mowe regionalizmu polskiego; rozwój regionalizmu lubelskiego; bibliografie 
ogólne i specjalne Lubelszczyzny; przewodniki po regionie lubelskim; regio-
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nalne wydawnictwa ciągłe; monografie regionalne; regionalne wydawnictwa 
ciągłe; słowniki biograficzne i biobibliograficzne lubelskiego; elektroniczne 
źródła informacji o regionie.

– Źródła informacji o regionie lubelskim: początki i rozwój regionalizmu lubel-
skiego; biblioteki, muzea i archiwa lubelskie jako źródła wiedzy o regionie; 
źródła informacji o Ziemi Lubelskiej (monografie, przewodniki, czasopi-
sma lubelskie); słowniki biograficzne i biobibliograficzne; katalogi, kartoteki  
i strony WWW.

– Źródła informacji europejskiej,
– Media lokalne i sublokalne,
– Potrzeby informacyjne społeczności lokalnych,
– Globalizacja kultury a tradycjonalizm,
– Metodyka sporządzania i edytorskiego przygotowania spisów bibliograficznych,
– Zautomatyzowane bazy bibliograficzne,
– Automatyczne metody klasyfikacji dokumentów.

Program dwuletnich studiów magisterskich II stopnia przewiduje pięć specja-
lizacji (dla jednego cyklu uruchamia się dwie spośród nich). Wśród proponowanych  
w obecnym programie specjalizacji jest także blok bezpośrednio związany z biblioteka-
mi publicznymi. To specjalizacja pod nazwą Kultura czytelnicza i medialna. Obejmuje 
ona następujące przedmioty: Współczesne środki przekazu, Literatura/kultura popularna 
w systemie komunikacji społecznej, Współczesny rynek wydawniczy, Czytelnictwo dzieci 
i młodzieży, Metodyka badań czytelników/użytkowników informacji, Warsztaty czytelni-
cze i medialne (60 godz. zajęć praktycznych realizowanych w bibliotekach publicznych), 
Wprowadzenie do biblioterapii, Teoria kultury. Specjalizację zbudowano na bloku,  
który funkcjonował we wcześniejszych programach kształcenia na kierunku informa-
cja naukowa i bibliotekoznawstwo pod nazwą Biblioteki publiczne, a następnie Biblioteki  
publiczne i szkolne. Specjalność w nowej formule nie była dotychczas otwierana.

V. Organizacja praktyk zawodowych studentów kierunku informacja naukowa  
i bibliotekoznawstwo

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbywają praktyki zawodowe 
po I i II roku studiów w trakcie semestru zimowego i letniego w wymiarze 5 godzin 
tygodniowo w Bibliotece Głównej UMCS oraz w Bibliotekach Wydziałowych. Studen-
ci studiów niestacjonarnych I stopnia po pierwszym i drugim roku studiów odbywają 
praktyki w bibliotekach publicznych w wymiarze 60 godzin. Studenci studiów stacjo-
narnych i niestacjonarnych II stopnia odbywają praktyki po pierwszym roku studiów  
w wymiarze 2 tygodni. Tylko studenci studiów niestacjonarnych mogą odbywać prak-
tykę zawodową w bibliotece publicznej.

Program praktyk w bibliotece publicznej obejmuje takie zagadnienia, jak: zapo-
znanie studentów ze strukturą organizacyjną i funkcjami placówki; problematyka gro-
madzenia i uzupełniania zbiorów jako planowanego pozyskiwania i wprowadzania  
do biblioteki właściwych materiałów bibliotecznych; zaznajomienie z warsztatem gro-
madzenia zbiorów i jego poszczególnymi elementami; rodzaje i dowody wpływu; źró-
dła nabytków; prawidłowa organizacja  zbiorów ich ochrona i właściwe przechowywa-
nie; opracowanie rzeczowe zbiorów różnych typów dokumentów przy użyciu UKD; 
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opracowanie formalne druków zwartych i ciągłych oraz innych typów dokumentów  
(np. dokumentów muzycznych, kartograficznych, niepublikowanych czy wtórnych); 
problemy opracowania rzeczowego w zautomatyzowanych systemach bibliotecznych; 
zapoznanie z warsztatem pracy informacyjnej; praca z użytkownikiem biblioteki; wyko-
rzystywanie elektronicznych źródeł informacji w pracy bibliotek; czynny udział w dzia-
łaniach marketingowych i promocyjnych placówki (organizacja nowoczesnej wystawy; 
spotkania autorskie; konkursy; pogadanki i inne); uczestniczenie w innych formach 
działalności biblioteki.

VI. Postulaty dotyczące perspektyw realizacji działań w kierunku aktualizacji 
kształcenia akademickiego ukierunkowanego na potrzeby gminnych biblio-
tek publicznych w instytucie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Analiza dotychczasowego i obecnego programu kształcenia pod kątem potrzeb bi-
bliotek publicznych, jak również rozmowy z wykładowcami, potwierdzają, że program 
wymaga aktualizacji oraz uzupełnień o nowe treści. Ważne wydaje się:

– uruchomienie dodatkowej specjalizacji o charakterze warsztatowym, prak-
tycznym, dla studentów studiów I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych),  
np. Biblioteki publiczne w przestrzeni informacyjnej społeczeństwa wiedzy. Obej-
mowałby ona takie zagadnienia, jak: digitalizacja jako forma wspierania czytel-
nictwa i kultury książki (szczególnie książki dla dzieci i młodzieży, która nie jest 
opracowana); wykorzystanie już istniejących zasobów cyfrowych w bibliotece 
publicznej (uzupełnienie jej tradycyjnych zasobów); dokumenty wideo, audio, 
multimedia, różne elektroniczne repozytoria; biblioteczne systemy zintegrowa-
ne dla bibliotek publicznych (MAK, SOWA, Libra, Aleph, Biblos, Prolib itd.); 
elementy społecznościowego Internetu (tzw. Web 2.0); ważne wydaje się także 
wykorzystanie tego zjawiska w nauce i kulturze (Nauka 2.0 i Kultura 2.0);

– możliwość realizacji części zajęć warsztatowych w bibliotekach publicznych;
– zacieśnienie współpracy z lubelskim bibliotekami publicznymi (wojewódzka  

i miejska) odnośnie możliwości odbywania przez studentów praktyk zawodo-
wych, także staży w tych placówkach.
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Jadwiga Konieczna
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytet Łódzki

„Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy 
pracujących w małych bibliotekach gminnych”.  

Opracowanie dotyczące projektu

Zgodnie z obowiązującymi od 2007 roku Standardami absolwent studiów I stop-
nia kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo powinien posiadać wiedzę  
z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz umiejętności praktyczne  
z niej wynikające. Ponadto powinien posiadać znajomość metod pracy z czytelnikiem 
i użytkownikiem informacji, znajomość metod kształcenia użytkowników informacji 
oraz umiejętności promowania bibliotek, informacji i czytelnictwa. Celem studiów jest 
jego przygotowanie do pracy w instytucjach działających w sferze komunikacji publicz-
nej, kultury i edukacji. Absolwenta studiów winna cechować m.in.: umiejętność pracy 
w zespole, sprawne komunikowanie się z otoczeniem, otwartość na zmiany, innowacyj-
ność, ustawiczne doskonalenie się.

Zgodnie z powyższymi Standardami absolwent studiów II stopnia powinien  
posiadać wykształcenie specjalistyczne, związane z kierunkiem studiów i dostosowane 
do potrzeb i możliwości środowiska regionalnego oraz być przygotowany do rozwoju 
własnej kariery zawodowej związanej z kierowaniem i zarządzaniem w instytucjach 
bibliotecznych. Od absolwenta studiów II stopnia wymaga się posiadania zmysłu  
krytycznego i innowacyjnego nastawienia do rozwoju technologii informacyjnej  
i komunikacyjnej.

Przedstawiony powyżej katalog wiadomości i umiejętności winien być bliski każ-
demu absolwentowi studiów bibliotekoznawczych, w tym również temu podejmujące-
mu pracę w małej bibliotece publicznej. Jednak w przypadku tej właśnie grupy biblio-
tekarzy można mówić nie tylko o pewnym dodatkowym wyposażeniu intelektualnym, 
ale także o specyficznej osobowości.

Na dodatkowe wyposażenie intelektualne kandydata na bibliotekarza gminnego 
powinna składać się m.in. wiedza o zasadach ekonomicznych i prawnych, związanych  
z organizacją i zarządzaniem instytucjami kultury, oraz wiedza o formach instytucjo-
nalnych i sposobach finansowania kultury. Za nieodzowną należy uznać zarówno wie-
dzę o współczesnych mediach i roli, jaką pełnią one w nowoczesnym społeczeństwie, 
jak i znajomość podstaw prawnych i zasad funkcjonowania samorządów lokalnych.
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Do podstawowych umiejętności przyszłego pracownika małej biblioteki należy 
zaliczyć umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem niezależnie od jego 
wieku, wykształcenia, poglądów religijnych i politycznych. Ważną cechą bibliotekarza z 
małej biblioteki winna być umiejętność animowania aktywności jednostek i zbiorowości  
oraz stymulowania pozytywnych zmian zachowań i relacji międzyludzkich, również 
dążenie do samoorganizacji lokalnych środowisk. Ważne są także umiejętności organi-
zacyjne, a szczególnie zdolność do rozpoznawania zmian i odpowiedniego reagowania 
na nie. Niezwykle potrzebna w kontaktach z innymi ludźmi, zwłaszcza z dziećmi i mło-
dzieżą, jest wyobraźnia i otwartość na nowe idee i metody pracy.

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej nie podejmowała dotychczas 
żadnych konkretnych działań dydaktycznych, które miałyby na celu przygotowanie  
bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych. Dlatego doświadczenie jej 
pracowników w kształceniu tej grupy bibliotekarzy należy określić jako zróżnicowane: 
stosunkowo niewielkie, jeśli chodzi o studia stacjonarne, nieco większe w przypadku 
studiów niestacjonarnych, zaocznych.

Na studiach stacjonarnych (częściowo też na niestacjonarnych zaocznych) magi-
sterskich, pięcioletnich, które zakończono w roku akademickim 2008/2009, i na pro-
wadzonych od roku 2007/2008 studiach I stopnia licencjackich problematyka związana  
z funkcjonowaniem lokalnych bibliotek publicznych pojawiała się jedynie w formie wy-
branych zagadnień realizowanych w ramach niektórych przedmiotów.

I tak w programie obligatoryjnego wykładu zatytułowanego Biblioteka w systemie 
prawnym (I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) znajdują się odrębne zaję-
cia poświęcone uwarunkowaniom prawnym bibliotek publicznych. Z kolei w obrębie 
tak zwanego bloku B, czyli zajęć fakultatywnych, obejmujących przedmioty kierunko-
we na studiach niestacjonarnych zaocznych jest prowadzony wykład Sieci biblioteczne  
w Polsce, w ramach którego są także zajęcia dotyczące organizacji sieci bibliotek publicz-
nych. Podobne zajęcia realizuje się na studiach podyplomowych. W zależności od liczby 
słuchaczy i możliwości organizacyjnych Katedry (na wykład zapraszani są dyrektorzy 
bibliotek publicznych) z reguły jest to kilkugodzinny wykład zatytułowany Bibliotekar-
stwo publiczne – stan obecny i perspektywy.

Pewne treści programowe istotne dla potencjalnych pracowników małych biblio-
tek publicznych są przedstawiane w ramach fakultatywnej specjalizacji pedagogicznej 
Biblioteki szkolne i pedagogiczne. Obok wykładu poświęconego roli i zadaniom bibliotek 
publicznych dla dzieci, wprowadzono ćwiczenia dotyczące aktywizujących metod pra-
cy z młodym czytelnikiem, form współpracy biblioteki szkolnej z biblioteką publiczną,  
a także organizacji różnego rodzaju imprez bibliotecznych i zajęć z dziećmi.

Elementarna wiedza z zakresu promocji biblioteki publicznej, public relations  
oraz relacji biblioteka – media jest poruszana na prowadzonych w formie wykładu  
i konwersatorium zajęciach z zarządzania biblioteką.

Treści ważne dla bibliotekarzy z bibliotek gminnych można znaleźć w niewielkim 
wymiarze w ramach fakultatywnych wykładów np. z biblioterapii, z przedmiotu Książka 
we współczesnym świecie czy na konwersatorium Czasopisma w Internecie.

Pewną rolę w fachowym przygotowaniu tej grupy bibliotekarzy odgrywają zajęcia 
z informacji naukowej, takie jak: Nowoczesne systemy informacji czy Zintegrowane syste-
my biblioteczne. Kształcą one m.in. umiejętność korzystania z serwisów informacyjnych 
niezbędnych w pracy w małej bibliotece gminnej.
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Innego rodzaju, niż przekazywanie studentom niepracującym określonych tre-
ści programowych w ramach wykładów lub konwersatoriów, są doświadczenia pra-
cowników Katedry związane z kształceniem bibliotekarzy pracujących w bibliotekach 
gminnych, uzupełniających wykształcenie na studiach niestacjonarnych zaocznych  
lub na studiach podyplomowych. Poczynając od roku akademickiego 2007/2008,  
Katedra na mocy umowy podpisanej przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego i Dyrektora 
ówczesnego Centrum Edukacji Bibliotekarskiej i Dokumentacyjnej rozpoczęła prowa-
dzenie specjalnej formy studiów niestacjonarnych, zaocznych, adresowanych do osób, 
które ukończyły Pomaturalne Studium Bibliotekarskie Zaoczne po roku 1995. Studia 
te określane jako Rok Licencjacki Intensywny Tryb Indywidualny (ITI) trwają dwa se-
mestry, a ich ukończenie daje absolwentom tytuł licencjata. Wśród słuchaczy corocznie 
znajduje się znaczna liczba pracowników bibliotek gminnych. Grupa ta liczy już (łącz-
nie ze studiującymi w tym roku akademickim) 44 osoby, co stanowi blisko 35% ogółu 
studentów roku licencjackiego w latach 2007-2009. Ze względu na określone wymogi 
programowe (przewaga przedmiotów ogólnokształcących, a w przypadku przedmiotów 
kierunkowych głównie zagadnienia teoretyczne) i dużą liczbę zajęć, nie ma możliwo-
ści realizowania jakiejkolwiek specjalizacji również przez studentów reprezentujących 
biblioteki gminne. Większość z nich, uczestnicząc w seminarium licencjackim, podej-
muje zwykle jako temat pracy licencjackiej zagadnienia związane z funkcjonowaniem 
własnej biblioteki. Odnotowano (łącznie z rokiem bieżącym) ponad 30 takich prac.

Przeważają opracowania prezentujące historię rodzimej biblioteki oraz jej bieżącą 
działalność. Istnieje jednak pewna grupa prac, które skupiają się na ukazaniu roli bi-
blioteki w życiu lokalnej społeczności, a szczególnie na zadaniach realizowanych wobec 
najmłodszych użytkowników. Nieliczne prace poświęcono kulturotwórczej roli bibliote-
ki gminnej, tylko jedna osoba podjęła zagadnienie komputeryzacji biblioteki w gminie.

Niezależnie od sposobu ujęcia tematu przygotowywanie tego rodzaju prac licen-
cjackich zmusza studentów do poszerzenia wiedzy teoretycznej z zakresu bibliotekar-
stwa publicznego, co nie pozostaje bez wpływu na ich rozwój zawodowy. Przeprowadza-
ne dla potrzeb pracy badania ankietowe pozwalają lepiej poznać środowisko odbiorców 
usług bibliotecznych, a w konsekwencji w sposób krytyczny ocenić dotychczasową dzia-
łalność i zaplanować dalsze działania danej jednostki.

Kierowanie tego typu pracami to także interesujące doświadczenie dla wykładow-
ców prowadzących seminaria licencjackie. Mają oni okazję poznać realia wiejskich 
bibliotek funkcjonujących w różnych regionach kraju, odmienne niejednokrotnie ich 
uwarunkowania środowiskowe.

Pracownicy bibliotek gminnych są także słuchaczami prowadzonych w Katedrze 
studiów podyplomowych. Kiedy w latach 2000-2005 studia te trwały trzy semestry  
i kończyły się napisaniem pracy dyplomowej, podejmowali oni z reguły tematy dotyczą-
ce pracy swoich bibliotek. Obecnie studia podyplomowe trwają jeden semestr, nie jest 
wymagane napisanie pracy dyplomowej.

Niewielka była natomiast zwykle grupa studentów – bibliotekarzy z bibliotek 
gminnych na niestacjonarnych studiach magisterskich (obecnie nie są one prowadzo-
ne), bardzo rzadko podejmowali oni jako temat pracy opis własnej biblioteki.

Jeszcze rzadziej tematyka bibliotek gminnych interesowała studentów studiów 
stacjonarnych magisterskich. Jeżeli wybierali oni takie zagadnienie, to badali głównie 
funkcję informacyjną biblioteki gminnej, najczęściej w miejscu swojego zamieszkania.
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W ostatnich latach zwiększyła się liczba studentów odbywających praktyki  
w bibliotekach gminnych. Wysokie koszty utrzymania w dużych miastach i możli-
wość (Rozporządzenie Rady Ministrów z 1991 r.) odbywania praktyki w miejscu za-
mieszkania spowodowały, że studenci pochodzący z małych miejscowości jako miej-
sce odbywania praktyki wakacyjnej obierają lokalną bibliotekę. W ostatnim roku na  
25 bibliotek, w których studenci studiów stacjonarnych odbywali praktyki, 5 stano-
wiły biblioteki gminne; w przypadku studentów studiów niestacjonarnych były to  
3 na 11 placówek.

Praktyki przebiegają zgodnie z przygotowanym programem, a ich efektywność za-
leży w dużym stopniu od ich opiekuna. Wydaje się, że pobyt w bibliotece gminnej jest 
dla studentów, zwłaszcza studiów stacjonarnych, dobrą okazją do poznania innych wa-
runków pracy bibliotecznej niż te znane im z Biblioteki Uniwersyteckiej.

Jak więc na podstawie dotychczasowych doświadczeń w zakresie kształcenia  
bibliotekarzy dla bibliotek gminnych można planować ewentualne poszerzenie 
tego obszaru dydaktyki? Przede wszystkim należy ustalić, czy ma to być kształcenie  
w formie fakultatywnej specjalizacji włączonej w obwiązującą siatkę programową na 
studiach stacjonarnych i, w mniejszym wymiarze godzinowym, na studiach niesta-
cjonarnych, zaocznych, czy też ma to być kształcenie na studiach podyplomowych.  
W przypadku specjalizacji konieczne będzie ustalenie, czy miałaby ona miejsce na stu-
diach I czy II stopnia.

Należy określić szczegółowo, jaką wiedzę i umiejętności powinien posiadać bi-
bliotekarz pracujący w bibliotece gminnej. W świetle licznych opracowań dotyczących 
modelu biblioteki publicznej (np. J. Wołosza, J. Maja, A. Tywsa), a przede wszystkim  
w oparciu o Standardy IFLA/UNESCO, bibliotekarz z małej biblioteki gminnej to osoba 
wszechstronna. Powinien on posiadać nie tylko wiedzę o charakterze humanistycznym, 
ale także z zakresu nauk ekonomicznych i socjologicznych, przede wszystkim musi jed-
nak posiadać różnorodne umiejętności.

W związku z powyższym w przygotowywaniu pracowników bibliotek powinni, 
obok bibliotekoznawców i specjalistów z zakresu informacji naukowej, uczestniczyć 
przedstawiciele innych dyscyplin, np.: nauk ekonomicznych, socjologii, psychologii, 
kulturoznawstwa. Przekazywane przez nich treści programowe winny być przygoto-
wane we współpracy z bibliotekoznawcami. W programie ewentualnej specjalizacji 
przynajmniej połowę zajęć winny stanowić ćwiczenia i warsztaty. Organiczną jej częścią 
muszą być odpowiednio przygotowane praktyki wakacyjne.

Poniżej przedstawiono propozycje zagadnień, które mogłyby znaleźć się w pro-
gramie kształcenia bibliotekarzy z małych bibliotek gminnych. To tylko zasygnalizo-
wanie pewnych zagadnień, wymagające podjęcia merytorycznej dyskusji celem ich 
uszczegółowienia.

Lista zagadnień:
Wiedza o samorządzie (podstawy prawne funkcjonowania samorządów, 1. 
relacje pomiędzy poszczególnymi szczeblami organów samorządowych, 
rola samorządu w lokalnej społeczności, kultura w działalności samorzą-
dów lokalnych).
Wybrane zagadnienia socjologii wsi (zmiany zachodzące na współczesnej 2. 
wsi, podziały występujące w lokalnych społecznościach, rola i zadania or-
ganizacji społecznych na wsi).
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Uwarunkowania prawne funkcjonowania bibliotek publicznych (prawo 3. 
biblioteczne, relacje między bibliotekami publicznymi w obrębie sieci, rola 
biblioteki powiatowej, prawo dotyczące instytucji kultury, prawo rachun-
kowe, inne grupy aktów prawnych dotyczące bibliotek publicznych).
System instytucjonalny kultury (zasady organizacji kultury w Polsce  4. 
i w Europie, formy instytucjonalne, organizacja i zarządzanie instytucjami 
kultury, zasady finansowania instytucji kultury, animacja kultury).
Wiedza o mediach (rola mediów we współczesnym świecie, media  5. 
a książka).
Zasady polityki marketingowej i promocyjnej biblioteki (techniki marke-6. 
tingowe, programy promocyjne, ich przygotowywanie i ocena, współpraca 
z mediami, pozyskiwanie wsparcia ze strony lokalnego środowiska).
Dzieci i młodzież w bibliotece publicznej (animacja czytelnictwa dziecię-7. 
cego, formy pracy z młodzieżą, rola biblioteki publicznej w edukacji dzieci 
i młodzieży, współpraca z biblioteką szkolną).
Metody badania czytelnictwa i potrzeb użytkowników (opracowanie mo-8. 
deli potencjalnych użytkowników biblioteki, wprowadzenie do badań 
praktycznych środowiska lokalnego, metody poznawania czytelników, wy-
pracowanie schematów interakcji biblioteka-użytkownik).
Elektroniczne źródła informacji (informacja edukacyjna i oświatowa, in-9. 
formacja parlamentarna, informacja gospodarcza i prawna, informacja 
europejska).
Problematyka teorii komunikowania (formy komunikowania, modele ko-10. 
munikowania, analiza i interpretacja przekazów).
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Tomasz Kruszewski
przy współudziale Bronisławy Woźniczki-Paruzel
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

„Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy 
pracujących w małych bibliotekach gminnych”.  

Projekt

I. Profil absolwenta

Profil absolwenta podporządkowany został swoistej „misji zawodowej” współcze-
snego bibliotekarza funkcjonującego w społeczeństwie informacyjnym, które kształci się, 
dokształca i rozwija dzięki dostępowi do informacji, a więc do książki w jej rozmaitych 
postaciach oraz do technologii informatycznych. Absolwent studiów I stopnia ma być 
przygotowany – na bazie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej – do pracy w róż-
nych typach bibliotek, w tym w małych bibliotekach gminnych i wiejskich oraz, ze wzglę-
du na potrzeby rynku pracy, do podstawowych czynności związanych z tworzeniem, 
przetwarzaniem i udostępnianiem informacji zarówno w bibliotece, jak innych instytu-
cjach, funkcjonujących w społecznościach lokalnych. Umiejętności te zdobywa on za-
równo w ramach bloków programowych, obowiązkowych dla wszystkich, jak i w ramach 
przedmiotów fakultatywnych (opcjonalnych), które może sam wybrać z oferty składają-
cej się z kilkunastu propozycji. Absolwent powinien znać czynnie język angielski (w tym 
słownictwo specjalistyczne) oraz - przynajmniej biernie - drugi język nowożytny.

Absolwent studiów II stopnia, ze względu na możliwość wyboru specjalizacji, 
to: 1) profesjonalista z zakresu informacji naukowej, obsługujący rozmaite sfery życia 
społecznego, w tym zarządzanie informacją w bibliotekach oraz w innych instytucjach  
i firmach, 2) specjalista przygotowany do prac edytorskich i redakcyjnych, zwłaszcza  
w wydawnictwach prasowych, 3) znawca dawnej książki, przygotowany do pracy  
w dziale starodruków i w bibliotekach oraz instytucjach z księgozbiorami historycz-
nymi, 4) bibliotekarz wyspecjalizowany w pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzie-
żowym, 5) bibliotekarz biblioterapeuta, pracujący z czytelnikami z różnymi rodzajami 
niesprawności lub zaburzeń oraz ludźmi w wieku senioralnym. Większość specjalności 
ukierunkowana jest na pracę z użytkownikami biblioteki i budowanie z nimi właści-
wych relacji interpersonalnych. Zajęcia dydaktyczne związane z umiejętnościami pro-
fesjonalnego kontaktu znajdują największe zastosowanie w małych bibliotekach, w tym 
w tych zlokalizowanych w środowisku wiejskim.
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Bez względu na specjalizację absolwent studiów II stopnia powinien umieć po-
sługiwać się warsztatem badawczym z zakresu nauki o książce, bibliotece i informacji, 
posiadać umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów badawczych oraz ko-
rzystania z literatury obcojęzycznej, zwłaszcza angielskiej. Blok przedmiotów ogólnych 
ma go przygotować do pełnienia funkcji kierowniczych w bibliotekach różnych typów 
(m.in. w małych bibliotekach publicznych lub w działach bibliotek dużych).

Studia obu poziomów prowadzić powinny do wykształcenia w nim motywacji  
do stałego dokształcania się i umiejętność dostosowania się do potrzeb rynku pracy 
oraz zachęcać do współtworzenia kultury społeczności lokalnych.

II. Prezentacja doświadczeń w kształceniu bibliotekarzy wiejskich i gminnych

Pracownicy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK posiadają pewne 
doświadczenia w zakresie kształcenia i dokształcania bibliotekarzy z małych ośrodków.

Po pierwsze: Instytut prowadzi studia niestacjonarne, na których corocznie na-
wet około połowa studentów to pracownicy bibliotek, także małych bibliotek wiejskich, 
zlokalizowanych nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim, ale również pomor-
skim, zachodniopomorskim i wielkopolskim (co wynika z faktu, że w tych trzech ostat-
nich nie ma ośrodków kształcenia bibliotekarzy na poziomie uniwersyteckim).

Po drugie: Instytut prowadzi dwa rodzaje studiów podyplomowych: 1) informacji 
naukowej i bibliotekoznawstwa, 2) infobrokerstwa i zarządzania informacją. Na pierw-
szych kształcą się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych innych niż 
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, wśród których jest wielu czynnych pracow-
ników bibliotek, na ogół niewielkich; a także osoby chcące zostać bibliotekarzami. Obie 
grupy słuchaczy uzyskują kwalifikacje bibliotekarskie, a jak wskazują badania nad ich 
losami – z każdego rocznika absolwentów przynajmniej jedna osoba zostaje kierow-
nikiem małej placówki bibliotecznej. Z kolei studia drugiego rodzaju są adresowane  
do osób, pragnących nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania za-
sobami informacyjnymi we współczesnym świecie oraz zajmować się infobrokerstwem. 
Obejmują one dwie ścieżki kształcenia: jedna jest skierowana do absolwentów innych 
kierunków, druga – do czynnych bibliotekarzy, którzy ukończyli studia z zakresu infor-
macji naukowej i bibliologii w okresie poprzedzającym rozwój technologii informacyj-
nych, a zamierzających poszerzyć swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania i zarządzania 
informacją w zróżnicowanych technologicznie i organizacyjnie środowiskach, w tym 
– w bibliotekach małych, które mają być modernizowane. Nie badano dotąd słuchaczy 
tych studiów pod względem ich aktywności w środowiskach wiejskich (co z pewnością 
zasługuje na próbę oceny), ale ze złożonej przez nich dokumentacji wynika, że część  
z nich mieszka i pracuje w bibliotekach gminnych i ich filiach.

Po trzecie: pracownicy Instytutu INiB UMK w Toruniu aktywnie uczestniczą  
w różnego rodzaju konferencjach, warsztatach i szkoleniach organizowanych zwy-
kle przez biblioteki publiczne dla bibliotekarzy pracujących w terenie, mogących  
w ten sposób podnieść swoje umiejętności zawodowe. W latach 2006-2009 pracownicy 
uczestniczyli w takich formach działań na rzecz bibliotekarskich środowisk lokalnych 
w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodniopolskim i lubuskim, 
15 razy. Przykładowo: w 2009 r. dr T. Kruszewski poprowadził w Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie szkolenie praktyczne (prelekcja + warsztaty)  
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w zakresie komunikacji interpersonalnej; z kolei w ramach konferencji z zakresu in-
formacji regionalnej w bibliotekach publicznych województwa kujawsko-pomorskiego 
w Tucholi dr W. Ciszewska prezentowała rynek książki w Polsce, a dr M. Kowalska 
przedstawiała dziedzictwo kulturowe regionów w bibliotekach cyfrowych Libry na 
przykładzie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. W 2008 roku dr E. Kurkow-
ska w ramach współpracy z Bibweb prowadziła kurs internetowy dla bibliotekarzy,  
a prof. B. Woźniczka-Paruzel szkoliła w Wejherowie pracowników sieci PiMBP oraz 
lokalnych bibliotek szkolnych z zakresu obsługi czytelniczej i informacyjnej osób z róż-
nymi rodzajami niepełnosprawności. W roku 2007 w Rejonowej Bibliotece Publicznej  
w Szubinie, po prelekcji poświęconej biblioterapii w bibliotekach publicznych, prowa-
dziła też warsztaty z tego zakresu, dr T. Kruszewski dokonał przeglądu wybranych tech-
nik i narzędzi biblioterapeutycznych, demonstrując ich funkcjonalne wykorzystanie.  
W tym samym roku mgr P. Malak przeprowadził w Bydgoszczy, w ramach współpra-
cy z regionalnym oddziałem PZN, kurs infobrokeringu z warsztatami dla młodzieży  
z uszkodzonym wzrokiem, rok wcześniej dr M. Fedorowicz prowadziła szkolenie  
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze z planowania usług biblio-
tecznych dla użytkowników niepełnosprawnych. W warsztatach tych uczestniczyli  
m.in. pracownicy działów metodycznych, którzy podobne szkolenia mieli prze-
prowadzić dla bibliotekarzy bibliotek miejskich i gminnych. W tej samej bibliotece  
dr T. Kruszewski przedstawił zasady prawidłowej komunikacji społecznej z klientem 
niepełnosprawnym w bibliotece publicznej, zaś prof. B. Woźniczka-Paruzel omówi-
ła model działań bibliotek publicznych na rzecz aktywizacji ludzi w wieku senioral-
nym, opracowując również wariant dla małych bibliotek publicznych, zlokalizowanych  
na terenach wiejskich.

Nie sposób tutaj wymieniać wszystkich działań pracowników Instytutu INiB 
UMK, obliczonych na podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy z małych miejscowości 
w bliższym i dalszym regionie, a nawet poza nim. Podane przykłady wskazują jednak,  
że odrębnych form warsztatów, szkoleń czy konferencji, adresowanych wyłącznie  
do środowisk wiejskich, nie było. Należy wszakże podkreślić, że spora ich część tra-
fić miała – za pośrednictwem pracowników działów metodycznych – również do bi-
bliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach gminnych i ich wiejskich filiach. Trzeba też 
odnotować, że zdecydowana większość szkoleń tematycznie wiązała się z działaniami 
bibliotek publicznych na rzecz użytkowników niepełnosprawnych, chorych i w wieku 
senioralnym, co jest uzasadnione o tyle, że w niewielkich miejscowościach, a zwłaszcza 
na wsiach, sytuacja tych grup jest niełatwa, a dostęp do książki, prasy, biblioteki – bar-
dzo utrudniony, nie wspominając już o znacznym ich wykluczeniu technologicznym.

Inny nurt aktywności Instytutu dotyczył technologii informacyjnych oraz zagad-
nień informacji regionalnej, co w przyszłości należałoby znacznie poszerzyć.

III. Analiza programu kształcenia pod kątem problematyki lokalnych bibliotek 
publicznych

W toku trzyletnich studiów I stopnia studenci uczestniczą w zajęciach dydaktycz-
nych, których treści są przydatne do pracy w małych bibliotekach, choć należy przy-
znać, że osobnych zajęć poświęconych tylko tym zagadnieniom w Instytucie Informacji 
Naukowej i Bibliologii UMK nie organizuje się. Niemniej na roku pierwszym i trze-
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cim prowadzone są zajęcia z komunikacji społecznej, w większości w formie konwer-
satoryjnej lub laboratoryjnej. Każdy student kończy 15-godzinny trening umiejętno-
ści interpersonalnych, ułatwiających bezpośredni kontakt bibliotekarz – użytkownik.  
W toku obu przedmiotów student nabywa wiedzę na temat wpływu społecznego, tech-
nik negocjacji, kreatywnego myślenia, efektywnego wykorzystania przestrzeni fizycznej 
w bibliotece, komunikacji niewerbalnej itp. W zestawieniu z treściami, wchodzącym 
w zakres przedmiotu Czytelnictwo i metodyka pracy z czytelnikiem student otrzymu-
je komplementarne instrumenty efektywnej, bezpośredniej obsługi użytkownika  
w bibliotece.

Ponadto studenci pierwszego roku studiów licencjackich uczestniczą w wykładach 
z Wstępu do bibliotekarstwa, zapoznając się z różnymi aspektami działalności bibliotek, 
w tym – na przykładach – ze sposobami funkcjonowania bibliotek szkolnych i publicz-
nych. Po części uzupełnienie tych wiadomości następuje na zajęciach na roku drugim: 
przedmiot Usługi biblioteczno-informacyjne. Nowością realizowaną od roku akademic-
kiego 2009/10 są obowiązkowe zajęcia na temat usług dla niepełnosprawnych użyt-
kowników bibliotek. Wprowadzenie tego przedmiotu do ścieżki edukacyjnej nastąpiło  
w wyniku zaleceń standaryzacyjnych, ale też obserwacji problemów ludzi niepełno-
sprawnych w Polsce. Zwłaszcza ci, mieszkający na wsiach i w małych miasteczkach, 
pozbawieni są zwykle dostępu do kultury (jeśli nie liczyć telewizji i prasy). Na kon-
wersatorium poruszane są właśnie tego rodzaju zagadnienia. Dopełnieniem całego blo-
ku przedmiotów z bibliotekarstwa są wykłady zatytułowane Organizacja i zarządzanie  
bibliotekami, gdzie nie brakuje treści związanych z funkcjonowaniem małych bibliotek 
na obszarach wiejskich.

Zautomatyzowane systemy biblioteczne to przedmiot, w toku którego studenci po-
zyskują praktyczną wiedzę w zakresie prowadzenia systemów komputerowych do zasto-
sowania w małych bibliotekach publicznych: MAK, MOL Optivum i szkolnych: SOWA. 
W tym kontekście przydatne są także przedmioty ćwiczeniowe Opracowanie formalne 
dokumentów i Rzeczowe opracowanie dokumentów, na których przysposabia się studen-
tów do opracowania zbiorów również w formie katalogów kartkowych, chyba nadal  
nie tak rzadkich, zwłaszcza w niedużych placówkach.

Począwszy od pierwszego semestru, przez trzy kolejne, studenci uczęszczają  
na zajęcia ze Źródeł informacji, ćwicząc m.in. warsztat z zakresu poszukiwania informa-
cji – przede wszystkim drogą internetową, co w obliczu realizacji Programu „Ikonka” 
powinno znajdować zastosowanie w bibliotekach małych ośrodków.

Wiedza teoretyczna pogłębiana licznymi formułami dydaktycznymi o charak-
terze ćwiczeniowym, jest weryfikowana i uzupełniana podczas praktyk studenckich  
po pierwszym i drugim roku studiów. Przewidywany okres praktyk wynosi 2 x 21 
dni roboczych. W wyniku wieloletnich doświadczeń naszego Instytutu przyjęło się,  
że praktyki po roku pierwszym odbywają się w małych bibliotekach: gminnych,  
miejskich, filiach bibliotek wojewódzkich oraz bibliotekach szkolnych, po drugim 
zaś – w bibliotekach specjalistycznych i naukowych. Z punktu widzenia dzisiejszego 
spotkania, szczególnie istotne są te pierwsze. Wprowadzają one nie tylko w praktycz-
ną sferę zagadnień poruszanych podczas zajęć na Uniwersytecie, ale umożliwiają stu-
dentom nawiązanie bliższych kontaktów z bibliotekami w miejscach ich zamieszkania,  
bo też tam praktyki są najczęściej realizowane. Nierzadko zostają oni później zatrudnie-
ni w tych placówkach. Współpraca z niektórymi bibliotekami, szczególnie w niedużych 
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ośrodkach, goszczącymi podczas praktyk zawodowych naszych studentów, przejawia 
się także uczestniczeniem nauczycieli akademickich w szkoleniach kadr bibliotecznych, 
o czym była mowa przed chwilą.

Co do studiów uzupełniających, szczególnie istotne dla kształcenia bibliotekarzy  
z małych ośrodków są trzy specjalizacje: informacja naukowa, biblioterapia oraz biblio-
tekarstwo i czytelnictwo dziecięce.

Pierwsza z wymienionych wyposaża w wiedzę pozwalającą zorganizować im 
bibliotekę na miarę XXI wieku, nawet przy stosunkowo skromnych środkach finan-
sowych. Pomagają w tym takie przedmioty, jak: Edukacja informacyjno-komunikacyj-
na, Sieciowe systemy publikacji elektronicznych, Biblioteki cyfrowe czy Społeczeństwo  
informacyjne. Każdy z tych przedmiotów wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności  
niezwykle przydatne przy dokonywaniu zmian i modernizacji małych bibliotek,  
z których wiele nie zostało dotąd zautomatyzowanych i spora ich część nadal czeka 
na komputeryzację, a nawet nie ma dostępu do sieci. Przygotowani do tego typu dzia-
łań specjaliści z zakresu informacji, poza pracami prowadzonymi w bibliotece, mogą 
również włączać się w bardziej ogólne działania władz lokalnych, np. zmierzających 
do niwelowania wykluczenia technologicznego mieszkańców, opracowując strategie, 
prowadząc kursy i warsztaty z zakresu technologii informacyjnych, tworzenia witryn 
dla instytucji, organizacji, zrzeszeń oraz lokalnych placówek życia kulturalnego, spo-
łecznego, czy oświatowego itp. Współpracując z nimi, mogą wpływać na kształto-
wanie się nowego, niestereotypowego wizerunku bibliotekarza oraz samej biblioteki.  
Jak relacjonują nasi studenci, już w trakcie praktyk specjalizacyjnych wielu z nich wy-
konuje szereg prac na rzecz środowiska, w którym funkcjonują biblioteki, zaś założone  
lub zmodyfikowane przez nich witryny samych bibliotek, podnoszą ich wartość  
w oczach środowiska oraz promują je.

Specjalizacja z zakresu biblioterapii skoncentrowana jest w dużej mierze na ob-
słudze czytelniczej i informacyjnej użytkowników z różnymi rodzajami niepełno-
sprawności oraz formach działań biblioterapeutycznych, prowadzonych w placówkach 
bibliotecznych lub różnego rodzaju instytucjach oświatowo-wychowawczych czy opie-
kuńczych. Przy zachowaniu aktualności uwag poczynionych przy okazji omówienia  
zajęć z Komunikacji społecznej i Usług dla niepełnosprawnych użytkowników bibliotek,  
tu trzeba dodać, że przedmioty realizowane w obrębie specjalizacji skupiają się na 
wąskich zagadnieniach, które znajdą zastosowanie zależnie od miejsca pracy nasze-
go absolwenta. Praktyka pokazuje, że znajdują oni pracę w zawodzie, m.in. w porad-
niach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych  
lub domach pomocy społecznej. W przypadku zatrudnienia w małej bibliotece na wsi 
lub miasteczku bardzo przydatnymi przedmiotami są Metody i techniki terapeutyczne, 
Biblioterapia i czytelnictwo seniorów, Specjalne materiały czytelnicze, Psychopedagogicz-
ne i medyczne problemy niepełnosprawności lub Niepełnosprawności czytelnicze. Część 
zajęć odbywa się w ośrodkach specjalistycznych, jak świetlice socjoterapeutyczne, 
domy pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy społecznej, biblioteki ośrodków 
szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z określonymi rodzajami niepełno-
sprawności, co pozwala studentom zapoznać się również z możliwościami realizacji 
wsparcia społecznego i doradztwa osobom z różnych środowisk i z różnymi życio-
wymi trudnościami, z wykorzystaniem książki i jej postaci zastępczych (tzw. forma-
tów alternatywnych), a także poprzez urządzenia techniczne, umożliwiające osobom 

211



niepełnosprawnym dostęp do informacji, w tym – elektronicznej. Tego typu wiedza  
i umiejętności są przydatne zwłaszcza w środowiskach małomiasteczkowych i wiejskich,  
ponieważ na ogół są tam nieznane.

Specjalizacja bibliotekarstwo i czytelnictwo dziecięce poświęcona jest profesjonal-
nej obsłudze czytelniczej i bibliotecznej dzieci oraz pracy wychowawczo-edukacyjnej 
z nimi, z edukacją czytelniczą i medialną włącznie. W ramach ścieżki specjalistycznej, 
otwartej przez Wstęp do czytelnictwa dzieci i młodzieży, znajdują się np. takie przedmio-
ty, jak: popularna w ostatnich latach Bajkoterapia, Biblioteki szkolne, Dziecięce biblioteki 
publiczne, Metody i techniki pracy z czytelnikiem dziecięcym, czy Obsługa biblioteczna 
dzieci chorych. Wydaje się, że treści programowe Wstępu, obejmujące m.in. inicjacje 
literackie, biblioteczne i czytelnicze najmłodszych użytkowników książki, powinny 
być szczególnie przydatne w środowiskach wiejskich, gdzie do kontaktów z lekturą  
i wspólnego czytania rodziców i dzieci, nie przywiązuje się nadmiernej wagi. W tym 
kontekście ważne stają również Alternatywne materiały czytelnicze dla dzieci, często  
w środowiskach wiejskich zupełnie nieznane, a z braku księgarń – dostępne wyłącznie 
w bibliotece. Bez wątpienia należy je upowszechniać wśród rodziców i opiekunów ma-
łych mieszkańców wsi, podobnie zresztą jak literaturę dziecięcą w ogóle.

Specjalizacja prasoznawcza umożliwia studentom poznanie prasowego warszta-
tu edytorskiego i redakcyjnego, co może okazać się bardzo przydatne bibliotekarzom  
z małych ośrodków gminnych i wiejskich, m.in. ze względu na możliwość współdzia-
łania z lokalną prasą, zwłaszcza że w obrębie przedmiotu Metodyka prasoznawstwa  
są również podstawy metodyki dziennikarstwa. W połączeniu ze znajomością ga-
tunków dziennikarskich pozwalają profesjonalnie promować na łamach prasy dzia-
łania biblioteki oraz różne formy aktywności społeczności lokalnej, zaś uczestnictwo  
w zajęciach Historia prasy przygotowuje do poznawania dziejów prasy lokalnej i zachęca  
do badań nad nią.

Specjalizacja z zakresu wiedzy o książce dawnej i księgarstwie obejmuje  
m.in. Księgarstwo współczesne, Sztukę książki, Konserwację książki czy Elektroniczny 
warsztat historyka książki. Bez wątpienia wiedza i umiejętności nabywane na wymie-
nionych przedmiotach mogą być twórczo wykorzystane również w małej bibliotece 
gminnej, aczkolwiek ujęcie ich z punktu widzenia jej pracownika, kształtującego szero-
ko pojętą kulturę książki w środowisku wiejskim, czeka dopiero na opracowanie.

W programach wszystkich specjalizacji zapisane są praktyki studenckie w wymia-
rze 60 godzin, zwykle realizowane w placówkach powiązanych z konkretną specjalizacją 
oraz umożliwiających studentom prowadzenie ich własnych badań, które z kolei wiążą 
się z ich pracami magisterskimi.

IV. Wstępna analiza perspektyw aktualizacji kształcenia akademickiego ukierun-
kowanego na potrzeby gminnych bibliotek publicznych

Począwszy od roku akademickiego 2007/08 studenci informacji naukowej i biblio-
tekoznawstwa są kształceni wg nowego programu nauczania. W bieżącym roku akade-
mickim pierwsi absolwenci zmodyfikowanego programu uzyskają tytuły licencjatów, 
co pozwoli na ocenę ich funkcjonalności – zarówno przez samych studentów (badania 
kwestionariuszowe), jak w ramach dyskusji pracowniczych, czynionych na bazie opinii, 
które studenci otrzymali w trakcie praktyk. Wówczas zostanie dokonana ich korekta. 
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Niektóre ze zmian będą również dotyczyć zagadnień związanych z potrzebami lokalne-
go środowiska bibliotekarskiego, w tym potrzeb bibliotekarzy z małych ośrodków.

W następnym roku akademickim wejdą w życie programy opracowane dla studiów 
II stopnia, a zatem przedwczesne są próby ich oceny. Jednak już teraz, pod wpływem 
Programu rozwoju bibliotek, myślimy o poszerzeniu, w ramach przedmiotów poszcze-
gólnych specjalizacji oraz przedmiotów ogólnych, wymaganych obowiązującymi stan-
dardami, pewne uzupełnienia treści programowych, pozostających w bliskich związ-
kach problemowych ze strategiami dla gminnych bibliotek publicznych, wskazanych  
w wymienionym Programie.

Już ponad 10 lat temu E. Zybert zauważała pewną dysharmonię w prezentowanych 
w literaturze problemach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, gdzie 
nacisk kładzie się na nowe technologie, a nie dostrzega w bibliotekach – jak to sformu-
łowała – „użytkownika – człowieka z krwi i kości”1. Dzisiaj, obserwując chociażby pro-
gramy kształcenia, wydaje się, że rozdźwięk jest jeszcze większy. Nie znaczy to jednak, 
że nowe technologie nie przynoszą wielu korzyści.

Dysponując nowoczesną technologią, możemy ją wykorzystać także do rozwią-
zywania codziennych życiowych problemów klientów bibliotek i lokalnych społecz-
ności. W toku nauczania przydatny mógłby się okazać przedmiot, roboczo nazwany  
Informacja społeczna. Studenci po ukończeniu kursu nabyliby umiejętności w zakresie 
elementów doradztwa personalnego, poszukiwań informacji pomagających rozwiązy-
wać takie problemy jak bezrobocie, zagrożenia patologiami społecznymi, trudności 
rodzinne itp.

Technologie zgromadzone w bibliotece mogłyby wspomóc niwelowanie zjawiska 
e-wykluczenia, występującego przede wszystkim w małych społecznościach miasteczek 
i wsi. Sądzę, że połączenie w jeden blok zajęciowy treści poświęconych odpowiedniemu 
oprogramowaniu z tymi poświęconymi wspomnianemu zjawisku, z jego psychopeda-
gogicznym i demograficznym tłem, pozwoliłoby studentom zrozumieć problem w szer-
szym kontekście, którego dzisiaj niekiedy brakuje w programach kształcenia z zakresu 
technologii informacyjnych.

Zdecydowanie brakuje również zajęć dydaktycznych poświęconych procedurom 
pozyskiwania funduszy na rozwój bibliotek. Z trudnościami w poszukiwaniach moż-
liwości wsparcia finansowego, a później sprawnego zarządzania dotacją, borykają się 
najbardziej małe biblioteki ze skromną obsadą kadrową. W znacznie szerszym stopniu 
należałoby również ujmować problemy związane ze swoistą diagnozą potrzeb społecz-
ności lokalnych, którym biblioteka służy, a także z planowaniem pracy biblioteki na 
bazie tej diagnozy. Wydaje się też, że jeszcze więcej uwagi trzeba poświęcić kulturotwór-
czej roli bibliotek w środowiskach lokalnych.

Nie ulega wątpliwości, że nie idzie wyłącznie o kształcenie przyszłych biblioteka-
rzy, gdyż równie ważne są szkolenia osób już pracujących, a także dokształcanie (może 
w systemie kursowym?) tych pracowników małych bibliotek, którzy uzyskali wykształ-
cenie przed wielu laty, a w trybie podyplomowym nie mogą uzupełniać i aktualizować 
wiedzy. Może na zajęcia tego typu powinni być do ośrodków akademickich kierowani 
instruktorzy metodyczni? Ci zaś musieliby prowadzić w swoich placówkach szkolenia 

 1 E. B. Zybert: Interdyscyplinarne działania biblioteki a obsługa specjalnej kategorii czytelników. [W:] Biblio-
teka a regionalizm: materiały konferencyjne 1996-1998. Wrocław: Wydaw. Wojewódzka i Miejska Biblioteka  
Publiczna im. T. Mikulskiego 1999, s. 100.
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liderów, którzy z kolei upowszechnialiby nowe wiadomości i umiejętności w bibliote-
kach niższego szczebla? Oczywiście, już teraz istnieją takie formy dokształcania i szko-
lenia, ale nie są one koordynowane na szerszą skalę, a ponadto, niekiedy nie spełnia-
ją swojej roli i stanowią działania cokolwiek chaotyczne, a niekiedy nawet – pozorne  
(ot, „odfajkowane” zostało kolejne „zadanie obowiązkowe”). Warto zatem pomyśleć,  
jak rozwiązać ten problem.

Do tych najpilniejszych potrzeb z pewnością można byłoby dodać i inne.  
Jednakże korygowanie programów oraz uzupełnianie ich o konkretne treści, przydat-
ne w szerszym stopniu pracownikom małych bibliotek z obszarów wiejskich, trzeba 
przeprowadzać rozsądnie, po dyskusjach środowiskowych i wnikliwej analizie założeń  
Programu rozwoju bibliotek, a także – po powierzeniu do opracowania cząstkowego 
jego poszczególnych części składowych różnym ośrodkom kształcenia bibliotekarzy. 
Kryterium przydziału zadań powinien być tzw. klucz kompetencji, związany z dotych-
czasowymi osiągnięciami, najmocniejszymi stronami każdego z ośrodków i badaw-
czymi zainteresowaniami ich pracowników. Dotychczasowe działania PTB oraz UW 
wskazują na to, że prace idą w dobrym kierunku, zaś ustanowienie Międzyuczelnianej 
Komisji Koordynacyjnej pozwoli na właściwy przebieg prac związanych z realizacją 
projektu Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych 
bibliotekach gminnych.
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Raport dotyczący kształcenia studentów  
dla potrzeb małych bibliotek publicznych  

w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

I. Profil absolwenta

Kształcenie w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych  
Uniwersytetu Warszawskiego jest ukierunkowane na potrzeby współczesnego rynku 
informacyjno-bibliotekoznawczego. Absolwent studiów z zakresu informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwa powinien umieć poruszać się w społeczeństwie informacyjnym. 
Kształcenie winno dać mu umiejętność zdobywania wiedzy o świecie z informatorów 
dostępnych w różnych postaciach – od tradycyjnej książki po nowoczesne technolo-
gie informacyjne. Studia licencjackie mają przygotować do praktycznego wyszukiwa-
nia, a także tworzenia nowych źródeł informacji. Zdobyta na nich wiedza może zostać 
wykorzystana w pracy w bibliotekach naukowych, w małych bibliotekach publicznych 
(gminnych), w szeroko pojmowanych placówkach kultury i edukacji oraz w bizne-
sie i administracji. Słowem we wszystkich instytucjach zajmujących się tworzeniem, 
gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem informacji. Absolwent powinien 
umieć komunikować się w dowolnym, nowożytnym języku europejskim, a także czytać 
w nim literaturę fachową. Powyższe umiejętności absolwent może uzyskać, ucząc się 
treści przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych, poszerzając również wachlarz 
własnych zainteresowań przez wybór przedmiotów fakultatywnych, znajdujących się  
w ofercie edukacyjnej na poziomie licencjatu.

Absolwent studiów II stopnia może wybierać specjalizacje w ramach różnorod-
nych tematycznie ścieżek magisterskich. Wybierając ścieżki: Informacja biznesowa,  
Systemy informacyjne czy Zarządzanie informacją i wiedzą, zdobywa wiedzę z zakre-
su informacji naukowej, jest także przygotowywany do podjęcia pracy zawodowej  
w instytucjach gromadzących informację elektroniczną. Absolwenci ścieżek magister-
skich studiujący: Organizację i zarządzanie bibliotekami, Biblioteki w systemie eduka-
cji i kultury czy Biblioterapię są przygotowani do rozwoju własnej kariery zawodowej  
w różnych typach bibliotek – od centralnych po regionalne, także w wymiarze dzie-
dzinowym. Kończący specjalizację Edytorską to specjaliści przygotowani do pracy  
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w wydawnictwach jako edytorzy i dokumentaliści. Do pracy w bibliotekach posiada-
jących oddziały starodruków i rękopisów są przygotowani absolwenci ścieżki Wiedzy 
o dawnej książce.

Absolwenci studiów II stopnia posiadają wiedzę z zakresu szeroko pojętej kultury 
książki i informacji. Są przygotowani do kreowania własnej kariery zawodowej w insty-
tucjach związanych z książką i informacją. Rozumieją potrzebę dalszego, ustawicznego 
kształcenia i dokształcania (studia podyplomowe, studia doktoranckie).

Absolwent studiów I i II stopnia po uzupełnieniu wykształcenia o przedmioty  
z bloku pedagogicznego otrzymuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zdobyta wiedza pozwala absolwentom na planowanie własnej kariery zawodowej, 
związanej z kierowaniem i zarządzaniem w instytucjach bibliotecznych oraz ośrod-
kach informacji, a także organizowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej  
w dziedzinie nowocześnie pojętej bibliologii.

II. Analiza programu kształcenia pod kątem lokalnych bibliotek

2.1. Studia I stopnia (licencjackie)

W obecnie realizowanym w IINSB UW w Warszawie programie studiów licencjac-
kich nie ma stricte wyodrębnionych przedmiotów omawiających tylko tematykę biblio-
tek publicznych czy lokalnych. Problematyka ta pojawia się natomiast w treściach wielu 
wykładanych przedmiotach.

2.1.1. Blok przedmiotów podstawowych

Na zajęciach z Technik komunikacji, Komunikacji społecznej i Komunikacji medial-
nej studenci poznają zagadnienia teorii i praktyki procesów komunikacji z naciskiem 
na relacje interpersonalne w bibliotekach, techniki negocjacji, a także komunikację  
niewerbalną konieczną w pracy bibliotekarza.

Na wykładach i ćwiczeniach z Podstaw nauki o książce i informacji studenci pozna-
ją miejsce biblioteki w przestrzeni publicznej na wsi i w mieście, zakres odpowiedzial-
ności władz lokalnych za funkcjonowanie bibliotek w terenie, tworzenie więzi środo-
wiskowych, opartych również o tradycje regionu. Tutaj też omawia się lokalne funkcje 
bibliotek jako centrów kultury, akcentuje się problematykę przełamywania barier kul-
turowych, cywilizacyjnych i etnicznych między dorosłymi a dziećmi oraz podkreśla  
problemy każdej z wymienionych grup. Edukacja czytelnicza dzieci, młodzieży i doro-
słych z miast i wsi poruszana jest na zajęciach z Czytelnictwa. Podczas nich przedstawia 
się różne techniki badawcze stosowane w czytelnictwie (ankieta, wywiad, analiza doku-
mentów, test, eksperyment, analiza statystyczna), niezbędne w pracy każdego bibliote-
karza i nie tylko.

Na Metodyce pracy z czytelnikiem dziecięcym prezentowane są różne formy (in-
dywidualne, poglądowe, zbiorowe i zespołowe) i metody (podające, problemowe,  
eksponujące, programowe, praktyczne) pracy stosowane w bibliotece. Ilustrowane są 
one licznymi przykładami z działalności bibliotek, również gminnych.

Przedmiot Organizacja i zarządzanie uczy jak kierować i organizować kulturę pra-
cy w bibliotece naukowej i publicznej, miejskiej i gminnej oraz jak powinna wyglądać 
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komunikacja i procesy decyzyjne w różnych typach tych instytucji. Ważnym elementem 
jest poznanie różnorodnych teorii organizacyjnych. Celem kształcenia jest zapozna-
nie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu nauki o organizacji i zarządzaniu  
oraz przedstawienie podstawowych funkcji zarządzania realizowanych w bibliotece 
(m.in.: planowanie, organizowanie, kierowanie, sprawy personalne i kontrola).

2.1.2. Blok przedmiotów kierunkowych

Biblioteki publiczne – miejskie i gminne – mają swoje prawne podstawy dzia-
łania. Z tymi zagadnieniami zapoznają się studenci na III roku SL (Podstawy prawne  
działalności bibliotek).

Praktyczną wiedzę o przetwarzaniu informacji zdobywają na ćwiczeniach  
z Przetwarzania informacji. Podczas zajęć z Przetwarzania informacji I uczą się opra-
cowania formalnego zbiorów tradycyjnych, poznają także różne formaty opracowa-
nia danych. Głównym celem zajęć jest opanowanie przez ich uczestników zasad opi-
su bibliograficznego książek zgodnie z normą polską, normami jej towarzyszącymi  
oraz przepisami katalogowania. Zajęcia obejmują problematykę: opisu haseł (za-
sad doboru i formy), formatów danych (MARC i jego warianty, w tym MARC 21),  
wykorzystania kartotek wzorcowych. Zajęcia laboratoryjne są poświęcone proble-
matyce opracowania zbiorów w systemie zautomatyzowanym. Na wspomnianych 
ćwiczenia przedstawiane się sposoby analizowania treści i tworzenia charakterysty-
ki zawartości informacyjnej dokumentu (Przetwarzanie informacji II), opracowania 
przedmiotowego i systemowych cech języków haseł przedmiotowych niezależnych 
od praktyki posługiwania się nimi (Przetwarzanie informacji III). Studenci opanowu-
ją umiejętności stosowania Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w opisie rzeczowym 
dokumentów oraz prowadzenia katalogów systematycznych, opartych na klasyfikacji 
dziesiętnej w formie kartkowej i automatycznej, umiejętności wyszukiwania informa-
cji według kryterium klasyfikacyjnego (Przetwarzanie informacji IV), zapoznają się  
z miejscem, funkcjami i rolą kartotek wzorcowych w zautomatyzowanych systemach 
informacyjno-wyszukiwawczych oraz tworzonymi w Polsce kartotekami wzorcowy-
mi haseł opisu bibliograficznego i przedmiotowego (Przetwarzanie informacji V).  
Są to niezbędne umiejętności również dla bibliotekarzy małych bibliotek. Praktyczne 
umiejętności związane z wyszukiwaniem informacji są ćwiczone na Podstawach wy-
szukiwania informacji, celem których jest zapoznanie studentów z podstawowymi po-
jęciami dotyczącymi metod i narzędzi wyszukiwania informacji zarówno w systemach 
tradycyjnych, jak i elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad wyszuki-
wania w systemach online. Omawiane są uwarunkowania procesów wyszukiwania 
informacji (potrzeby użytkownika, stan i dostępność bazy źródłowej, wybór metody 
i techniki wyszukiwania, struktura i organizacja bazy danych, języki wyszukiwania, 
strategie wyszukiwawcze, komunikacja z użytkownikiem końcowym) i Systemach  
informacyjno-wyszukiwawczych. W społeczeństwie wiedzy to umiejętność niezbęd-
na, zwłaszcza że bibliotekarz w małej społeczności lokalnej często jest jedyną osobą,  
która może uczyć wyszukiwania informacji.
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2.1.3. Przedmioty fakultatywne

Pogłębieniu wiedzy służą różnorodne przedmioty fakultatywne. Treści związane  
z problematyką małych środowisk gminnych poruszane są między innymi na zajęciach 
traktujących o Bibliotekach dla dzieci i młodzieży czy Bibliotekach publicznych. Zainte-
resowani mogą pogłębić swoja wiedzę o przetwarzaniu informacji (Wprowadzenie do 
projektowania baz danych), organizowaniu i wyszukiwaniu informacji (Automatyzacja  
bibliotek, Informacyjne lęki i bariery, Nowe technologie w pracy bibliologa, Programo-
wanie, Wprowadzenie do XML). Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania bi-
blioteki jako centrum kultury bez nowoczesnego PR. Tej tematyki dotyczą zajęcia:  
PR w bibliotekach, Zagadnienia marketingu. Oferta przedmiotów fakultatywnych jest 
bogata, uruchamiana w zależności od zainteresowania studentów.

2.1.4. Praktyki

Wiedzę wyniesioną z sal wykładowych uzupełniają studenci podczas prak-
tyk. Praktyki zawodowe są istotnym elementem w procesie kształcenia w Instytucie  
Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Należą do grupy przedmiotów 
obowiązkowych, a ich zaliczenie w wymaganym terminie oznacza uzyskanie określonej 
liczby punktów kredytowych zgodnie z systemem punktacji ECTS, przyjętym dla oceny 
indywidualnych dokonań studenta. Praktyki odbywają się w trzech etapach: po I i po II 
roku studiów licencjackich oraz po I roku studiów magisterskich. Studenci mają moż-
liwość samodzielnego wyboru miejsca praktyk zawodowych, co często owocuje długo-
trwałą znajomością z branżowymi instytucjami i firmami. Pozwala też na kreatywność 
oraz niezależność, a tym samym kształtuje sylwetkę absolwenta IINSB UW.

Studenci, zwłaszcza zaoczni, najczęściej wybierają na praktyki miejscowości,  
w których mieszkają lub pracują. Są to przeważnie biblioteki gminne, często filie macie-
rzystych placówek.

2.1.4.1. Program praktyki po I roku studiów licencjackich

Praktyka po I roku studiów licencjackich obejmuje:
– 26 dni dla studiów dziennych (po 6 godzin dziennie), łącznie 156 godz.;
– 15 dni dla studiów zaocznych (po 6 godzin dziennie), łącznie 90 godz.

Praktyki powinny odbywać się w instytucjach gwarantujących realizację programu 
praktyk. Do tych instytucji należą przede wszystkim biblioteki różnych typów (nauko-
we, fachowe, szkolne, publiczne, pedagogiczne), a także ośrodki informacji naukowej, 
działy dokumentacji i archiwa.

Do głównych tematów praktyki zalicza się:
Zasady organizacji biblioteki wynikające z jej miejsca w sieci bibliotek w Polsce.1. 
Zagadnienia gromadzenia, przechowywania, ochrony, zabezpieczenia i kon-2. 
serwacji zbiorów.
Zagadnienia opracowania formalnego zbiorów.3. 

Zagadnienia gromadzenia zbiorów student powinien poznać zarówno od strony 
organizacji i techniki warsztatu pracy (dezyderaty, źródła wpływu, sporządzanie do-
kumentacji kupna, darów lub wymiany, rejestracja wpływów), jak również w aspekcie 
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polityki gromadzenia zbiorów, będącej podstawą zaspokajania potrzeb określonego śro-
dowiska czytelników i użytkowników informacji.

Zagadnienia przechowywania i konserwacji zbiorów powinny objąć przy uwzględ-
nieniu możliwości danej instytucji ogólne zasady magazynowania różnych typów doku-
mentów, profilaktykę i prace konserwacyjne.

W zakresie opracowania formalnego zbiorów student powinien wykonywać opi-
sy według obowiązujących norm i zasad, możliwie wszystkich typów dokumentów – 
zarówno piśmienniczych, jak i nieksiążkowych (np. dokumentów audiowizualnych). 
Powinien również przygotowywać potrzebne do pełnego opisu formalnego karty po-
mocnicze typu odsyłacze, karty cząstkowe, seryjne itp. oraz karty z opisem skróconym 
np. do kartotek. Jeżeli instytucja przyjmująca na praktykę korzysta z komputerowego 
systemu katalogowania, byłoby pożądane, aby student mógł zapoznać się z wykorzysty-
wanym programem i wprowadzać dane opisu formalnego do bazy katalogowej.

2.1.4.2. Praktyka po II roku studiów licencjackich

Głównymi tematami praktyki są:
Zagadnienia treściowej charakterystyki dokumentów (opracowanie rzeczo-1. 
we zbiorów).
Organizacja i prowadzenie zbiorów informacji pochodnych (katalogów, 2. 
bibliografii, opracowań dokumentacyjnych, tak w formach kartotekowych,  
jak i wydawniczych).
Zagadnienia udostępniania zbiorów.3. 

Zagadnienia treściowej charakterystyki dokumentów powinny być poznawane 
przez studentów zarówno na poziomie ogólnej polityki katalogowej, jak i na poziomie 
praktycznego wykonywania opisów rzeczowych według stosowanych w danej instytucji 
języków informacyjno-wyszukiwawczych (w tym klasyfikacji).

Zagadnienia organizacji i prowadzenia różnych zbiorów informacji pochodnych 
powinny objąć (w miarę możliwości istniejących w instytucji prowadzącej praktykę):

– politykę katalogową (także dla katalogów centralnych) i jej powiązania z ro-
dzajem i zakresem księgozbiorów;

– politykę prowadzenia innych zbiorów informacji pochodnej ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb środowiskowych (kartoteki specjalne np. regionalne);

– zasady zakładania i aktualizacji (dopełnienia i melioracja) katalogów oraz 
kartotek;

– zasady udostępniania zbiorów – mechanizacja i automatyzacja;
– zasady przygotowania zestawu informacji w celu publikacji bądź dla użyt-

kownika w formie pisemnej odpowiedzi na kwerendę.

III. Studia II stopnia (magisterskie)

3.1. Ścieżki magisterskie

W programie studiów II (Uzupełniające Studia Magisterskie – USM) stopnia są 
specjalizacje wyraźnie ukierunkowane na kształcenie bibliotekoznawców i brokerów 
informacji. Studenci zaoczni wybierają najczęściej ścieżki bibliotekarskie, stacjonarni 
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– informacyjne. W roku akademickim 2009/2010 studenci studiów stacjonarnych byli 
zainteresowani takim ścieżkami, jak: Edytorstwo, Systemy informacyjne oraz Zarządza-
nie informacją i wiedzą. Studenci niestacjonarni zadecydowali o uruchomieniu ście-
żek: Informacja i komunikacja w europejskich instytucjach kultury, Biblioteki w systemie  
edukacji i kultury, Organizacja i zarządzanie bibliotekami, Internet.

Wszystkie ścieżki realizują bloki przedmiotów podstawowych i kierunkowych, 
różnią się od siebie blokiem przedmiotów specjalizacyjnych. Wśród przedmiotów z blo-
ku podstawowego należy zwrócić uwagę na Informację publiczną, przy realizacji której 
omawia się m.in. to, że biblioteki publiczne działające na niższych szczeblach samo-
rządowych stanowią integralną część lokalnego systemu informacji publicznej. Celem 
przedmiotu Kierunki badawcze w informacji naukowej, bibliotekoznawstwie i bibliologii 
jest przedstawienie wybranych współczesnych nurtów badawczych, podstaw teoretycz-
nych i metodologicznych informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i bibliologii.

Wśród przedmiotów kierunkowych znalazły się: Zarządzanie i marketing w biblio-
tekarstwie i praktyce informacyjnej (poruszane są tu takie zagadnienia, jak: misja bi-
bliotek; struktura bibliotek; organizacja funkcjonalna; nowe rozwiązania organizacyjne; 
kooperacja międzybiblioteczna; proces organizowania; działanie sprawne; planowanie 
strategiczne; cechy dobrego działania; ewaluacja i wskaźniki; rodzaje a sieci bibliotek; 
organizacja bibliotek w Polsce; podstawy zarządzania; zasady kierowania; funkcje kie-
rownicze; motywowanie i polityka kadrowa; style kierowania; wielopoziomowość kie-
rowania; centralizacja i decentralizacja; techniki zarządzania; istota marketingu; analizy 
i programy marketingowe; TQM; benchmarking, reengineering; promocja i public rela-
tions; strategia marketingowa w bibliotekarstwie i praktyce informacyjnej; Biblioteka 2.0 
jako najnowsza filozofia rozwoju bibliotekarstwa); Problematyka prawna w działalności 
informacyjnej i bibliotecznej (wyjaśniana jest istota, pojęcie i funkcje prawa; tworzenie  
i źródła prawa polskiego i europejskiego; omówione zostają wybrane aspekty prawa do-
tyczące działalności informacyjnej i bibliotecznej: prawo finansowe, prawo pracy, prawo 
administracyjne, prawo autorskie, prawo patentowe, prawo Internetu, prawo informa-
cyjne, prawo komputerowe) oraz Etyka w działalności informacyjnej i bibliotecznej.

Najwięcej treści związanych z małymi bibliotekami pojawia się na przedmiotach 
specjalizacyjnych ze ścieżki Informacja i komunikacja w europejskich instytucjach kul-
tury. Na przedmiocie Formy pracy z użytkownikiem studenci poznają najciekawsze, 
najatrakcyjniejsze działania bibliotek, również tych małych. Podstawowym celem za-
jęć z Psychologii zachowań społecznych jest zapoznanie słuchaczy z: wpływem sytuacji 
społecznych na procesy spostrzegania i pamięci; wpływem procesów motywacyjnych 
na osiągnięcia w wykonywaniu różnych czynności i działań; konformizmem; agresją; 
stereotypami; uprzedzeniami; asertywnością; zachowaniami prospołecznymi. Przed-
miot Instytucje współczesnej kultury umożliwia poznanie specyfiki działalności współ-
czesnych instytucji kultury, do których należą m.in.: biblioteki, archiwa i muzea. Zaję-
cia mają za zadanie wskazanie wspólnych i odrębnych cech działalności tych instytucji  
oraz określenie ich roli i znaczenia we współczesnym świecie. Funkcjonowanie biblio-
tek dla potrzeb edukacji i kultury we współczesnej Europie umożliwia: przedstawienie 
organizacji i działań bibliotek oraz centrów multimedialnych w poszczególnych kra-
jach europejskich i na świecie, prezentację skutków procesów globalizacyjnych poprzez 
pryzmat nowych zadań i wyzwań stawianych przed bibliotekami, ukazanie tradycyj-
nych i nowych funkcji bibliotek w zmieniającym się systemie edukacji w ramach spo-
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łeczeństwa informacyjnego. Ocena efektywności pracy bibliotecznej pomaga w zdobyciu 
wiedzy i umiejętności pozwalających na ocenę pracy biblioteki. Zajęcia mają na celu 
zaprezentowanie najbardziej popularnych metod ewaluacyjnych i autoewaluacyjnych, 
różnorodnych funkcji i ewentualnych skutków oceny cząstkowej lub/i całościowej  
oraz ich zastosowań praktycznych.

Wśród przedmiotów ścieżki Organizacja i zarządzanie bibliotekami nie brakuje ta-
kich, w treści których pojawiają się problemy dotyczące małych bibliotek. Studenci uczą 
się zarządzania różnymi placówkami bibliotecznymi, poznają zasady funkcjonowania 
bibliotek w społecznościach lokalnych. Celem jest przygotowanie ich do rozwiązywa-
nia niektórych z nich. Na uwagę zasługuje przedmiot: Problemy środowisk lokalnych  
i samorządu terytorialnego, podczas realizacji którego zwraca się uwagę na zewnętrzne 
czynniki mające wpływ na funkcjonowanie bibliotek w środowisku lokalnym.

Warto podkreślić, że w edukacji przyszłych bibliotekarzy położono duży nacisk 
na utrzymanie więzi z dotychczasowymi użytkownikami bibliotek oraz przyciągnię-
cie do nich nowych. Temu służą specjalnie organizowane Warsztaty inicjacji literackiej  
oraz zajęcia z Literatury dla dzieci i młodzieży.

Studenci specjalizacji bibliotekarskich uczą się, w jaki sposób dotrzeć do czytelni-
ków rzadko korzystających z bibliotek ze względu na różnorodne niepełnosprawności, 
a także w jaki sposób posłużyć się książką jako narzędziem terapeutycznym. Studenci 
goszczą w szkole w podwarszawskich Laskach, gdzie mają bezpośredni kontakt z dzieć-
mi niewidomymi i niedowidzącymi, którym książka pomaga pokonać bariery intelek-
tualne i społeczne.

Specjalizacje informacyjne (Bazy danych, Informacja biznesowa, Systemy informa-
cyjne, Zarządzanie informacją i wiedzą) dają szeroki wachlarz wiedzy w zakresie metod 
i technik wyszukiwania informacji oraz ich tworzenia i upowszechniania wśród użyt-
kowników dużych i małych miast.

Ścieżka Edytorstwo uczy warsztatu wydawcy tekstów popularnych czy naukowych, 
ale wiedza na niej zdobyta może być wykorzystana w pracy przez bibliotekarzy gminnych. 
Zdobyte tu umiejętności mogą okazać się pomocne w redagowaniu prasy lokalnej i regio-
nalnej, także biuletynów szkolnych (Problemy organizacji prac redakcyjnych, Nowoczesne 
technologie wydawnicze, Technika prac redakcyjnych). Na zajęciach tej ścieżki kształtu-
je się estetykę środowiska czytelniczego (Sztuka książki, Zagadnienia kultury książki).  
Wiedza o dawnej książce to nie tylko przygotowanie do pracy w wyspecjalizowanych 
zbiorach dużych bibliotek, ale i wiedza o dawnych instytucjach działających w terenie, 
małych gminach, szkołach, towarzystwach regionalnych i miejscowych bibliofilach.

Po I roku USM studenci odbywają praktyki w wymiarze 156 godzin zgodnie z pro-
filem specjalizacji, czyli z wybraną ścieżką magisterską. Często są to ich aktualne miej-
sca pracy, gdzie zdobytą wiedzę teoretyczną łączą z praktyką.

3.2. Program praktyk specjalizacyjnych

3.2.1. Ścieżka magisterska: Informacja i komunikacja w europejskich instytucjach kultury 
(IKE)

Praktyka powinna odbywać się w różnego typu instytucjach kultury: muzeach, te-
atrach, domach kultury, kinach, fonotekach, filmotekach, ośrodkach i instytutach kul-
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tury, organizacjach pozarządowych i innych. Można ją też zaliczyć na podstawie stażu 
proponowanego studentom ostatnich lat studiów magisterskich przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (edycja wiosenna i jesienna).

Do celów praktyk należą:
Zaznajomienie studentów z organizacją, zadaniami oraz działalnością pla-1. 
cówki, wynikającą z typu instytucji kultury, potrzeb jej użytkowników oraz 
środowiska w którym ona funkcjonuje.
Zaznajomienie studentów z miejscem instytucji kultury w strukturach ogól-2. 
nopolskich i samorządowych mikroregionu oraz z możliwością współpracy 
z innymi placówkami kultury.
Zapoznanie studentów z programy UE w zakresie współpracy i finansowa-3. 
nia kultury.
Specjalistyczne przygotowanie studenta do pracy w instytucji kultury.4. 
Uzyskanie materiałów do pracy magisterskiej (cel dodatkowy).5. 

3.2.2. Ścieżki magisterskie: Biblioteki w systemie edukacji i kultury (BES), Organizacja  
i zarządzanie bibliotekami (OZB)

Praktyki biblioteczne odbywają się w różnego typu bibliotekach. Zależnie od ścież-
ki magisterskiej. Ich główny tok powinien koncentrować się na kierunkowych proble-
mach wynikających z zadań specjalizacyjnych.

Celami praktyk są:
Zaznajomienie studentów z organizacją, zadaniami oraz działalnością zwią-1. 
zaną z typem biblioteki, potrzebami użytkowników oraz środowiskiem  
w którym ona funkcjonuje.
Zaznajomienie studentów z miejscem biblioteki w sieci ogólnopolskiej  2. 
oraz w systemie oświatowym, kulturalnym i samorządowym mikroregionu.
Specjalistyczne przygotowanie studenta do pracy w bibliotece w zakresie:3. 
a) organizacji zbiorów (książkowych i nieksiążkowych) w bibliotekach  

dla dorosłych i dzieci (publicznych, pedagogicznych, szkolnych) oraz  
nabycie umiejętności wykorzystywania ich w różnorodnych formach pra-
cy z czytelnikiem (m.in. wystawy, spotkania autorskie), promocja książki 
(BES, OZB);

b) poznania specyfiki pracy indywidualnej i grupowej w bibliotece  
z czytelnikami w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli) oraz form  
jej prowadzenia; możliwości hospitowania zajęć edukacyjnych, inte-
grujących, terapeutycznych, organizowanych w bibliotece: asystencka  
pomoc w ich organizacji, samodzielne próby praktykanta w tym obsza-
rze (BES);

c) poznania podstawowych zasad zarządzania zbiorami i personelem, za-
sad organizacji pracy działów placówki, prognozowania, planowania, 
analizowania wyników, prowadzenia statystyki, marketingu, promocji  
w środowisku (OZB).

4. Dodatkowym celem może być uzyskanie materiałów do pracy magisterskiej.
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3.2.3. Ścieżka magisterska: Internet

Cele praktyki to:
Uczestniczenie w możliwie nowocześnie zorganizowanym toku prac bi-1. 
blioteki, ośrodka inte lub innej instytucji o rozwiniętej działalności infor-
macyjnej, w pracach analitycznych i projektowych, związanych z zastoso-
waniem nowych technik, a zwłaszcza Internetu w organizacji działalności 
informacyjnej.
Praktyczne poznanie aspektów organizacyjnych oraz metodycznych,  2. 
także techniczno-ekonomicznych Internetu.
Dodatkowym celem może być uzyskanie materiałów związanych z tematem 3. 
pracy magisterskiej zgodnie z przedstawionym przez praktykanta progra-
mem uzgodnionym z promotorem pracy.

3.2.4. Ścieżki magisterskie: Systemy informacyjne/Bazy danych (SIN), Zautomatyzowane 
systemy biblioteczne i informacyjne (ZSB)

Cele praktyki:
Uczestniczenie w możliwie nowocześnie zorganizowanym toku prac biblio-1. 
teki lub ośrodka inte o rozwiniętej działalności informacyjnej, w pracach 
analitycznych i projektowych związanych z zastosowaniem nowych technik 
w organizacji działalności informacyjnej.
Praktyczne poznanie wybranych aspektów techniczno-ekonomicznych  2. 
i organizacyjnych oraz metodycznych w codziennej pracy ośrodka inte  
lub biblioteki.
Dodatkowym celem może być uzyskanie materiałów związanych z tematem 3. 
pracy magisterskiej zgodnie z przedstawionym przez praktykanta progra-
mem uzgodnionym z promotorem pracy.

3.2.5. Ścieżka magisterska: Zarządzanie informacja i wiedzą (ZIW)

Cele praktyki:
Zapoznanie studentów z organizacją i metodami prowadzenia informacyj-1. 
nej obsługi danej instytucji/firmy oraz jej otoczenia.
Zapoznanie ze strukturą zarządzania daną instytucją/firmą, jej zasobami 2. 
informacyjnymi, organizacją obiegu informacji i dokumentów, specyfiką 
potrzeb informacyjnych i ich zaspokajania.
Zapoznanie z wybranymi aspektami technicznymi i metodycznymi prowa-3. 
dzenia obsługi informacyjnej, w szczególności z wykorzystywanym syste-
mem zarządzania informacją, narzędziami redagowania i zarządzania wi-
tryną internetową instytucji, intranetem.
Dodatkowym celem może być uzyskanie materiałów związanych z tematem 4. 
pracy magisterskiej zgodnie z przedstawionym przez praktykanta progra-
mem uzgodnionym z promotorem pracy.
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3.2.6. Ścieżka magisterska: Edytorstwo

Cele praktyki:
Celem praktyki jest zapoznanie studentów z całym (w miarę możliwości) procesem 

wydawniczym od przyjęcia maszynopisów (dyskietek) do wydawnictwa aż po wysłanie 
klisz drukowych do drukarni i korektę na odbitkach ozalidowych. Dodatkowym celem 
może być uzyskanie przez studentów materiałów do pracy magisterskiej.

IV. Prace licencjackie i magisterskie

Wielu pracowników IINSB UW prowadzi prace licencjackie i magisterskie doty-
czące problemów małych bibliotek publicznych. Po 1995 r. napisano 30 prac magister-
skich, promotorami których byli: prof. dr hab. M. Drzewiecki (2), prof. dr hab. J. Koło-
dziejska (8), dr hab., prof. UW J. Nosowicz (1), dr hab., prof. UW J. Woźniak-Kasperek (4), 
prof. dr hab. E. B. Zybert (15).

W tym czasie napisano 84 prace licencjackie, których promotorami byli:  
dr M. Banacka (35), dr E. Chuchro (3), dr D. Grabowska (23), dr M. Ochmański (5),  
dr M. Pietrzak (7), dr M. Przastek-Samokowa (1), dr hab. J. Puchalski (1), dr M. Zając (4).

Wśród problemów poruszanych w pracach magisterskich dominują zagadnienia 
związane z organizacją i działalnością bibliotek, m.in. mierzeniem jakości. W pracach 
licencjackich poruszane są kwestie form i metod pracy, potrzeb użytkowników, roli  
bibliotek w środowisku lokalnym.

V. Studia podyplomowe

W IINSB UW prowadzone są następujące studia podyplomowe: Podyplomowe 
Studia Bibliotekoznawstwa, Podyplomowe Studia Informacji Naukowej, Podyplomowe 
Studia Zarządzania Informacją i Technologii Informacyjnej, Podyplomowe Studia Poli-
tyki Wydawniczej i Księgarstwa.

Najwięcej pracowników małych bibliotek jest zainteresowanych Podyplomowymi 
Studiami Bibliotekoznawstwa. Bibliotekarstwo jest bowiem zawodem, który zapew-
nia dostęp do najnowszych zdobyczy nauki, umożliwia poszerzenie własnych kwali-
fikacji, a także przyczynia się do popularyzacji oświaty i kultury. Bibliotekarz, który 
chce być kompetentnym doradcą i przewodnikiem w świecie różnorodnych źródeł 
informacji, powinien ustawicznie doskonalić swoją wiedzę, zaznajamiać się z nowo-
czesnymi technologiami informacyjnymi, pogłębiać umiejętności wyszukiwania po-
trzebnych informacji. Nowoczesnemu bibliotekarzowi niezbędna jest także wiedza 
na temat funkcjonowania w zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, 
pozyskiwania środków na swoją działalność, satysfakcjonowania użytkowników  
i utrzymywania wysokiej jakości usług mimo konieczności ograniczania budżetu. Nie-
co mniej pracownicy małych bibliotek publicznych zainteresowani są Podyplomowy-
mi Studiami Informacji Naukowej. Studia te poświęcone są zagadnieniom informacji  
i Internetowi. Są prezentowane w dwóch blokach: teoretycznym i praktycznym. 
Szczególny nacisk położony jest na zajęcia praktyczne prowadzone w pracowni kom-
puterowej. Celem kształcenia jest doskonalenie profesjonalnych umiejętności wyszu-
kiwania informacji w różnych systemach online: dostępnych w otwartym Internecie  
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oraz w bazach komercyjnych. Zajęcia praktyczne obejmują kursy: tworzenia stron 
WWW, składu komputerowego i obsługi bibliotecznych systemów zintegrowa-
nych. Towarzyszą im wykłady na temat podstaw informacji naukowej, reprezenta-
cji wiedzy oraz automatyzacji bibliotek. Zajęcia realizowane są w wymiarze łącznym  
180 godzin.

VI. Dokształcanie bibliotekarzy: kursy, odczyty, konferencje, spotkania, wykłady, 
warsztaty

17 czerwca 2009 roku IINSB był organizatorem konferencji „Polskie Biblioteki  
Publiczne 2009: nowe otwarcie”. Wygłoszone podczas niej referaty dotyczyły: Wyzwań 
stojących przed akademickim kształcenia bibliotekarzy publicznych (dr hab., prof. UW 
D. Kuźmina), Fundraisingu – zdobywania środków na działalność biblioteki (dr D. Gry-
growski), Powiatowej Biblioteki 2.0 (dr M. Zając) i Biblioteki jako bramy dostępu do 
informacji publicznej/e-government (dr M. Luterek). Druga część konferencji odnosiła 
się do wzorców dobrych praktyk. Referat Koncept „dobrej praktyki” w działalności bi-
bliotek wygłosiła dr D. Grabowska, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Łapy przed-
stawiła J. Bajda, a Bibliotekę Miejską w Cieszynie I. Kula. Trzecią część konferencji 
stanowiła dyskusja panelowa, podczas której poruszono takie problemy, jak: zarzą-
dzanie biblioteką i wymiana dobrych praktyk w tym zakresie, Biblioteka 2.0, informacja 
publiczna w bibliotekach publicznych.

Pracownicy IINSB biorą również udział w różnych formach dokształcania bi-
bliotekarzy. W Instytucie co roku organizowany jest kurs pedagogiczny, umożliwia-
jący zarówno studentom, jak i absolwentom podnoszenie kwalifikacji pedagogicz-
nych. Pracownicy prowadzą na terenie całej Polski warsztaty i fora bibliotekarskie np.:  
dr D. Grabowska prowadziła warsztaty dotyczące Metod aktywizujących i wykłady na 
temat Nowych tendencji w rozwoju bibliotek dziecięcych i młodzieżowych; dr M. Pie-
trzak zorganizowała wykłady i warsztaty na temat Roli teatru w pracy bibliotekarza; 
tematyka wykładów dr. M. Zająca koncentruje się na Czytelnikach opornych i Rynku 
wydawniczym.

VII. Wstępna analiza perspektyw kształcenia

Pracownicy Instytutu chętnie wprowadzają treści dotyczące małych bibliotek  
w ramach realizowanych przez siebie przedmiotów. Nie przewiduje się zmian w tej 
sferze działań placówki, o czym decydują potrzeby i oczekiwania studentów. Instytut  
jest otwarty na ich propozycje, zwłaszcza w obszarze przedmiotów fakultatywnych oraz 
tematów prac licencjackich i magisterskich. W najbliższym czasie należy uwzględnić 
potrzeby środowiska bibliotekarskiego w zakresie pozyskiwania funduszy czy to w ra-
mach projektów, czy sponsoringu. Ważnym elementem jest tu umiejętność wypełnia-
nia wniosków o dofinansowanie projektów.

Kształcenie ustawiczne wymusza na bibliotekarzach ciągłe doskonalenie zawodo-
we. Przewiduje się zainteresowanie absolwentów studiami podyplomowymi, dlatego 
istnieje konieczność poszerzenia treści wykładanych na nich przedmiotów o tematykę 
małych bibliotek gminnych.
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W związku z wyzwaniami, które stają przed pracownikami małych bibliotek,  
Instytut nie widzi potrzeby tworzenia wąskiej specjalizacji edukacyjnej. Przekona-
nie to wynika m.in. z tego, że w placówkach tych obsada kadrowa jest jednoetatowa,  
co wymusza wielozadaniowość. Pracownicy ci muszą być wszechstronnie wykształceni, 
żeby sprostać zadaniom, które się przed nimi pojawiają.
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Anna Aleksiewicz, Anna Migoniowa, Marta Skalska-Zlat
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet Wrocławski

Kształcenie na potrzeby gminnych bibliotek 
publicznych w Instytucie Informacji Naukowej  

i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

I. Profil absolwenta studiów

Profil absolwenta studiów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Uniwersy-
tecie Wrocławskim jest zgodny z wymogami zawartymi w ogólnych standardach kształ-
cenia. Absolwent wynosi ze studiów wiedzę i fachowe przygotowanie w zakresie szeroko 
pojętego systemu książki, biblioteki i informacji zarówno w wymiarze historycznym,  
jak i współczesnym. Programy nauczania oraz formy i metody pracy stosowane  
w trakcie nauki w uniwersytecie mają za zadanie rozbudzić samodzielność i ciekawość 
poznawczą studenta tak, by absolwent dobrze radził sobie z nowymi zadaniami, per-
manentnie dokształcał się i doskonalił, podejmował prace twórcze, zdobywał kolejne 
stopnie awansu, potrafił pracować samodzielnie i w grupie, uczyć się od innych i dzie-
lić własnymi doświadczeniami. Motywacje do samokształcenia i otwartość na coraz to 
nowe zadania i zjawiska oraz zdolności komunikacyjne i interpersonalne, nabywane  
w trakcie studiów powinny w dużym stopniu ułatwić mu start w środowisku zawodo-
wym, którym może być zarówno biblioteka, każdej wielkości i typu – w tym również 
mała biblioteka gminna – jak i ośrodek informacji (lub wyspecjalizowana firma wyszu-
kująca informacje), wydawnictwo, itp.

1.1. Sylwetka absolwenta studiów i stopnia

Absolwent studiów licencjackich dysponuje ogólną wiedzą z zakresu informacji na-
ukowej i bibliotekoznawstwa (o zarządzaniu informacją, źródłach informacji, metodach 
i technikach stosowanych w procesach informacyjno-bibliotecznych, metodach pracy  
z czytelnikiem i użytkownikiem informacji, kształceniu użytkowników). Powinien znać 
prawo autorskie, biblioteczne i informacyjne. Powinien posiadać umiejętności sprawne-
go wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji (w tym 
bibliotecznych narzędzi informacji o zbiorach, serwisów WWW, baz danych). Powinien 
umieć promować działalność biblioteczną, kulturę czytelniczą i informacyjną.
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Absolwent powinien być przygotowany do pracy w różnych instytucjach działają-
cych w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji, 
zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem, udostępnianiem dokumentów, zbiorów 
informacji o dokumentach oraz systemami informacyjnymi. Powinien być przygotowa-
ny do pracy we wszystkich typach bibliotek, ośrodkach i centrach informacji, pracow-
niach bibliograficznych, wydawnictwach, archiwach, księgarniach, a także w szkolnic-
twie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Powinien umieć wykorzystać 
zdobytą wiedzę i umiejętności z zachowaniem zasad etycznych. Ponadto winien wy-
kazywać się: otwartością na zmiany, innowacyjnością oraz umiejętnością współpracy  
ze środowiskami lokalnymi, a także reagować na potrzeby zmieniającego się środowi-
ska. Powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodo-
wego. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Specyfika wykształcenia absolwenta ośrodka wrocławskiego uwzględnia – już na 
poziomie studiów licencjackich – podstawowe przygotowanie edytorskie, pogłębione 
na studiach magisterskich w trakcie zajęć specjalizacyjnych. Jest ono dziś niezbędne  
do pracy w każdej instytucji kultury, szczególnie przydatne w małych bibliotekach 
gminnych, których zasoby i funkcje oraz formy działalności należy prezentować  
w formie tradycyjnych i elektronicznych dokumentów.

1.2. Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną wiedzę z zakresu informacji naukowej  
i bibliotekoznawstwa oraz znajomość metod badawczych pozwalających na rozwią-
zywanie problemów naukowych, a także umiejętności zapewniające radzenie sobie  
z problemami zawodowymi i podejmowanie decyzji, również w sytuacjach niestandar-
dowych. Absolwent powinien zdobyć fachową wiedzę i umiejętności z zakresu jednej  
z proponowanych specjalizacji (np. Biblioteki cyfrowe, Biblioteki naukowe, Biblioteki  
publiczne, Edytorstwo, Prasa w obiegu informacji, Sztuka książki i in.). Absolwent po-
winien być przygotowany do: rozwoju własnej kariery zawodowej związanej z kiero-
waniem i zarządzaniem w instytucjach bibliotecznych oraz ośrodkach i oddziałach 
informacji; kierowania przedsięwzięciami w zakresie informacji elektronicznej; pla-
nowania i realizowania polityki informacyjnej w wymiarze dziedzinowym i terytorial-
nym; organizowania i prowadzenia działalności naukowo-badawczej w dziedzinie in-
formacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz do pracy w szkolnictwie (po uzupełnieniu  
wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego – zgodnie ze standar-
dami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent 
powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego,  
a także posiadać zmysł krytyczny i nastawienie innowacyjne związane z rozwojem 
technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz postępowymi tendencjami w biblio-
tekarstwie, księgarstwie, edytorstwie i archiwistyce. Powinien umieć dostosować się do 
zmian w zakresie informacji i mediów elektronicznych. Powinien być przygotowany 
do podejmowania wyzwań badawczych i do kontynuacji kształcenia się na studiach  
III stopnia (doktoranckich).

Specyfika kształcenia w ośrodku wrocławskim polega na corocznej realizacji zróż-
nicowanej oferty specjalizacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy i zaintereso-
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wań studentów. Walory tego wykształcenia polegają na ścisłych kontaktach z instytucja-
mi współpracującymi z Instytutem w tym zakresie, które przyjmują do swych placówek 
studentów na zajęcia oraz w ramach praktyk zawodowych, a także na zatrudnianiu dy-
daktyków spoza uczelni, w tym również praktyków. Gwarantuje to zachowanie właści-
wych proporcji pomiędzy kształceniem teoretycznym a praktycznym oraz pozwala na 
kształcenie przywarsztatowe.

II. Prezentacja dotychczasowych doświadczeń

Instytuty bibliotekoznawstwa od początku swego istnienia przygotowują kadrę dla 
wszystkich typów bibliotek, muszą więc pogodzić w programie studiów bardzo bogaty  
i zróżnicowany pod względem przedmiotów i treści programowych materiał odnoszący 
się do całej sieci bibliotecznej. Doceniając rolę małych bibliotek gminnych, szczególnie 
obecnie, gdy ich działania na rzecz społeczności lokalnych znacznie się zintensyfiko-
wały, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego 
stoi na stanowisku, iż można i należy eksponować tę tematykę od początku studiów 
licencjackich oraz wprowadzać poświęconą im odrębną specjalizację lub zmieścić ją  
w szerszej formule w ramach specjalizacji Biblioteki publiczne na studiach II stopnia.

IINiB UWr. od początku swojej działalności był mocno związany ze środowiska-
mi bibliotecznymi całego regionu Dolnego Śląska, a także regionu opolskiego i wielko-
polskiego. Szczególnie mocna więź łączyła jego pracowników ze studiującymi zaocznie 
bibliotekarzami-praktykami świadomymi swoich obowiązków i potrzeb zawodowych. 
Zaowocowało to różnymi działaniami wykraczającymi często poza „zwykłe” obowiąz-
ki dydaktyczne związane z tokiem studiów. Zwłaszcza wykłady realizowane przez pra-
cowników Instytutu na zamówienie czy zaproszenie bibliotek gminnych Dolnego Ślą-
ska dostarczały bibliotekarzom nowej wiedzy lub poszerzały już posiadaną, wpływały 
na wprowadzenie nowych form działalności, zachęcały do samokształcenia i podjęcia 
studiów bibliotekoznawczych. Szczególne zasługi położyła Anna Aleksiewicz, kierow-
nik Studiów Zaocznych Instytutu, uczestnicząc w uroczystościach organizowanych 
przez biblioteki gminne, prowadząc wykłady (np. Rola biblioteki publicznej w środowi-
sku wiejskim, Biblioteki w nowej sytuacji samorządowej), uświadamiając lokalnym sa-
morządowcom ich odpowiedzialność za losy podległych bibliotek. Słusznie uważała,  
że „Rola tych placówek jest tym większa, im mniejsze jest środowisko, w którym pracują, 
bowiem w małych społecznościach są jedynym miejscem kontaktu z książką, jedynym 
ośrodkiem kulturalnym”1. Należy zaznaczyć, że przez wiele lat (właściwie do końca lat 
90. XX wieku) wśród studentów przeważali pracownicy małych bibliotek publicznych, 
którym Instytut starał się zapewnić nie tylko poznanie teoretycznych podstaw zawodu, 
ale i poprzez uczestnictwo w praktykach zawodowych przedstawić różne aspekty pracy 
w większych bibliotekach publicznych oraz bibliotekach naukowych. Dla bibliotekarzy 
małych bibliotek istotne jest bowiem poznanie specyfiki i form pracy różnych typów 
bibliotek, także dużych publicznych i specjalistycznych, naukowych.

Na studiach zaocznych w ramach realizacji przedmiotów bibliotekarskich stu-
denci przygotowywali opisy działalności własnych bibliotek, stających się podstawą 
krytycznych analiz na zajęciach dydaktycznych, gdzie omawiano dokonania i bolączki  
oraz wskazywano drogę usprawnienia działań bibliotekarzy. A. Aleksiewicz była też ini-

 1 A. Aleksiewicz: Biblioteki publiczne w środowisku wiejskim. „Poradnik Bibliotekarza” 2001, nr 3, s. 3-4.
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cjatorką gromadzenia w Instytucie kserokopii najstarszych dokumentów wytwarzanych 
przez biblioteki, będących ważnym materiałem źródłowym do powojennych dziejów 
bibliotek. Na ich kanwie powstał szereg prac magisterskich obrazujących działalność 
bibliotek, także gminnych2. Działania te wpłynęły w niejednym przypadku na zmianę 
stosunku bibliotekarzy do przeszłości własnych bibliotek i większej dbałości o doku-
mentację biblioteczną.

Reasumując, Instytut w wieloraki sposób – bezpośredni i pośredni – ułatwia pozy-
skanie stosownej wiedzy rzeczywistym i potencjalnym studentom:

– wprowadzając elementy wiedzy o formach działalności, funkcjach i zada-
niach małych bibliotek publicznych,

– organizując praktyki zawodowe,
– prowadząc specjalizację Biblioteki publiczne,
– prowadząc seminaria poświęcone bibliotekarstwu publicznemu,
– gromadząc dokumenty źródłowe obrazujące „żywą” działalność bibliotek,
– prowadząc wykłady w bibliotekach gminnych.

III. Analiza obecnego programu kształcenia w Instytucie Informacji Naukowej  
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

W ofercie dydaktycznej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa  
Uniwersytetu Wrocławskiego tematyka związana z funkcjonowaniem małych bibliotek 
publicznych i potencjalnie przydatna ich przyszłym pracownikom obecna jest – w róż-
nym stopniu – w przedmiotach, które dotyczą:

1. Ogólnej wiedzy o komunikacji społecznej, kulturze, społeczeństwie.
2. Bibliotek (i instytucji pokrewnych, m.in. centrów informacji) jako instytucji 

społecznych, ich typów, procesów w nich zachodzących, ich funkcjonowania.
3. Dokumentów (tradycyjnych i nowoczesnych), które są zarówno elementem 

zbiorów bibliotecznych, jak i są narzędziami ich funkcjonowania.
4. Odbiorców (czytelników) i użytkowników („klientów”, „prosumentów”)  

bibliotek.
Granice między tymi kręgami problemowymi są płynne, a ich wskazanie ma służyć 

jedynie uświadomieniu wielowymiarowości treści programowych.

3.1. Studia licencjackie

W realizowanym obecnie programie kształcenia na studiach licencjackich nie ma 
przedmiotów ukierunkowanych wyłącznie na problematykę bibliotekarstwa publiczne-
go, a tym bardziej – małych bibliotek gminnych. Jest oczywiste, że ze względu na wielość 
kategorii i typów bibliotek, dla których Instytut kształci licencjatów, słuchaczom prze-
kazuje się przede wszystkim podstawy wiedzy i umiejętności zawodowych, przydatne  
w różnych instytucjach. Ta swoiście uniwersalna fachowa wiedza bibliotekarska mieści 
się m.in. w zakresach takich przedmiotów, jak: Internet w pracy bibliotekarza, Metodyka 
bibliograficzna, Opracowanie formalne dokumentów, Techniki komunikacyjne w bibliote-
ce, Zarządzanie i marketing, Źródła informacji.

 2 Por. A. Aleksiewicz: O źródłach do najnowszej działalności bibliotek. „Konspekt” 2004, s. 80-82.
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Tematyka związana z potrzebami małych bibliotek publicznych jest jednak stale 
obecna, choć rozproszona w treściach programowych różnych przedmiotów i trudno 
byłoby jednoznacznie określić „jej godzinowy” udział w całym wymiarze i zakresie tre-
ściowym danego przedmiotu.

Niewątpliwie jednak w ramach wymienionych wyżej grup można wskazać przed-
mioty, w których wyraźnie eksponowana jest problematyka bibliotek i bibliotekarstwa 
publicznego (poświadczona w treściach sylabusów). Są to:

– Nauka o bibliotece (wykład, sem. 1-4), tu m.in. eksponuje się sprawy biblio-
tek publicznych wśród takich tematów, jak: biblioteka jako instytucja spo-
łeczna, typologia bibliotek i ich zadania, sieci biblioteczne;

– Organizacja i zarządzanie biblioteką (wykład, sem. 5), tu. m.in. Biblioteki  
publiczne – sieć krajowa, zarządzanie, decydenci (2 godz.); sprawozdaw-
czość bibliotek, metodyka sporządzania i znaczenie dokumentacji biblio-
tecznej; problemy samorządowych bibliotek publicznych;

– Kształtowanie zasobów bibliotecznych (konwersatorium, sem. 1), tu: katego-
rie dokumentów gromadzonych w różnych typach bibliotek;

– Opracowanie rzeczowe dokumentów (sem. 3-4), tu m.in. II Katalogi  
ujęciowe – klasyfikacja dziesiętna stosowana w polskich bibliotekach pu-
blicznych;

– Ocena i selekcja dokumentów (wykład i konwersatorium; sem. 6), tu m. in.: 
polityka gromadzenia zbiorów; metody oceny księgozbiorów bibliotecz-
nych; bibliografie jako narzędzia selekcji i oceny materiałów bibliotecznych; 
czasopisma jako zbiór biblioteczny;

– Teoria i organizacja bibliografii (wykład, sem. 1-2), tu m.in. Wśród ośrodków 
działalności bibliograficznej w Polsce: biblioteki publiczne;

– Organizacja działalności informacyjnej (konwersatorium, sem. 6), tu m.in. 
rola bibliotek publicznych w udostępnianiu informacji publicznej;

– Projekty II: zarządzanie biblioteką w wybranym systemie bibliotecznym  
(m.in. Mol, Prolib, Aleph);

– Techniki komunikacyjne w bibliotece (konwersatorium, sem. 6) – szczegól-
ny nacisk w realizacji przedmiotu kładzie się na funkcjonowanie bibliotek  
publicznych, także ich relacje ze środowiskiem lokalnym;

– Bazy danych w Internecie (laboratorium, sem. 2), tu m.in.: bazy danych Bi-
blioteki Publicznej im. T. Mikulskiego (Dolnośląski Zasób Biblioteczny – 
kartoteka regionalna);

– Projekty III: projektowanie strony WWW biblioteki (laboratorium, sem. 6);
– Typografia i grafika książki (wykład i konwersatorium, sem. 3), m.in. projek-

towanie folderów prezentujących instytucje książki (także biblioteki);
– Czytelnictwo (wykład sem. 3-4, konwersatorium sem. 3) całość tematyki 

ukierunkowana na problemy czytelnictwa powszechnego, także realizowa-
nego za pośrednictwem bibliotek publicznych;

– Historia kultury książki (sem. 3-4); w ramach wykładów i konwersatoriów 
przedstawia się tematy: Biblioteki publiczne XIX w. (wykład 2 godz.; konwer-
satorium 2 godz.), Biblioteki publiczne w Polsce międzywojennej (konwers.  
2 godz.); Biblioteki w PRL – zawłaszczenie bibliotekarstwa publicznego (kon-
wers. 2 godz.);
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– Literatura polska i powszechna (wykład, sem. 3-5) nie dotycząc treściowo 
spraw bibliotekarstwa publicznego, dostarcza bibliotekarzowi niezbędnej 
wiedzy o jakości zasobów beletrystycznych bibliotek publicznych.

3.2. Magisterskie studia uzupełniające

3.2.1. Przedmioty obligatoryjne

Biblioteki w środowisku lokalnym i regionalnym (wykład, sem. 3), tu eksponowana 
problematyka bibliotek gminnych i miejsko-gminnych, m.in.: prawne uwarunkowania 
ich działalności, współpraca z władzami i społecznościami samorządowymi, kulturalne 
i oświatowe działania tych bibliotek wobec innych instytucji kultury.

Prawo w działalności bibliotecznej i informacyjnej (wykład, sem. 3), tu m.in. pod-
stawy prawne działania bibliotek publicznych.

Społeczeństwo informacji i wiedzy (wykład, sem. 2), tu: podstawy prawne budowania 
społeczeństwa informacyjnego; rola bibliotek w budowaniu społeczeństwa informacyjnego.

3.2.2. Specjalizacje

Biblioteki publiczne: specjalizacja realizowana jest na studiach zaocznych (ostatnio 
w połączeniu: Biblioteki publiczne i szkolne) w ciągu 3 semestrów w wymiarze ok. 200 
godzin, z czego stricte bibliotek publicznych dotyczą przedmioty Organizacja pracy 
biblioteki publicznej (25 godz.) i Formy pracy bibliotek publicznych (20 godz.).

Zakres obejmuje następujące treści: wykłady (Prawne podstawy funkcjonowania 
bibliotek publicznych; Biblioteki jako samorządowe instytucje kultury funkcjonujące  
w gospodarce rynkowej; Sieć biblioteczna (w ramach podziału administracyjnego kra-
ju i według typów placówek); Modele funkcjonalno-organizacyjne biblioteki publicznej 
(ze względu na zadania i funkcje, grupy wiekowe użytkowników); Akty normatywne 
regulujące wewnętrzną działalność biblioteki publicznej; Normy biblioteczne; Standardy 
ilościowe i jakościowe w bibliotekach publicznych; Strategia rozwoju biblioteki; Marketing 
usług bibliotecznych; Lobbing biblioteczny jako narzędzie budowania wizerunku biblio-
teki publicznej; Personel biblioteczny: wymagania i predyspozycje, kadra kierownicza,  
bibliotekarze liniowi, bibliotekarze wiedzy); ćwiczenia (Formy pracy w bibliotece  
a modele biblioteki publicznej – biblioteka jako miejsce spotkań; Struktura organizacyjna 
biblioteki – zadania poszczególnych agend; Formy pracy z czytelnikami specjalnych kate-
gorii; Projektowanie kampanii reklamowej biblioteki publicznej; Aplikacje konkursowe).

Tematyka związana z działalnością bibliotek publicznych pojawia się również  
w programach innych specjalizacji realizowanych w Instytucie, np.:

– Biblioteki szkolne i pedagogiczne (poruszane są wielokrotnie kwestie współ-
pracy bibliotek szkolnych i publicznych oraz omawiane są formy aktywnej 
współpracy z młodym czytelnikiem);

– Biblioteki naukowe: Działalność naukowa i wydawnicza bibliotek (tu: Biblio-
teka Publiczna m.st. Warszawy ośrodkiem myśli rozwojowej polskiego biblio-
tekarstwa publicznego);

– Prasa w systemie informacji: Redakcje czasopism w instytucjach książki – mo-
dele organizacyjne.
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3.2.3. Seminaria magisterskie

Na seminariach magisterskich, zwłaszcza na studiach zaocznych powstawało –  
i powstaje do dziś – wiele opracowań na temat bibliotek publicznych3, mających cha-
rakter swoistych monografii instytucji bibliotecznych. Opracowania te, dotyczące żywe-
go organizmu bibliotecznego, znanego doskonale magistrantowi, przynoszą nierzadko 
wartościowe dane, dokumentują pewien etap funkcjonowania biblioteki. Oprócz przed-
stawienia dziejów bibliotek w wybranym okresie koncentrowały się one także na opi-
sie: działalności kół przyjaciół bibliotek publicznych (nr 14, 63)4, kadr, struktur, zadań 
i potrzeb bibliotek publicznych (nr 2, 15, 69, 78); działalności kulturalno-oświatowej  
(nr 5, 64, 69, 70, 93); gromadzenia zbiorów (nr 3, 5); kultury książki i czytelnictwa  
(nr 27, 28, 34, 37 57, 66, 67, 72, 88, 91, 103, 109), konkursów czytelniczych (nr 31, 33); 
roli bibliotek w integracji społeczności lokalnej (36, 96, 97, 98, 105, 107, 108, 113, 115); 
roli bibliotek publiczno-szkolnych (nr 92).

3.2.4. Praktyki

Studenci stacjonarnych studiów licencjackich odbywają po czwartym semestrze 
studiów jedną praktykę wakacyjną w wymiarze 120 godzin roboczych (= 20 dni). Jest to 
ogólna praktyka bibliotekarska, która powinna zapoznać studenta z wszystkimi głów-
nymi kierunkami działalności biblioteki: gromadzeniem zbiorów, ich przechowywa-
niem, opracowaniem formalnym i rzeczowym, a także pracą z czytelnikiem i użytkow-
nikiem informacji.

Zmiany warunków prawno-organizacyjnych i finansowych, w jakich realizowa-
ne są praktyki spowodowały, że w ciągu ostatnich lat stopniowo zwiększał się udział 
bibliotek publicznych jako miejsc praktyk wakacyjnych. Obecnie wręcz dominują  
biblioteki publiczne w małych miejscowościach, nierzadko w miejscu zamieszkania 
studentów (m.in. na Dolnym Śląsku: Bardo, Długołęka, Jawor, Kudowa Zdrój, Miet-
ków, Nowa Ruda, Oleśnica, Świdnica, Wołów, ale też Bielsko-Biała, Częstochowa,  
Gorzów Wlkp., Kalisz, Katowice, Kluczbork, Krapkowice). Może to mieć duże zna-
czenie dla powiązania kształcenia z potrzebami środowiska lokalnego. Precyzyjne 
określenie programu praktyk ułatwia personelowi bibliotecznemu ich poprawne zor-
ganizowanie i w właściwy sposób przekazanie studentom własnej wiedzy zawodowej. 
Ma też dla samego personelu wymiar kształcący uświadamia bowiem zakres i kierun-
ki współczesnego kształcenia na studiach bibliotekoznawczych oraz skalę oczekiwań 
użytkowników wobec bibliotek.

Przez wiele lat istnienia akademickich studiów bibliotekoznawczych główne 
ośrodki praktyk zlokalizowane były w wielkich naukowych bibliotekach, z dużym do-
świadczeniem dydaktycznym. Bez systemowych rozwiązań, ułatwiających organizację 
praktyk dla coraz większej liczby studentów kierunku informacja naukowa i biblioteko-
znawstwo w kraju, powrót do tamtej sytuacji jest niemożliwy.

 3 Por. Wykaz prac na końcu opracowania.
 4 Podane numery oznaczają miejsce pracy w wykazie.

233



IV. Perspektywy realizacji zaktualizowanych form kształcenia bibliotekarzy ma-
łych bibliotek gminnych

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr deklaruje uczestnictwo 
w pracach przygotowawczych i w realizacji zaktualizowanego programu kształcenia bi-
bliotekarzy małych bibliotek gminnych. Kadra Instytutu wyspecjalizowana w proble-
matyce edytorskiej mogłaby przygotować program kształcenia bibliotekarzy bibliotek 
gminnych w umiejętnościach wydawniczych (drobne dokumenty życia społecznego, 
materiały informacyjne itp.). Dobra współpraca z bibliotekami i kadrą bibliotekarską 
Wrocławia pozwoli na włączenie się w opracowanie programów przedmiotów związa-
nych z rolą bibliotek jako ośrodków informacji regionalnej, bibliotek jako regionalnych 
i lokalnych instytucji kultury, form współdziałania ze społecznością lokalną.

Wykaz prac magisterskich dotyczących bibliotek gminnych powstałych w Instytu-
cie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

M.in. omówienia: działalności kół przyjaciół bibliotek publicznych (nr 14; 63), kadr, struk-
tur, zadań i potrzeb bibliotek publicznych (nr 2; 15; 69; 78); działalności kulturalno-oświatowej 
bibliotek publicznych (nr 5; 64; 69; 70; 93); gromadzenia zbiorów (nr 3; 5); kultury książki i czytel-
nictwa (nr 27; 28; 34; 37; 57, 66; 67; 72; 88; 91; 103; 109), konkursów czytelniczych (nr 31; 33); roli 
bibliotek w integracji społeczności lokalnej (36; 96; 97; 98; 105; 107; 108; 113; 115); roli bibliotek 
publiczno-szkolnych (nr 92).

1.   132 M/Z Kuś D. A.: Rozwój bibliotek powiatu wolińskiego w okresie XX-lecia  
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1966. Prom.: A. Knot.

2.   176 M Świderska S.: Organizacja i zasady szkolenia bibliotekarzy bibliotek po-
wszechnych w Polsce Ludowej w latach 1945–1965, 1967. Prom.: A. Knot.

3.   179 M Feill M.: Funkcjonalizm księgozbiorów bibliotek powszechnych w latach 
1945–1965, 1967. Prom.: A. Knot.

4.   181 M Kasztelowicz K.: Problemy organizacyjne publicznych bibliotek powszech-
nych w latach 1945–1965, 1967. Prom.: A. Knot.

5.   209 M/Z Paszczuk L.: Sieć biblioteczna oraz księgozbiór publicznych bibliotek powszech-
nych powiatu myśliborskiego w latach 1947–1966, 1967. Prom.: A. Knot.

6.   276 M Oczachowski M.: Rola bibliotekarza w ruchu kulturalno-oświatowym, 
1969. Prom.: A. Knot.

7.   332 M Walotek H.: Dzieje bibliotek w powiecie gostyńskim, 1969. Prom.:  
M. Przywecka-Samecka.

8.   333 M Spychalska J.: Dzieje bibliotek publicznych w powiecie średzkim, 1969. 
Prom.: M. Przywecka-Samecka.

9.   334 M Słomińska J.: Dzieje bibliotek publicznych w powiecie Koło, 1969. Prom.: 
M. Przywecka-Samecka.

10.  335 M Cichocka Z.: Historia i rozwój bibliotek publicznych w Gnieźnie i powiecie 
gnieźnieńskim, 1969. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

11.  336 M Abrahamowicz S.: Powstanie i rozwój publicznych bibliotek powszechnych 
w powiecie leszczyńskim, 1969. Prom.: M. Przywecka-Samecka.
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12.  337 M Łosiewicz L.: Historia publicznych bibliotek powszechnych w Kaliszu  
i powiecie kaliskim, 1969. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

13.  338 M Bigaj A.: Rozwój i działalność publicznych bibliotek powszechnych  
w powiecie ostrowskim, 1969. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

14.  341 M Piechaczek E.: Sieć bibliotek publicznych w powiecie Wolsztyn, 1969. 
Prom.: M. Przywecka-Samecka.

15.  344 M/Z Dukielska M.: Rozwój bibliotekarstwa powszechnego w powiecie jędrze-
jowskim po II wojnie światowej (1945–1965), 1968. Prom.: B. Kocowski.

16.  357 M/Z Sobczak Z.: Koła Przyjaciół Bibliotek i ich działalność w województwie 
łódzkim w latach 1957–1967, 1969. Prom.: A. Knot.

17.  388 M/Z Turkiewicz R.: Kadra biblioteczna publicznych bibliotek powszechnych 
województwa wrocławskiego w latach 1965–1969, 1970. Prom.: A. Knot.

18.  423 M Gawrońska L.: Dzieje bibliotek publicznych powiatu Chodzież, 1970. 
Prom.: M. Przywecka-Samecka.

19.  424 M Hałun F. K.: Publiczne biblioteki powszechne powiatu Choszczno, 1970. 
Prom.: M. Przywecka-Samecka.

20.  427 M Kosiba H.: Rozwój i działalność bibliotek publicznych powiatu tureckiego, 
1970. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

21.  428 M Kotulewicz M.: Rozwój publicznych bibliotek powiatu rawickiego, 1970. 
Prom.: M. Przywecka-Samecka.

22.  429 M Kukuczka H.: Rozwój bibliotek publicznych pow. konińskiego, 1970. Prom.: 
M. Przywecka-Samecka.

23.  430 M Lukoszek D.: Działalność bibliotek publicznych pow. tarnogórskiego, 1970. 
Prom.: M. Przywecka-Samecka.

24.  433 M Prus O.: Rozwój bibliotek publicznych w powiecie jarocińskim, 1970. 
Prom.: M. Przywecka-Samecka.

25.  434 M Śliwińska-Nowak T.: Zarys dziejów bibliotek powiatu krotoszyńskiego, 
1970. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

26.  435 M Tomaszkiewicz R.: Rozwój powszechnych bibliotek publicznych w powie-
cie międzychodzkim, 1970. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

27.  436 M Tyszkiewicz J.: Rozwój publicznych bibliotek powszechnych powiatu wą-
growieckiego, 1970. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

28.  437 M Walenta M.: Działalność bibliotek publicznych powiatu kępińskiego, 1970. 
Prom.: M. Przywecka-Samecka.

29.  481 M Skieterska Ł.: Poziom kultury czytelniczej podwrocławskiej wsi Smolec, 
1971. Prom.: K. Głombiowski.

30.  502 M Frąckowiak J.: Poziom kultury czytelniczej podwrocławskiej wsi Św. Kata-
rzyna na przykładzie analizy aktywności czytelniczej badanej zbiorowości, 
1971. Prom.: K. Głombiowski.

31.  504 M/Z Potiopa J.: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej  
w latach 1938-1970, 1971. Prom.: A. Knot.

32.  521 M/Z Jóźwiak H.: Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Trzebnicy w latach 1946-1970, 1971. Prom.: M. Burbianka.

33.  542 M/Z Matwiejczuk W.: Konkurs „Złoty Kłos dla Twórcy, Srebrne dla Czytel-
ników” w bibliotekach woj. opolskiego w latach 1962-1972, Opole 1972. 
Prom.: A. Knot.
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34.  559 M Będkowska B.: Rozwój kulturalny wsi w Polsce Ludowej świetle pamiętni-
ków chłopów oraz badań ankietowych, 1972. Prom.: A. Knot.

35.  561 M Bora A.: Konkurs czytelniczy „Złoty Kłos dla Twórcy – Srebrne dla Czytel-
ników”, 1972. Prom.: A. Knot.

36.  594 M Adamkiewicz K.: Zainteresowania czytelnicze młodzieży szkół pod-
stawowych wiejskich na przykładzie wsi Ciepłowody, 1972. Prom.:  
K. Głombiowski.

37.  600 M Majewska M.: Działalność kulturalno-oświatowa bibliotek publicznych 
województwa wrocławskiego na przykładzie wybranych placówek, 1972. 
Prom.: K. Głombiowski.

38.  617 M Sawicki Z.: Rola bibliotek w integracji społeczeństwa na Dolnym Śląsku 
na przykładzie działalności Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Starych 
Bogaczowicach, 1972. Prom.: A. Knot.

39.  618 M/Z Baryła B.: Recepcja książki i czasopisma na wsi w latach 1900–1939  
w świetle pamiętników chłopskich, 1972. Prom.: A.Knot.

40.  669 M Dubiał B.: Zarys historyczny bibliotek powszechnych powiatu wyrzyskiego 
(do końca 1972 roku), 1973. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

41.  670 M Gach Z.: 25 lat działalności publicznych bibliotek powszechnych powiatu 
prudnickiego (1947–1972), 1973. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

42.  672 M Kurowska M.: Rozwój publicznych bibliotek powszechnych powiatu biłgo-
rajskiego w latach 1944–1972, 1973. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

43.  673 M Lamch J.: Publiczne biblioteki powszechne w powiecie oleskim do końca 
1972 roku, 1973. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

44.  675 M Nierebińska E.: Publiczne biblioteki powszechne powiatu piskiego (1945–
1972), 1973. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

45.  676 M Pontu D.: Publiczne biblioteki powszechne powiatu i miasta Oleśnica  
Śląska (1945–1972), 1973. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

46.  677 M Pepłowska W. L.: Biblioteki publiczne powiatu strzelińskiego, 1973. Prom.: 
M. Przywecka-Samecka.

47.  678 M Powęska H.: Publiczne biblioteki powszechne powiatu tarnobrzeskiego, 
1973. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

48.  679 M Urban E.: Biblioteki publiczne w powiecie niżańskim (1948–1972), 1973. 
Prom.: M. Przywecka-Samecka.

49.  680 M Wolny G.: Działalność sieci bibliotek publicznych powiatu rybnickiego  
w latach 1945–1972, 1973. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

50.  683 M Kosmal H.: Publiczne biblioteki powszechne powiatu częstochowskiego, 
1973. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

51.  684 M Nasiadek M.: Powstanie i działalność publicznych bibliotek powszechnych 
na terenie powiatu ostrzeszowskiego, 1973. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

52.  738 M/Z Paluch A.: Dzieje bibliotek publicznych powiatu słupskiego w dwudziestoleciu 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1973. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

53.  739 M/Z Michniewicz S.: Biblioteki powszechne powiatu ełckiego w latach 1946–
1972, 1973. Prom. M. Przywecka-Samecka.

54.  786 M Szeliga M.: Rozwój i działalność bibliotek publicznych powiatu Środa  
Śląska do roku 1972, 1973. Prom.: B. Kocowski.
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55.  815 M/Z Menderer K.: Zarys historii sieci publicznych bibliotek powszechnych po-
wiatu ząbkowickiego (1947–1972), 1973. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

56.  819 M/Z Węgrzyn A.: Działalność powszechnych bibliotek publicznych powiatu 
brzeskiego, 1974. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

57.  841 M/Z Korniak M.: Biblioteki publiczne powiatu wrzesińskiego w Polsce Ludowej, 
1974. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

58. 1038 M/Z Rodzoch J.: Biblioteki publiczne powiatu i miasta Wieluń, 1976. Prom.: M. 
Przywecka-Samecka.

59. 1050 M/Z Wiśniewska H.: Czytelnictwo na tle innych zainteresowań kulturalnych 
mieszkańców byłego powiatu oleśnickiego, 1976. Prom.: J. Andrzejewska.

60. 1054 M Gregorkiewicz E.: Rozwój zadań bibliotek publicznych w Polsce po roku 
1945 (w świetle poglądów), 1976. Prom.: Z. Gaca-Dąbrowska.

61. 1075 M/Z Kwiatkowska J.: Biblioteki zbiorczej szkoły gminnej. (Próba zarysowania 
modelu na podstawie badań przeprowadzonych w woj. łomżyńskim w la-
tach 1974–1975), 1976. Prom.: J. Andrzejewska.

62. 1126 M Jackiewicz M.: Wychowawcza rola bibliotek dla dzieci, 1977. Prom.:  
Z. Gaca-Dąbrowska.

63. 1156 M/Z Pankow S.: Działalność bibliotek publicznych powiatu nowomiejskiego  
w trzydziestoleciu Polski Ludowej, 1977. Prom.: M. Przywecka-Samecka.

64. 1277 M/Z Tyślik H.: Model systemu biblioteczno-informacyjnego zbiorczej biblioteki 
szkoły gminnej, 1979. Prom.: S. J. Kruczyński.

65. 1284 M/Z Kotkowska A.: Powstanie, rozwój i działalność Kół Przyjaciół Biblioteki  
w województwie wałbrzyskim, 1979. Prom.: S. J. Kruczyński.

66. 1289 M Tylek J.: Rozwój form kulturalno-oświatowych w bibliotekach publicznych 
po II-ej wojnie światowej w Polsce, 1979. Prom.: Z. Gaca-Dąbrowska.

67. 1313 M/Z Eliasz D.: Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mili-
czu w latach 1946-1974, 1979. Prom.: A. Aleksiewicz.

68. 1315 M/Z Piórczyńska L.: Rola Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w upo-
wszechnianiu czytelnictwa w powiecie złotoryjskim w latach 1947-1974, 
1979. Prom.: A. Aleksiewicz.

69. 1406 M/Z Mądrzak S.: Wychowanie czytelnicze w bibliotekach publicznych dla dzie-
ci (na podstawie badań w województwie wałbrzyskim), 1980. Prom.:  
J. Andrzejewska.

70. 1424 M/Z Kotowska A.: Biblioteka gminna w teorii i praktyce (na przykładzie Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Łące Opatowieckiej z siedzibą w Siemiaty-
czach), 1980. Prom.: Z. Gaca-Dąbrowska.

71. 1450 M/Z Przynoga K.: Struktura kadry bibliotekarskiej sieci bibliotek publicznych 
województwa poznańskiego. Stan w dniu 31.12.1978 r., 1981. Prom.:  
Z. Gaca-Dąbrowska.

72. 1519 M Kutrowska D.: Rola biblioteki publicznej w szerzeniu oświaty. Konfronta-
cja modelu z rzeczywistością, 1981. Prom.: A. Aleksiewicz.

73. 1577 M/Z Korzonkiewicz M.: Biblioteki publiczne powiatu bielskiego w latach 1945-
1975, 1982. Prom.: A. Chwastek.

74. 1590 M/Z Stasiak Cz.: Uprawianie lektury w systemie wartości dziecka w środowisku 
wiejskim, 1982. Prom.: J. Andrzejewska.
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75. 1717 M/Z Olszewska A.: Nauczyciele-bibliotekarze sieci bibliotek szkolnych wo-
jewództwa jeleniogórskiego (stan w dniu 1.09.1983 r.), 1985. Prom.:  
Z. Gaca-Dąbrowska.

76. 1741 M/Z Kordys J.: Oddział Dziecięcy Powiatowej i miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Oławie na tle bibliotek dziecięcych Dolnego Śląska w latach 1950-1974, 
1985. Prom.: A. Aleksiewicz.

77. 1778 M/Z Proska G.: Powstanie i rozwój bibliotek wiejskich na terenie gminy Środa 
Śląska, 1986. Prom.: Z. Gaca-Dąbrowska.

78. 1784 M/Z Paliwoda H.: Kultura czytelnicza uczniów klasy VIII Zbiorczej Szkoły 
Gminnej w Oleśnicy, 1986. Prom.: J. Andrzejewska.

79. 1785 M/Z Dziekan K.: Powstanie i rozwój sieci bibliotek wiejskich na terenie gminy 
Ząbkowice Śląskie w latach 1945-1984, 1986. Prom.: Z. Gaca-Dąbrowska.

80. 1825 M/Z Barcewicz T.: Czytelnictwo bibliotekarzy w gminie Lwówek Śląski, 1987. 
Prom.: A. Aleksiewicz.

81. 1868 M/Z Truss E.: Rozwój i działalność bibliotek publicznych gminy Lubsza  
w latach 1949-1984, 1987. Prom.: Z. Gaca-Dąbrowska.

82. 1962 M Wilczewska A.: Organizacja bibliotekarstwa polskiego w latach 1945-
1951, 1990. Prom.; Z. Gaca-Dąbrowska.

83. 2046 M/Z Strójwąs K.: Biblioteki publiczne województwa kaliskiego w latach 1975-
1985, 1991. Prom.: M. Majerowicz.

84. 2047 M/Z Adamek S.: Działalność bibliotek publicznych ziemi rybnickiej w latach 
1972-1990, 1991. Prom.: K. Migoń.

85. 2211 M/Z Żukowska I.: Rozwój i działalność bibliotek publicznych na Ziemi Świebo-
dzińskiej w latach 1945-1974, 1994. Prom.: A. Aleksiewicz.

86. 2399 M/Z Kwapisz D.: Formy pracy z czytelnikiem w powiecie kępińskim w latach 
1945-1975, 1998. Prom.: M. Majerowicz.

87. 2417 M/Z Wąsik B.: Dzieje i działalność Biblioteki Publicznej Miasta i gminy w Śmi-
glu w latach 1947-1997, 1998. Prom.: M. Majerowicz.

88. 2487 M Prus M.: Biblioteki dolnośląskie w pracach magisterskich wykonanych 
w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 
1961-1997, 1999. Prom.: M. Majerowicz.
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Badania





Dorota Grabowska, Justyna Grzymała
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski
Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Oddział Warszawski

Omówienie wyników ankiet  
skierowanych do bibliotekarzy pracujących  

w małych bibliotekach gminnych

I. Wprowadzenie

Niniejszy tekst jest opracowaniem sondażu badawczego przeprowadzonego  
w marcu 2010 roku przez Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Oddział Warszawski, 
a skierowanego na zdobycie informacji, mających posłużyć projektowaniu przyszłych 
zmian w programach kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych 
bibliotekach gminnych.

Sondaż zrealizowano za pomocą kwestionariusza elektronicznego, zamieszczone-
go w portalu www.moje-ankiety.pl. Prośbę o wypełnienie ankiet online skierowano dro-
gą mailową do około 2000 bibliotek gminnych, biorących udział w Programie Rozwoju 
Bibliotek, realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

E-ankietę, zanim została ostatecznie opublikowana i oddana do realizacji, pod-
dano wcześniej procesowi pilotażu na mniejszej, wybranej grupie bibliotek (20 pla-
cówek). Pilotaż potwierdził z jednej strony użyteczność internetowego narzędzia dys-
trybuującego i zbierającego kwestionariusze, z drugiej zaś prawidłowość konstrukcji 
samego narzędzia (respondenci potwierdzili m.in. klarowność pytań i zrozumiałość 
intencji badawczych).

Kwestionariusz został podzielony na trzy części, w zależności od wykształcenia  
respondentów: dla osób z wykształceniem wyższym (mgr lub lic.) bibliotekoznawczym, 
dla osób z wykształceniem wyższym niebibliotekoznawczym i dla osób z wykształce-
niem średnim.

Przygotowując ankietę i działania badawcze, przyjęto następujące założenia:
1. Bibliotekarze, którzy ukończyli studia wyższe bibliotekoznawcze:

– wskażą obszary wiedzy i umiejętności, o które poszerzyliby edukację ofe-
rowaną przez uczelnie;

– ocenią praktyki zawodowe, podkreślając to, co było w nich najważniejsze 
i sprecyzują, jakie mają wobec nich oczekiwania.
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2. Bibliotekarze, którzy ukończyli studia wyższe niebibliotekoznawcze:
– sprecyzują, jakiej wiedzy i umiejętności oczekują od absolwentów stu-

diów bibliotekoznawczych;
– wskażą, co jest ważne w praktykach zawodowych i zdobycie jakich umie-

jętności powinny one umożliwiać.
3. Bibliotekarze z wykształceniem średnim:

– udzielą odpowiedzi, czy chcieliby podjąć studia magisterskie i nabycia  
jakiej wiedzy i umiejętności oczekiwaliby;

– sprecyzują oczekiwania wobec praktyk zawodowych.
Wyniki sondażu zostały poniżej zaprezentowane w postaci tabelarycznej i opiso-

wej, wybrane komponenty (uznane za szczególnie istotne) zaprezentowano dodatkowo 
w postaci grafów i wykresów.

II. Charakterystyka badanej grupy

Kwestionariusz ankiety wypełniło 420 osób. Respondenci pochodzili z różnych 
województw. Najwięcej z: mazowieckiego – 14,52%, wielkopolskiego - 9,05%, małopol-
skiego – 8,57%, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego – 7,86%, dolnośląskiego – 7,62% 
oraz śląskiego – 6,19%.

Nieco mniej liczebnie reprezentowane były województwa: warmińsko-mazurskie 
– 5,71%, łódzkie i podkarpackie – 5,48%, świętokrzyskie – 4,76%, pomorskie – 4,05%, 
lubuskie i podlaskie – 3,81%, zachodniopomorskie – 3,33%, lubuskie – 3,1% oraz  
opolskie – 2,62%.

W badaniach reprezentowane są więc biblioteki ze wszystkich województw.
94,52% respondentów pracuje w bibliotece głównej, 5,48% w filiach. Wśród ba-

danych zdecydowanie dominują kierownicy bibliotek głównych – 296 osób (70,48%), 
bibliotekarze pracujący w bibliotekach gminnych są reprezentowani przez 101 osób 
(24,05%), pracownicy w filiach: kierownicy – 2 osoby (0,48%), samodzielni – 20 osób 
(4,76%) i jeden z kilku pracowników – 1 osoba (0,24%). Tak duży udział w badaniach 
osób na stanowiskach kierowniczych należy uznać za atut, ponieważ ta kategoria pra-
cowników bibliotek potrafi lepiej od innych, określić wiedzę i umiejętności oczekiwane 
od przyszłych bibliotekarzy, często od swoich podwładnych.

Wśród respondentów przeważały osoby z wykształceniem wyższym. Biblioteka-
rze, którzy ukończyli studia magisterskie bibliotekoznawcze stanowili 32,38% bada-
nych (136 osób), a niebibliotekoznawcze 20,95% (88 osób). Studia wyższe licencjackie 
bibliotekoznawcze ukończyło 9,76% badanych (41 osób). W badaniach wzięło więc 
udział 177 osób (42,14%) z wykształceniem wyższym bibliotekoznawczym (licencjackim  
i magisterskim). Wykształcenie średnie bibliotekoznawcze miało 29,52% (124 osoby), 
a średnie niebibliotekoznawcze 7,38% (31 osób). W ankiecie wzięło udział 155 osób 
(36,90%) z wykształceniem średnim.

Wśród osób z wykształceniem wyższym dominowali absolwenci Uniwersytetu 
Warszawskiego – 42 osoby, 12 osób ukończyło Uniwersytet Pedagogiczny im. Komi-
sji Edukacji Narodowej w Krakowie i Uniwersytet Wrocławski, 11 osób Uniwersytet  
Adama Mickiewicza w Poznaniu, 10 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana 
Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 7 responden-
tów ukończyło Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Śląski, 6 osób Uniwersytet Łódzki 
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i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 3 osoby zadeklarowały ukończe-
nie studiów podyplomowych na UJ i UW; w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych  
w Poznaniu, 2 na UMCS. Pozostałe wskazania są pojedyncze.

Wykres 1. Wykształcenie respondentów sondażu

W sumie wymieniono 27 ośrodków, w których zdobyto wykształcenie wyższe bibliote-
koznawcze. Wśród respondentów, mających wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze, zde-
cydowana większość ukończyła studia zaoczne – 155 osób (36,9% respondentów), tylko 22 
osoby (5,24% wszystkich respondentów) zadeklarowało ukończenie studiów dziennych.

Wśród badanych dominują osoby ze stażem większym niż 10 lat – 301 osób 
(71,67%). Respondenci od 1 roku do 5 lat stanowią 17,86% (75 osób), od 5 do 10 lat – 
9,52% (40 osób) i tylko 4 osoby (0,95%) pracują krócej niż rok.

III. Wyniki sondażu

Pierwsze pytanie ankiety odnosiło się do oceny odbytych studiów w kontekście 
odpowiedniości do wykonywanych obecnie prac.

Respondenci z wykształceniem wyższym bibliotekoznawczym pozytywnie oceniają 
wiedzę zdobytą w trakcie studiów:

Wykres 2. Ocena wiedzy zdobytej w trakcie studiów
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41,24% badanych (73 osoby) uznało wiedzę wyniesioną ze studiów za przydatną; 
27,12% (48 osób) za bardzo przydatną; a 26,55% (47 osób) za pomocną. Tylko 8 osób 
(4,52%) oceniło wiedzę zdobytą na studiach za mało istotną, a 1 (0,56%) za zbędną.  
168 osób (94,92%), które ukończyły studia wyższe bibliotekoznawcze pozytywnie wyra-
ziło się o wiedzy zdobytej w trakcie studiów.

Za najbardziej przydatne przedmioty wykładane w trakcie studiów uznano:
– Bibliotekarstwo – 50 osób (28,25%),
– Literaturę – 48 osób (27,12%),
– Opracowanie zbiorów – 45 osób (25,42%),
– Informację naukową – 35 osób (19,77%),
– Czytelnictwo – 33 osoby (18,64%),
– Informatykę – 33 osoby (18,64%),
– Psychologię – 32 osoby (18,08%),
– Pedagogikę – 22 osoby (12,43%),
– Zarządzanie – 22 osoby (12,43%),
– Bibliografię – 17 osób (9,60%),
– Marketing w bibliotece – 16 osób (9,04%),
– Historię książki – 14 osób (7,91%),
– Metodykę pracy z czytelnikiem – 14 osób (7,91%),
– Źródła informacji - 11 osób (6,21%).

Pozostałe przedmioty wskazało mniej niż 10 osób.
Kolejne pytanie w kwestionariuszu dotyczyło przedmiotów wykładanych w trak-

cie studiów, a ocenianych przez respondentów jako całkowicie zbędne w ich pracy  
zawodowej.

Respondenci wymienili tutaj następujące przedmioty:
– Logika – 39 osób (22,03%),
– Filozofia – 35 osób (19,77%),
– Język obcy – 15 osób (8,47%),
– Historia książki i bibliotek – 14 osób (7,91%),
– Historia/Historia Polski – 14 osób (7,91%),
– Język łaciński – 14 osób (7,91%),
– Zagadnienia wydawnicze – 12 osób (6,78%),
– Psychologia – 11 osób (6,21%),
– Edytorstwo – 10 osób (5,65%),
– Naukoznawstwo – 10 osób (5,65%).

Pozostałe wskazywane przedmioty uzyskały po mniej niż 10 wskazań. Zastana-
wiające jest to, że niektóre przedmioty uznano za najbardziej ważne i równocześnie  
całkowicie zbędne, np. Psychologię czy Historię książki. Generalnie rzecz ujmując, wśród 
przedmiotów zbędnych dominują przedmioty związane z tzw. wykształceniem ogólnym, 
a wśród najbardziej ważnych kierunkowe.

Kolejne pytania dotyczyły wiedzy i umiejętności, o które należałoby poszerzyć  
(wedle respondentów) edukację oferowaną przez uczelnię.

Najwięcej respondentów zadeklarowało więc potrzebę poszerzenia wiedzy z zakre-
su: nowych mediów i ich użytkowania (62,71%), zarządzania i administracji (55,37%), 
informatyki (Internetu) (51,41%), współczesnego bibliotekoznawstwa (48,59%) oraz 
marketingu i reklamy (47,46%).
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Tabela 1. Przedmioty, które należałoby wprowadzić do programu studiów

Polecane przedmioty
Pracownicy z wy-

kształceniem wyższym 
bibliotekoznawczym

Pracownicy z wy-
kształceniem wyższym 

bibliotekoznawczym  
w procentach

Nowe media i ich użytkowanie 111 62,71%

Zarządzanie i administracja 98 55,37%

Informatyka (Internet) 91 51,41%

Współczesne bibliotekoznawstwo 86 48,59%

Marketing i reklama 84 47,46%

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego 53 29,94%

Czytelnictwo 49 27,68%

Informacja naukowa 33 18,64%

Pedagogika 30 16,95%

Psychologia 22 12,43%

Teoria i historia literatury ogólnej 19 10,73%

Zagadnienia e-government 16 9,04%

Teoria i historia literatury dziecięcej 13 7,34%

Zagadnienia wydawnicze i edytorskie 11 6,21%

Źródło: Badania PTB OW.

Wykres 3. Przedmioty, które należałoby wprowadzić do programu studiów
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Respondentów zapytano również o dodatkowe umiejętności, do których opa-
nowania powinna prowadzić edukacja akademicka, a których zabrakło w ich  
wykształceniu:

Tabela 2. Umiejętności, o które należałoby wedle respondentów poszerzyć edukację oferowaną przez uczelnie

Umiejętności
Pracownicy z wy-

kształceniem wyższym 
bibliotekoznawczym

Pracownicy z wykształce-
niem wyższym bibliote-

koznawczym  
w procentach*

Umiejętność zdobywania środków finanso-
wych na działania biblioteki (fundraising) 128 72,32%

Zarządzanie biblioteką 105 59,32%

Obsługa komputera: projektowanie stron 
WWW 90 50,85%

Animacja kulturalna/życia społecznego 84 47,46%

Opracowanie dokumentów (katalogowanie 
online, klasyfikowanie UKD, etc.) 80 45,20%

Organizacja działań promocyjnych,  
w tym Public Relations 72 40,68%

Obsługa komputera: Office 41 23,16%

Zarządzanie zasobami ludzkimi/personelem 38 21,47%

Obsługa komputera: obsługa aplikacji  
internetowych 37 20,90%

Znajomość języków obcych 36 20,34%

Badanie potrzeb użytkowników/społeczności 
lokalnej 34 19,21%

Obsługa użytkowników 21 11,86%

* Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać do 5 możliwości.

Źródło: Badania PTB OW.

W przypadku umiejętności, edukację oferowaną przez uczelnię należałoby posze-
rzyć o:

– umiejętność zdobywania środków finansowych na działanie bibliotek 
(72,32%),

– zarządzanie biblioteką (59,32%),
– obsługę komputera: projektowanie stron WWW (50,85%),
– animację kulturalną/życia społecznego (47,46%),
– opracowanie dokumentów (katalogowanie online, klasyfikowanie UKD, 

etc.) (45,20%),
– organizację działań promocyjnych, w tym Public Relations (40,68%),
– obsługę komputera – Office (23,16%).

Pozostałe umiejętności wskazywało mniej niż 40 respondentów.
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Wykres 4. Umiejętności, o które należałoby poszerzyć edukację akademicką

Kolejna grupa pytań dotyczyła praktyk zawodowych.
90 osób (50,85%) badanych odbywało praktyki w małych bibliotekach gminnych, 

a 87 osób (49,15%) nie zrealizowało takiej możliwości.
Doświadczenia zdobyte w trakcie praktyk oceniono pozytywnie. Na pytanie to 

odpowiedzi udzieliło 121 osób, więcej niż liczba respondentów deklarujących odby-
cie praktyk w małych bibliotekach gminnych. Należy przypuszczać, że odpowiadały 
również osoby, które odbyły praktyki w innych bibliotekach, natomiast nie wszystkie,  
które deklarowały posiadanie studiów wyższych bibliotekarskich.

Tabela 3. Ocena doświadczeń nabytych w trakcie praktyk studenckich

Ocena praktyk Pracownicy z wykształceniem 
wyższym bibliotekoznawczym

Pracownicy z wykształceniem 
wyższym bibliotekoznawczym 

w procentach
Bardzo przydatne 48 39,67%

Przydatne 33 27,27%

Pomocne 26 21,49%

Mało istotne 13 10,74%

Zbędne 1 0,83%

Źródło: Badania PTB OW.
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Dla 39,67% badanych praktyki były bardzo przydatne, dla 27,27% ankietowanych 
przydatne, a dla 21,49% badanych pomocne. Tylko 10,74% respondentów uznało je za 
mało istotne, dla 1 osoby (0,83%) były zbędne. 107 osób (88,43%) pozytywnie oceniło 
praktyki studenckie.

Respondentów poproszono również o wskazanie najważniejszych uwarunkowań 
odbywania praktyk studenckich:

Tabela 4. Uwarunkowania ważne w związku z praktykami zawodowymi studentów

Uwarunkowania odbywania  
praktyk studenckich

Pracownicy z wy-
kształceniem wyższym 

bibliotekoznawczym

Pracownicy z wy-
kształceniem wyższym 

bibliotekoznawczym  
w procentach*

Fachowa opieka merytoryczna 146 82,49%

Poszerzanie wiedzy nabytej na studiach 103 58,19%

Nabycie/doskonalenie umiejętności zawodowych 99 55,93%

Dobra organizacja pracy 55 31,07%

Związek z planowaną karierą zawodową 37 20,90%

Szansa na „zaczepienie” się w pracy 14 7,91%

Odpowiednia odległość od miejsca zamieszkania 13 7,34%

Inne 1 0,56%

* Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać do 5 możliwości.

Źródło: Badania PTB OW.

Wykres 5. Istotne uwarunkowania towarzyszące odbywaniu praktyk zawodowych

Za najważniejsze w związku z praktykami zawodowymi uznano: fachową opiekę 
(82,49%), poszerzanie wiedzy nabytej na studiach (58,19%), nabycie/doskonalenie umie-
jętności zawodowych (55,93%). Mniej ważne okazały się: dobra organizacja pracy (31,07%) 
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i związek z planowaną karierą zawodową (20,90%). Najmniej osób wskazało na: szanse 
„zaczepienia się” w pracy (7,91%) i odpowiednią odległość od miejsca pracy (7,34%).

Respondenci określili również swoje oczekiwania wobec praktyk studentów  
bibliotekoznawstwa:

Tabela 5. Oczekiwania wobec praktyk zawodowych studentów bibliotekoznawstwa

Umiejętności, których oczeku-
je się od praktyk zawodowych

Pracownicy z wykształceniem 
wyższym bibliotekarskim

Pracownicy z wykształceniem 
wyższym bibliotekarskim  

w procentach*
Opracowanie dokumentów  
(katalogowanie online, klasyfiko-
wanie UKD, etc.)

136 76,84%

Obsługa użytkowników 111 62,71%

Animacja kulturalna/życia 
społecznego 94 53,11%

Organizacja działań promocyj-
nych, w tym Public Relations 54 30,51%

Obsługa komputera: Office 50 28,25%

Obsługa komputera: obsługa 
aplikacji internetowych 49 27,68%

Umiejętności zdobywania środ-
ków finansowych na działanie 
biblioteki (fundraising)

35 19,77%

Zarządzanie biblioteką 29 16,38%

Obsługa komputera: projektowa-
nie stron WWW 28 15,82%

Znajomość języków obcych 11 6,21%

Zarządzanie zasobami ludzkimi/
personelem 11 6,21%

* Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać do 5 możliwości.

Źródło: Badania PTB OW.

Bibliotekarze z wykształceniem wyższym bibliotekoznawczym uważają, że od 
praktyk zawodowych należy oczekiwać nabycia umiejętności związanych z: opracowy-
waniem dokumentów (76,84%), obsługą użytkownika (62,71%), animacją kultury/życia 
społecznego (53,11%). Mniej wskazań otrzymały: organizacja działań promocyjnych, 
w tym Public Relations (30,51%), obsługa komputera: obsługa aplikacji internetowych 
(28,25%), obsługa komputera: Office (27,68%). Dla jeszcze mniejszej grupy badanych 
ważne są umiejętności związane ze: zdobywaniem środków finansowych na działanie 
biblioteki (19,77%), zarządzaniem biblioteką (16,38%), obsługą komputera: projekto-
waniem serwisów WWW (15,82%), znajomością języków obcych (6,21%) i zarządza-
niem zasobami ludzkimi/personelem (6,21%). Jak należało przypuszczać, w praktykach 
zawodowych respondenci najwyżej cenią sobie umiejętności związane z postępowa-
niem ze zbiorami i użytkownikami. W czasie praktyk niekoniecznie muszą pojawiać się 
umiejętności związane z promocją biblioteki i jej zarządzaniem.
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Wykres 6. Oczekiwania wobec praktyk zawodowych studentów bibliotekoznawstwa

***

Osoby z wykształceniem wyższym niebibliotekoznawczym indagowane o swoje 
oczekiwania w stosunku do studiów bibliotekarskich deklarowały przede wszystkim za-
potrzebowanie na wiedzę z następujących dziedzin:

– współczesnego bibliotekoznawstwa – 62 osoby (70,45%),
– czytelnictwa – 50 osób (56,82%),
–  technologii informatycznych (Internetu) – 48 osób (54,55%),
– informacji naukowej i nowych mediów i ich użytkowania – po 39 osób 

(44,32%).
Nieco mniej respondentów wskazało na wiedzę z zakresu:

– pedagogiki – 28 osób (31,82%),
– marketingu i reklamy oraz zagadnień społeczeństwa informacyjnego – po 

25 osób (28,41%),
– teorii i historii literatury ogólnej – 24 osoby (27,27%).

Mniej niż 20 osób podkreślało znaczenie takiej wiedzy, jak:
– zarządzanie i administracja – 19 osób (21,59%),
– psychologia – 14 osób (15,91%),
– zagadnienia wydawnicze i edytorskie – 9 osób (10,23%),
– teoria i historia literatury dziecięcej – 7 osób (7,95%).

Dla tej grupy respondentów najważniejsze umiejętności, których oczekiwaliby od 
absolwentów wyższych studiów bibliotekoznawczych to przede wszystkim:

– opracowanie dokumentów – 74 osoby (84,09%),
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– obsługa komputera: Office – 49 osób (55,68%),
– animacja kulturalna i umiejętności zdobywania środków finansowych – po 

48 osób (54,55%).
Mniej znaczące są:

– zarządzanie biblioteką – 37 osób (42,05%),
– obsługa użytkowników – 36 osób (40,91%),
– organizacja działań promocyjnych – 35 osób (39,77%),
– badanie potrzeb użytkowników/społeczności lokalnej – 26 osób (29,55%),
– obsługa komputera: obsługa aplikacji internetowych – 25 osób (28,41%),
– obsługa komputera: projektowanie serwisów WWW – 22 osoby (25%).

Za najmniej znaczące uznano: znajomość języków obcych – 13 osób (14,77%)  
i zarządzanie zasobami ludzkimi – 5 osób (5,68%).

Respondenci z tej grupy zostali zapytani również o oczekiwania wobec praktyk 
zawodowych:

Tabela 6. Oczekiwania w związku z praktykami zawodowymi studentów bibliotekoznawstwa

Uwarunkowania odbywania praktyk studenc-
kich

Pracownicy z wy-
kształceniem wyższym 

niebibliotekoznaw-
czym

Pracownicy z wy-
kształceniem wyższym 

niebibliotekoznaw-
czym w procentach

Nabycie/doskonalenie umiejętności zawodowych 60 68,18%

Fachowa opieka merytoryczna 58 65,91%

Poszerzanie wiedzy nabytej na studiach 54 61,36%

Dobra organizacja pracy 42 47,73%

Związek z planowaną karierą zawodową 25 28,41%

Odpowiednia odległość od miejsca zamieszkania 6 6,82%

Szansa na „zaczepienie” się w pracy 6 6,82%

Źródło: Badania PTB OW.

Bibliotekarze z wykształceniem wyższym niebibliotekoznawczym za najważniejsze 
w związku z praktykami zawodowymi uznali:

– nabycie/doskonalenie umiejętności (68,18%),
– fachową opiekę merytoryczną (65,91%),
– poszerzenie wiedzy nabytej na studiach (61,36%),
– dobrą organizację pracy (47,73%).

Mniej znaczące są dla nich: związek z planowaną karierą zawodową (28,41%), 
odpowiednia odległość od miejsca zamieszkania i szansa na „zaczepienie się” w pracy 
(6,82%). Należy zwrócić uwagę, że zarówno osoby po studiach wyższych bibliotekoznaw-
czych, jak i niebibliotekoznawczych uznali za najważniejsze w praktykach zawodowych 
te same uwarunkowania. Podobnie jest w przypadku umiejętności, gdzie obie katego-
rie badanych za najważniejsze uznały: opracowanie dokumentów (72 osoby - 81,82%)  
i obsługę użytkowników (57 osób - 64,77%). Respondenci, którzy ukończyli studia wyż-
sze niebibliotekoznawcze w dalszej kolejności wymieniali umiejętności związane z:

– animacją kulturalną/życia społecznego – 50 osób (56,82%),
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– organizacją działań promocyjnych – 41 osób (46,59%),
– zdobywaniem środków finansowych na działania bibliotek – 34 osoby 

(38,64%),
– obsługą komputera: Office – 32 osoby (36,36%),
– badaniem potrzeb użytkowników/społeczności lokalnej i obsługą kompute-

ra: obsługa aplikacji komputerowych – po 29 osób (32,95%),
– zarządzaniem biblioteką- 28 osób (31,82%).

Najmniej wskazań otrzymały: obsługa komputera: projektowanie serwisów WWW 
(12 osób – 13,64%), znajomość języków obcych (8 osób – 9,09%) i zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi/personelem (2 osoby – 2,27%).

***

Trzecią kategorię respondentów stanowią osoby, które mają wykształcenie średnie. 
W badaniach wzięło udział 155 osób, które zadeklarowały przynależność do tej grupy.

67,74% spośród nich (105 osób) chciałoby podjąć studia wyższe z dziedziny biblio-
tekoznawstwa, a 32,26% (50 osób) nie zamierza uzupełniać wykształcenia.

Osoby, które chcą studiować bibliotekoznawstwo, przy wyborze studiów będą 
kierować się przede wszystkim: odległością od miejsca zamieszkania (61,29%) i wy-
sokością czesnego (56,77%). Mniejsze znaczenie ma dla nich prestiż uczelni (10,97%)  
i opinia koleżanek i kolegów (3,23%).

Od studiów ta grupa respondentów (podobnie jak osoby, które ukończyły studia 
wyższe bibliotekoznawcze i niebibliotekoznawcze), oczekuje przede wszystkim wiedzy 
ze współczesnego bibliotekoznawstwa (118 osób - 76,13%). Ważne dla nich są również 
obszary wiedzy związane z:

– technologią informatyczną (Internetem) – 77 osób (49,68%),
– czytelnictwem – 75 osób (48,39%),
– zarządzaniem i administracją – 70 osób (45,16%),
– nowymi mediami i ich użytkowaniem – 59 osób (38,06%),
– marketingiem i reklamą – 47 osób (30,32%).

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich kategorii respondenci ze średnim wy-
kształceniem za najważniejsze umiejętności uznali zarządzanie biblioteką – tak uważały 
102 osoby (65,81%).

W dalszej kolejności wymieniono:
– opracowanie dokumentów – 95 osób (61,29%), 
– zdobywanie środków finansowych na działanie biblioteki - (21,43%),
– animację kultury/życia społecznego – 77 osób (49,68%),
– obsługę komputera: projektowanie serwisów WWW – 60 osób (38,71%) 

oraz organizację działań promocyjnych – 50 osób (32,26%).
Na pozostałe umiejętności wskazało mniej niż 50 osób.
Osoby z wykształceniem średnim zostały również poproszone o określenie oczeki-

wań wobec praktyk zawodowych studentów.
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Tabela 7. Oczekiwania w związku z praktykami zawodowymi studentów bibliotekoznawstwa

Uwarunkowania odbywania praktyk studenc-
kich

Pracownicy z wy-
kształceniem średnim

Pracownicy z wy-
kształceniem śred-
nim w procentach

Dobra organizacja pracy 92 59,35%

Nabycie/doskonalenie umiejętności zawodowych 84 54,19%

Poszerzanie wiedzy nabytej na studiach 80 51,61%

Fachowa opieka merytoryczna 70 45,16%

Odpowiednia odległość od miejsca zamieszkania 47 30,32%

Związek z planowaną karierą zawodową 25 16,13%

Szansa na „zaczepienie” się w pracy 3 1,94%

Źródło: Badania PTB OW.

Wykres 7. Oczekiwania w związku z praktykami zawodowymi studentów bibliotekoznawstwa

Najważniejsza dla nich jest dobra organizacja pracy (59,35%), która była wymie-
niana na czwartym miejscu przez dwie poprzednie grupy badanych. Za ważne uznali 
również: nabycie/doskonalenie umiejętności zawodowych (54,19%), poszerzenie wie-
dzy nabytej na studiach (51,61%), fachową opiekę merytoryczną (45,16%) i odpowied-
nią odległość od miejsca zamieszkania (30,32%). Najmniejsze znaczenie przywiązują 
do związku z planowaną karierą zawodową (16,13%) i szansami na „zaczepienie się”  
w pracy (1,94%).

Od praktyk oczekują zdobycia umiejętności związanych z:
– opracowaniem dokumentów - 95 osób (61,29%),
– animacją kulturalną/życia społecznego – 76 osób (49,03%),
– zarządzaniem biblioteką – 75 osób (48,39%),
– zdobywaniem środków finansowych – 67 osób (43,23%),
– obsługą komputera: projektowanie serwisów WWW – 55 osób (35,48%),
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– obsługą komputera: Office – 49 osób (31,61%) i organizacją działań promo-
cyjnych – 45 osób (29,03%).

IV. Podsumowanie

W badaniach wzięli udział bibliotekarze ze wszystkich województw. Przeważa-
li kierownicy bibliotek głównych z wyższym wykształceniem i dużym stażem pracy  
(powyżej 10 lat), którzy ukończyli studia zaoczne. Podział badanych na tych, któ-
rzy ukończyli studia wyższe bibliotekoznawcze, studia wyższe niebibliotekoznawcze, 
i tych, którzy mają wykształcenie średnie, pozwolił na ocenę wiedzy i umiejętności 
zdobywanych podczas studiów oraz praktyk zawodowych i sprecyzowanie wobec nich 
oczekiwań.

Byli studenci bibliotekoznawstwa zdobytą wiedzę oceniają przeważnie jako przy-
datną, bardzo przydatną lub pomocną. W ich ocenie najbardziej potrzebne przedmio-
ty to Bibliotekarstwo współczesne, Literatura i Opracowanie zbiorów. Poszerzyliby tre-
ści dotyczące nowych mediów, zarządzania i administracji, Internetu, współczesnego  
bibliotekoznawstwa oraz marketingu i reklamy. Z programów studiów wycofaliby przede 
wszystkim Logikę i Filozofię. Po ukończeniu studiów brakowało im umiejętności: zdo-
bywania środków finansowych na działanie biblioteki, zarządzania biblioteką, obsługi 
komputera: projektowania serwisów WWW i animacji kulturalnej/życia społecznego. 
Zarówno wskazane obszary wiedzy, jak i umiejętności, dotyczą problemów, które poja-
wiły się przed współczesnymi bibliotekarzami pod koniec XX wieku. Praktyki zawodo-
we uznano za ważny element kształcenia. Zdobyte podczas ich realizacji doświadczenie 
przeważnie uznawano za: bardzo przydatne, przydatne lub pomocne. Wskazując na to, 
co jest najważniejsze podczas realizacji praktyk zawodowych wszyscy badani, nieza-
leżnie od wykształcenia podkreślili: fachową opiekę merytoryczną, poszerzanie wiedzy 
nabytej na studiach, nabycie/doskonalenie umiejętności zawodowych. W tym zakresie 
wystąpiła tylko jedna zasadnicza różnica. Osoby z wykształceniem średnim w prak-
tykach zawodowych za najważniejsze uznały dobrą organizację pracy. Należy założyć,  
że potrzebują w tym obszarze wsparcia. Od praktyk zawodowych wszyscy respondenci 
oczekują przede wszystkim udoskonalenia umiejętności opracowania zbiorów.

Od studiów bibliotekoznawczych respondenci, którzy ukończyli studia niebiblio-
tekoznawcze lub mają wykształcenie średnie, oczekują przede wszystkim wiedzy ze 
współczesnego bibliotekoznawstwa, czytelnictwa i technologii informatycznych (Inter-
netu). W przypadku oczekiwanych umiejętności wystąpiły drobne rozbieżności. Obie 
kategorie respondentów za jedne z najważniejszych umiejętności uznali: opracowanie 
dokumentów, animację kulturalną i zdobywanie środków finansowych. Ci, którzy mają 
wykształcenie wyższe niebibliotekoznawcze po studiach bibliotekarskich oczekują po-
nadto umiejętności związanych z obsługą komputera (Office).

Wśród respondentów ze średnim wykształceniem przeważają osoby, które chcia-
łyby podjąć studia wyższe. Deklarują one, że przy podejmowaniu tej decyzji będą kiero-
wać się odległością od miejsca zamieszkani i wysokością czesnego.
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Kwestionariusz ankiety skierowanej do bibliotekarzy

Szanowni Państwo!
Niniejsza ankieta – realizowana na zlecenie Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, 

Oddział Warszawski – ma za zadanie zdobycie informacji, które posłużą dla projektowania 
przyszłych zmian w programach kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących 
w małych bibliotekach gminnych (MBG).

Bardzo dziękujemy za uważne wypełnienie kwestionariusza!
Prosimy o zakreślanie kółkiem właściwej odpowiedzi!

******

Pracuję w:1. 
bibliotece głównej TAKa. 
filii TAKb. 

Pracuję jako:2. 
kierownik biblioteki głównej TAKa. 
bibliotekarz w gminnej TAKb. 
kierownik filii TAKc. 
bibliotekarz w filii − samodzielny pracownik TAKd. 
bibliotekarz w filii − jeden z kilku pracowników TAKe. 

Wykształcenie (prosimy o zakreślenie odpowiedzi opisującej 3. ostatnie osiągnięcie 
edukacyjne, w przypadku studiów równoległych/mieszanych prosimy o zaznaczenie 
studiów bibliotekarskich):

średnie TAKa. 
średnie bibliotekarskie TAKb. 
wyższe lic bibliotekarskie TAKc. 
wyższe mgr bibliotekarskie TAKd. 
wyższe (dowolny poziom) niebibliotekarskie TAKe. 

Jeżeli wyższe bibliotekarskie, dyplom jakiej uczelni (z ew. podziałem na lic. i mgr):4. 
.............................................................................................................................................

Staż pracy w MBG (łącznie):5. 
do 1 roku TAKa. 
od 1 roku do 5 lat TAKb. 
od 5 do 10 lat TAKc. 
więcej jak 10 lat TAKd. 
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Dla osób z wykształceniem wyższym (mgr lub lic.) bibliotekarskim:

Ukończyłam/łem (w przypadku „mieszanego” przebiegu studiów prosimy zaznaczyć 1. 
tryb studiów mgr):

studia zaoczne a. 
dzienneb. 

Wiedza2.  zdobyta w trakcie studiów jest w mojej obecnej pracy:
bardzo przydatna TAKa. 
przydatna TAKb. 
pomocna TAKc. 
mało istotna TAKd. 
zbędna TAKe. 

Które z przedmiotów wykładanych w trakcie studiów uważam za 3. najbardziej ważne 
dla mojej obecnej pracy? (Prosimy podać trzy przykłady)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Które z przedmiotów wykładanych w trakcie studiów uważam za 4. całkowicie zbędne 
dla mojej obecnej pracy? (Prosimy podać trzy przykłady)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Edukację oferowaną przez uczelnię poszerzyłbym/łabym o większą dozę WIEDZY 5. 
na temat (prosimy o zakreślenie max. 5 odpowiedzi):

a. współczesnego bibliotekoznawstwa               TAK h. teorii i historii literatury ogólnej                     TAK

b. informacji naukowej                                          TAK i. marketingu i reklamy                                         TAK

c. zagadnień wydawniczych i edytorstwa           TAK j. zarządzania i administracji                               TAK

d. czytelnictwa                                                        TAK k. pedagogiki                                                           TAK

e. informatyki (Internet)                                       TAK l. psychologii                                                           TAK

f. nowych mediów i ich użytkowania                  TAK m. zagadnień e-government                                 TAK

g. teorii i historii literatury dziecięcej                 TAK n. zagadnień społeczeństwa informacyjnego    TAK

Inne obszary wiedzy (jakie?):
...............................................................................................................................................

Edukację oferowaną przez uczelnię 6. poszerzyłbym/łabym o większą dozę zajęć 
kształcących następujące umiejętności (można zakreślić od 1 do 5 odpowiedzi – 
zakreślić „tak”):

Obsługa komputera – Office                                                                               taka. 
Obsługa komputera – obsługa aplikacji internetowych                                 takb. 
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Obsługa komputera – projektowanie stron www                                            takc. 
Znajomość języków obcych                                                                                takd. 
Opracowywanie dokumentów (katalogowanie on-line,  e. 
klasyfikowanie UKD etc.)                                                                                   tak
Organizacja działań promocyjnych (w tym Public Relations)                      takf. 
Zarządzanie biblioteką                                                                                         takg. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi /personelem                                                 takh. 
Badania potrzeb użytkowników / społeczności lokalnej                                taki. 
Obsługa użytkowników                                                                                       takj. 
Animacja kulturalna/życia społecznego                                                           takk. 
Umiejętność zdobywania środków finansowych na działanie  l. 
biblioteki (fundraising)                                                                                        tak
Inne (jakie?): …….……………………….......................................................m. 

W trakcie studiów odbywałam/łem praktyki zawodowe w MBG:7. 
TAK    NIE

Doświadczenia nabyte w trakcie praktyk studenckich (bez względu na miejsce ich 8. 
odbywania) z punktu widzenia mojej pracy oceniam jako:

bardzo przydatne TAKa. 
przydatne TAKb. 
pomocne TAKc. 
mało istotne TAKd. 
zbędne TAKe. 

Uważam, że w związku z praktykami zawodowymi studentów ważne są9.  (prosimy  
o zakreślenie max. 3 odpowiedzi):

Dobra organizacja pracy     taka. 
Fachowa opieka merytoryczna     takb. 
Odpowiednia odległość od miejsca zamieszkania     takc. 
Związek z planowaną karierą zawodową     takd. 
Poszerzenie wiedzy nabytej na studiach     take. 
Szansa na „zaczepienie się” w pracy     takf. 
Nabycie/doskonalenie  umiejętności zawodowych     takg. 
Inne (jakie?) ........................................................................................................h. 

Od 10. praktyk zawodowych studentów należałoby oczekiwać nabycia i/lub 
wydoskonalenia następujących umiejętności (można zakreślić od 1 do 5 odpowiedzi 
– zakreślić „tak”):

Obsługa komputera – Office                                                                               taka. 
Obsługa komputera – obsługa aplikacji internetowych                                 takb. 
Obsługa komputera – projektowanie stron www                                            takc. 
Znajomość języków obcych                                                                                takd. 
Opracowywanie dokumentów (katalogowanie on-line,  e. 
klasyfikowanie UKD etc.)                                                                                   tak
Organizacja działań promocyjnych (w tym Public Relations)                      takf. 
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Zarządzanie biblioteką                                                                                         takg. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi /personelem                                                 takh. 
Badania potrzeb użytkowników                                                                         taki. 
Obsługa użytkowników                                                                                       takj. 
Animacja kulturalna                                                                                            takk. 
Umiejętność zdobywania środków finansowych na działanie  l. 
biblioteki (fundraising)                                                                                        tak
Inne (jakie?): ……………………………………............................................m. 

Dla osób z wykształceniem wyższym niebibliotekarskim:

Od absolwentów wyższych studiów bibliotekarskich oczekiwałbym/łabym 1. 
posiadania WIEDZY na temat (prosimy o zakreślenie max. 5 odpowiedzi):

a. współczesnego bibliotekoznawstwa               TAK h. teorii i historii literatury ogólnej                     TAK

b. informacji naukowej                                          TAK i. marketingu i reklamy                                         TAK

c. zagadnień wydawniczych i edytorstwa           TAK j. zarządzania i administracji                               TAK

d. czytelnictwa                                                        TAK k. pedagogiki                                                           TAK

e. informatyki (Internet)                                       TAK l. psychologii                                                           TAK

f. nowych mediów i ich użytkowania                  TAK m. zagadnień e-government                                 TAK

g. teorii i historii literatury dziecięcej                 TAK n. zagadnień społeczeństwa informacyjnego    TAK

Inne obszary wiedzy (jakie?):
...............................................................................................................................................

Od absolwentów wyższych studiów bibliotekarskich oczekiwałbym/łabym 2. 
posiadania następujących umiejętności (można zakreślić od 1 do 5 odpowiedzi – 
zakreślić „tak”):

Obsługa komputera – Office                                                                               taka. 
Obsługa komputera – obsługa aplikacji internetowych                                 takb. 
Obsługa komputera – projektowanie stron www                                            takc. 
Znajomość języków obcych                                                                                takd. 
Opracowywanie dokumentów (katalogowanie on-line,  e. 
klasyfikowanie UKD etc.)                                                                                   tak
Organizacja działań promocyjnych (w tym Public Relations)                      takf. 
Zarządzanie biblioteką                                                                                         takg. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi /personelem                                                 takh. 
Badania potrzeb użytkowników                                                                         taki. 
Obsługa użytkowników                                                                                       takj. 
Animacja kulturalna                                                                                            takk. 
Umiejętność zdobywania środków finansowych na działanie  l. 
biblioteki (fundraising)                                                                                        tak
Inne (jakie?): .......................................................................................................m. 
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Uważam, że w związku z praktykami zawodowymi studentów ważne są3.  (prosimy  
o zakreślenie max. 3 odpowiedzi):

Dobra organizacja pracy     taka. 
Fachowa opieka merytoryczna     takb. 
Odpowiednia odległość od miejsca zamieszkania     takc. 
Związek z planowaną karierą zawodową     takd. 
Poszerzenie wiedzy nabytej na studiach     take. 
Szansa na „zaczepienie się” w pracy     takf. 
Nabycie/doskonalenie  umiejętności zawodowych     takg. 
Inne (jakie?) .........................................................................................................h. 

Od praktyk zawodowych studentów należałoby oczekiwać nabycia i/lub 4. 
wydoskonalenia następujących umiejętności (można zakreślić od 1 do 5 odpowiedzi 
– zakreślić „tak”):

Obsługa komputera – Office                                                                               taka. 
Obsługa komputera – obsługa aplikacji internetowych                                 takb. 
Obsługa komputera – projektowanie stron www                                            takc. 
Znajomość języków obcych                                                                                takd. 
Opracowywanie dokumentów (katalogowanie on-line,  e. 
klasyfikowanie UKD etc.)                                                                                   tak
Organizacja działań promocyjnych (w tym Public Relations)                      takf. 
Zarządzanie biblioteką                                                                                        takg. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi /personelem                                                 takh. 
Badania potrzeb użytkowników                                                                         taki. 
Obsługa użytkowników                                                                                       takj. 
Animacja kulturalna                                                                                            takk. 
Umiejętność zdobywania środków finansowych na działanie  l. 
biblioteki (fundraising)                                                                                       tak
Inne (jakie?): .......................................................................................................m. 

Dla osób z wykształceniem średnim:

Czy chciałbym/łabym podjąć studia wyższe z dziedziny bibliotekoznawstwa?1. 
TAK    NIE

Osoby, które na pytanie nr 1 odpowiedziały TAK:2.  Przy decyzji o wyborze uczelni 
ważne są (prosimy o zakreślenie max. 2 odpowiedzi):

Wysokość czesnego taka. 
Odległość od miejsca zamieszkania takb. 
Prestiż uczelni takc. 
Opinia koleżanek i kolegów takd. 
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Od studiów oczekiwałbym/łabym następującej wiedzy z dziedziny3.  (prosimy  
o zakreślenie max. 5 odpowiedzi):

a. współczesnego bibliotekoznawstwa               TAK h. teorii i historii literatury ogólnej                     TAK

b. informacji naukowej                                          TAK i. marketingu i reklamy                                         TAK

c. zagadnień wydawniczych i edytorstwa           TAK j. zarządzania i administracji                               TAK

d. czytelnictwa                                                        TAK k. pedagogiki                                                           TAK

e. informatyki (Internet)                                       TAK l. psychologii                                                           TAK

f. nowych mediów i ich użytkowania                  TAK m. zagadnień e-government                                 TAK

g. teorii i historii literatury dziecięcej                 TAK n. zagadnień społeczeństwa informacyjnego    TAK

Inne obszary wiedzy (jakie?):
..............................................................................................................................................

Od studiów oczekiwałbym/łabym nabycia następujących umiejętności4.  (można 
zakreślić od 1 do 5 odpowiedzi – zakreślić „tak”):

Obsługa komputera – Office                                                                               taka. 
Obsługa komputera – obsługa aplikacji internetowych                                 takb. 
Obsługa komputera – projektowanie stron www                                            takc. 
Znajomość języków obcych                                                                                takd. 
Opracowywanie dokumentów (katalogowanie on-line,  e. 
klasyfikowanie UKD etc.)                                                                                   tak
Organizacja działań promocyjnych (w tym Public Relations)                      takf. 
Zarządzanie biblioteką                                                                                         takg. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi /personelem                                                 takh. 
Badania potrzeb użytkowników                                                                         taki. 
Obsługa użytkowników                                                                                       takj. 
Animacja kulturalna                                                                                            takk. 
Umiejętność zdobywania środków finansowych na działanie  l. 
biblioteki (fundraising)                                                                                        tak
Inne (jakie?): ........................................................................................................m. 

Od praktyk zawodowych studentów oczekiwałabym/łbym 5. (prosimy o zakreślenie 
max. 3 odpowiedzi):

Dobra organizacja pracy     taka. 
Fachowa opieka merytoryczna     takb. 
Odpowiednia odległość od miejsca zamieszkania     takc. 
Związek z planowaną karierą zawodową     takd. 
Poszerzenie wiedzy nabytej na studiach     take. 
Szansa na „zaczepienie się” w pracy     takf. 
Nabycie/doskonalenie  umiejętności zawodowych     takg. 
Inne (jakie?) ........................................................................................................h. 
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Od 6. praktyk zawodowych studentów oczekiwałbym/łabym nabycia i/lub 
wydoskonalenia następujących umiejętności (można zakreślić od 1 do 5 odpowiedzi 
– zakreślić „tak”):

Obsługa komputera – Office                                                                               taka. 
Obsługa komputera – obsługa aplikacji internetowych                                 takb. 
Obsługa komputera – projektowanie stron www                                            takc. 
Znajomość języków obcych                                                                                takd. 
Opracowywanie dokumentów (katalogowanie on-line,  e. 
klasyfikowanie UKD etc.)                                                                                   tak
Organizacja działań promocyjnych (w tym Public Relations)                      takf. 
Zarządzanie biblioteką                                                                                         takg. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi /personelem                                                 takh. 
Badania potrzeb użytkowników                                                                         taki. 
Obsługa użytkowników                                                                                       takj. 
Animacja kulturalna                                                                                            takk. 
Umiejętność zdobywania środków finansowych na działanie  l. 
biblioteki (fundraising)                                                                                        tak
Inne (jakie?): ........................................................................................................m. 
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Dorota Grabowska, Justyna Grzymała
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski
Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Oddział Warszawski

Podsumowanie ankiet  
przeprowadzonych wśród słuchaczy  

studiów licencjackich i magisterskich

I. Wprowadzenie

Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski zainicjowało przepro-
wadzenie ankietowego sondażu badawczego w 9 ośrodkach kształcących studentów na 
kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz biorących udział w realizacji 
Projektu Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych  
bibliotekach gminnych. Celem sondażu było zdobycie informacji dotyczących studenc-
kich opinii i postaw związanych z tematyką realizowanego Projektu.

Kwestionariusz ankiety przed przekazaniem do realizacji został poddany próbie 
pilotażowej, przeprowadzonej na grupie studentów Instytutu Informacji Naukowej  
i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pilotaż potwierdził prawidło-
wość konstrukcji ankiety, klarowność pytań i poleceń.

Właściwy sondaż badawczy został przeprowadzony w okresie marzec-kwiecień 
2010 przez nauczycieli akademickich na terenie poszczególnych uczelni, w trakcie zajęć 
dydaktycznych. Poniższe opracowanie zostało przygotowane na podstawie przesłanych 
przez Uczelnie zestawień tabelarycznych i raportów, stanowiących cząstkowe wyniki 
sondażu ankietowego.

Kwestionariusze ankiet wypełnili studenci III roku studiów licencjackich (stacjo-
narnych i niestacjonarnych) oraz II roku studiów magisterskich (stacjonarnych i niesta-
cjonarnych) z 9 uczelni:

– Uniwersytetu Śląskiego, Katowice (54 studentów studiów licencjackich  
i 56 studiów magisterskich);

– Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kiel-
ce (102 studentów studiów licencjackich i 117 studiów magisterskich);

– Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (59 studentów studiów licencjackich 
i 88 studiów magisterskich);

– Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 
(78 studentów studiów licencjackich i 104 studiów magisterskich);
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– Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (50 studentów studiów li-
cencjackich stacjonarnych – nie są prowadzone studia licencjackie niesta-
cjonarne i 75 studentów V roku studiów magisterskich);

– Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (67 studentów studiów licencjackich);
– Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń (80 studentów studiów licencjac-

kich i 31 studiów magisterskich);
– Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (98 studentów studiów licencjac-

kich i 137 magisterskich);
– Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (56 studentów studiów licencjackich 

i 47 magisterskich).

II. Studia licencjackie

2.1. Charakterystyka badanej grupy

W badaniach wzięło udział 644 studentów III roku studiów licencjackich (408 – 
studiów stacjonarnych i 236 – niestacjonarnych).

Jak należało przypuszczać zdecydowana większość – 97,80% studentów stacjo-
narnych nie pracuje i nigdy nie pracowała w bibliotece publicznej. Wśród studentów 
niestacjonarnych nieznacznie przeważały osoby pracujące w bibliotekach publicznych, 
stanowili oni 50,42% (119 osób). 49,58% (117 osób) tej grupy badanych nie pracuje  
i nie pracowała w bibliotece publicznej. Wśród studentów studiów licencjackich stacjo-
narnych przeważały osoby, które nigdy nie pracowały w bibliotece publicznej – 80,12% 
(516 osób), pracowało zaledwie 19,88% (128 osób) respondentów.

Kolejne dwa pytania kwestionariusza (pytanie 2 i 3) dotyczyły osób pracujących  
w bibliotekach publicznych. Zapytano ich, czy pracowali w małych bibliotekach gmin-
nych. Odpowiedzi pozytywnej udzieliło 48,44% (62 osoby) pracujących w bibliotekach 
publicznych. Nieco więcej – 51,56% (66 osób) nie pracowało w tego typu placówkach.

Wśród osób pracujących w bibliotece publicznej przeważały te, których zatrudnie-
nie było dłuższe niż 3 lata – 61,16% (74 osoby). 26 osób (21,49%) deklarowało zatrud-
nienie od 1 roku do 3 lat i 21 osób (17,36%) krótsze niż rok.

Respondenci zapytani o to, czy rozważają perspektywę pracy zawodowej w małej 
bibliotece gminnej w 53,75% (344 osoby) odpowiedzieli, że tak. Pozytywna odpowiedź 
nieznacznie przeważa zarówno wśród studentów stacjonarnych 52,70% (215 osób),  
jak i niestacjonarnych 55,60% (129 osób).

Nie widzi siebie w pracy w małej bibliotece gminnej 46,25% badanych (296 osób), 
47% (193 osoby) wśród studentów stacjonarnych i 44,40% (103 osoby) wśród studen-
tów niestacjonarnych.

Nie we wszystkich ośrodkach przeważało pozytywne nastawienie do pracy  
w małej bibliotece gminnej. 41 (40,20%) studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przy-
rodniczego rozważało perspektywy pracy zawodowej w małej bibliotece gminnej, a 61 
(59,80%) – nie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim tak odpowiedziało 29 studentów (49%),  
nie – 30 osób (51%). 52 respondentów Uniwersytetu Warszawskiego nie widzi siebie jako 
pracowników małych bibliotek publicznych, 43 bierze to pod uwagę; na Uniwersytecie 
Wrocławskim 42 studentów nie rozważa możliwości pracy w małej bibliotece, taką moż-
liwość rozważają 33 osoby.
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Respondenci zainteresowanie pracą w małej bibliotece gminnej motywowali za pomo-
cą różnych argumentów, chociaż we wszystkich ośrodkach bardzo do siebie zbliżonych.

Studenci stacjonarni Uniwersytetu Śląskiego twierdzili, że podjęcie pracy w ma-
łych bibliotekach gminnych pozwoli poznać ich specyfikę i zachęci do podjęcia w nich 
pracy. Poza tym podkreślali, że praca w małej bibliotece umożliwia bliższy kontakt ze 
społecznością lokalną i lepsze poznanie użytkowników oraz ich potrzeb. Duże znacze-
nie przywiązują też do lokalizacji biblioteki w pobliżu miejsca zamieszkania. Studenci 
niestacjonarni zwrócili uwagę, że taka praca umożliwia w pełni wykorzystanie wiedzy 
zdobytej na studiach oraz że zna się większość użytkowników korzystających z placów-
ki. Istotne jest dla nich, aby biblioteka znajdowała się blisko miejsca zamieszkania.

Studenci stacjonarni, którzy nie są zainteresowani podjęciem pracy w małej biblio-
tece gminnej wskazywali na niskie zarobki, słaby poziom komputeryzacji, małe per-
spektywy rozwoju zawodowego i awansu. Studenci niestacjonarni nie są zainteresowani 
podjęciem pracy w takiej placówce, ponieważ pracują już w innej bibliotece lub planują 
zatrudnienie w bibliotece szkolnej bądź naukowej.

Studenci Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, którzy byli zwolennikami 
pracy w małej bibliotece gminnej stwierdzili, że jest to praca ciekawa, dająca możliwość 
kontaktu z ludźmi, podkreślali, że jest spokojna. Przeciwnicy pracy w małej bibliotece 
gminnej, a była ich większość, stwierdzili, że jest to praca nudna, nieciekawa, niedająca 
perspektyw. Problemem były również: niska płaca, brak prestiżu zawodowego i nepo-
tyzm w gminie.

Studenci stacjonarni Uniwersytetu Jagiellońskiego skłonni podjąć pracę w gminnej 
bibliotece wiązali pracę z miejscem zamieszkania. Wśród zalet wymieniali: możliwość 
realizacji własnych pomysłów, dużą niezależność w podejmowaniu decyzji, możliwość 
działania w społeczności lokalnej, dobrą atmosferę pracy i możliwość rozwoju. Część 
respondentów chce podjąć pracę w bibliotece dowolnego typu. Studenci niestacjonarni 
chcieli pracować w bibliotece gminnej ze względu na specyfikę pracy. Poza zaletami, któ-
re wymieniali studenci stacjonarni, pojawiło się jeszcze przekonanie o wpływie na kształt 
życia kulturalnego i stwierdzenie, że jest to praca zgodna z ich zainteresowaniami.

Ci, którzy nie brali pod uwagę pracy w bibliotece gminnej stwierdzali, że nie 
chcą w ogóle podjąć pracy w bibliotece lub że są zadowoleni z dotychczasowej pracy  
i nie planują zmian. Wśród wad wymieniali: niskie zarobki, monotonię pracy, dojazdy, 
brak perspektyw rozwoju, niskie finansowanie bibliotek gminnych i brak pomocy ze 
strony otoczenia biblioteki.

Respondenci z Uniwersytetu Pedagogicznego podkreślali, że praca w małej bibliote-
ce gminnej daje możliwość bliskiego kontaktu z czytelnikiem i jest zgodna z kierunkiem 
studiów. Podejrzewali, że tylko tam mogą znaleźć pracę. Za zaletę uznali to, że jest bli-
sko od miejsca zamieszkania. Takich argumentów użyli zarówno studenci stacjonarni,  
jak i niestacjonarni.

Studenci z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, którzy widzą możliwość za-
trudnienia w małej bibliotece publicznej, za ważne uznawali m.in. to, że biblioteka leży 
blisko miejsca zamieszkania; twierdzili, że jest to cicha, spokojna praca i że stwarza per-
spektywę dalszego rozwoju. Respondenci, którzy nie widzą możliwości zatrudnienia się 
w małej bibliotece publicznej stwierdzili m.in., że mają inne zainteresowania, inne ma-
rzenia, mają już inną pracę lub uważają, że małe biblioteki zazwyczaj się nie rozwijają, 
że mają gorsze warunki i są w nich gorsze płace.
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Respondenci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy twierdząco odpowiada-
li na możliwość podjęcia pracy w małej bibliotece publicznej wskazywali m.in. na to,  
że daje ona możliwość samorealizacji, bo umożliwia kontakt z użytkownikiem, daje za-
dowolenie, jest dobrym miejscem do podnoszenia swoich umiejętności. Osoby, które 
odpowiadały przecząco, stwierdziły, że duża biblioteka daje większe szanse rozwoju za-
wodowego i zdobycia nowych umiejętności.

W argumentacji pozytywnej studentów Uniwersytetu Warszawskiego pojawi-
ły się głównie głosy o niedużej odległości od miejsca zamieszkania, także kontakt  
z użytkownikami i możliwość wszechstronnego rozwoju. Często też padało stwier-
dzenie, iż decyzję o podjęciu pracy w małej bibliotece gminnej podjęliby w przypadku  
braku innych możliwości zatrudnienia. Negatywnie wypowiadająca się grupa stu-
dentów jako powody takiej postawy wskazała: miejsce zamieszkania (zazwyczaj duże 
miasta), niechęć do pracy w zawodzie bibliotekarskim, małe możliwości rozwoju oraz 
niskie zarobki.

Podobne opinie wyrażali również studenci Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod-
kreślali, że praca w niewielkiej bibliotece jest ciekawa, kreatywna, może być źródłem  
satysfakcji, poza tym biblioteka w małej miejscowości jest zazwyczaj ważnym cen-
trum kultury. Wymienianymi przez respondentów przyczynami niechęci do pracy  
w małej bibliotece publicznej są: niska płaca, niski prestiż małych bibliotek i awan-
su. Podkreślali również silne uzależnienie placówki od władz lokalnych i jej niewielki  
budżet.

2.2. Wyniki sondażu

W pytaniu 6 respondenci mieli wytypować dziedziny, z których wiedzę uważają  
za ważną dla bibliotekarza pracującego w małej bibliotece gminnej.

Za najważniejsze uznali:
– czytelnictwo – 390 osób (60,56%),
– informatykę (Internet) – 366 osób (56,83%),
– współczesne bibliotekoznawstwo – 345 (53,57%),
– nowe media i ich użytkowanie – 317 osób (49,22%),
– teorię i historię literatury ogólnej – 279 osób (43,32%),
– informację naukową – 241 osób (37,42%),
– teorię i historię literatury dziecięcej – 217 osób (33,70%).

Pozostałe dziedziny uzyskały mniej niż 30% wskazań. Zdecydowanie za najmniej 
przydatne uznano zagadnienia z e-government (2,95%). Wybory studentów stacjonar-
nych i niestacjonarnych są zbliżone, z tą różnicą, że pierwsi za najważniejszą uznali 
wiedzę z czytelnictwa, drudzy zaś z informatyki (Internet).

Pytanie 7 dotyczyło umiejętności ważnych dla bibliotekarza pracującego w małej 
bibliotece gminnej.

Za najważniejsze uznano:
– opracowanie dokumentów (katalogowanie online, klasyfikowanie UKD, 

etc.), – 371 osób (57,61%),
– obsługę użytkowników – 361 osób (56,06%),
– obsługę komputera: Office – 347 osób (53,88%),
– animację kulturalną/życia społecznego – 335 osób (52,02%),
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– umiejętności zdobywania środków finansowych na działanie biblioteki 
(fundraising) – 331 (51,40%),

– zarządzanie biblioteką – 328 osób (50,93%).

Wykres 1. Dziedziny ważne dla bibliotekarza pracującego w małej bibliotece gminnej  
wskazane przez studentów studiów licencjackich

Wykres 2. Umiejętności ważne dla bibliotekarza pracującego w małej bibliotece gminnej  
wskazane przez studentów studiów licencjackich

Pozostałe umiejętności zdobyły mniej niż 50% wskazań. Za najmniej potrzebne 
uznano: zarządzanie zasobami ludzkimi/personelem (46 osób – 4,14%) i obsługę kom-
putera: projektowanie stron WWW (61 osób – 9,47%). Wystąpiły dość duże rozbieżno-
ści pomiędzy studentami stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Pierwsi za najważniejsze 
umiejętności uznali: 
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– obsługę użytkowników – 233 osoby (57,11%),
– opracowanie dokumentów – 229 osób (56,13%),
– umiejętności zdobywania środków finansowych na działanie biblioteki – 

220 osób (53,92%).
Drudzy wybrali:

– opracowanie dokumentów – 142 osoby (60,17%),
– obsługę komputera: Office – 134 osoby (56,78%),
– obsługę użytkowników – 128 osób (54,24%).

Większość studentów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych pozytyw-
nie oceniła dotychczasową edukację akademicką pod kątem przygotowania do pracy  
w małej bibliotece gminnej. 80,56% badanych (514 osób) uznało, że są przygotowani  
do pracy, nie czują się przygotowane 124 osoby (19,44%).

W pytaniu 9 studenci zostali poproszeni o wskazanie przedmiotów realizowanych 
podczas studiów, które w najwyższym stopniu odpowiadają potrzebom kandydatów  
do pracy w małej bibliotece gminnej. Pokryły się one w dużym stopniu z wiedzą,  
którą uznano za ważną dla bibliotekarza pracującego w tego typu placówce.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego zarówno stacjonarni, jak i niestacjonarni za 
najważniejsze przedmioty uznali: Czytelnictwo, Opracowanie formalne, Opracowanie  
rzeczowe, Organizację i zarządzanie biblioteką oraz Literaturę polską i powszechną.

Studenci stacjonarni Uniwersytetu Jagiellońskiego za najważniejsze przedmioty 
uznali: Formaty danych w systemach informacyjnych, Podstawy bibliotekarstwa i infor-
macji naukowej, Czytelnictwo, Public Relations. Dla studentów niestacjonarnych najważ-
niejsze były: Podstawy bibliotekarstwa i informacji naukowej, Public Relations, Bibliote-
ka i książka w otoczeniu społecznym i Czytelnictwo. Wybory studentów stacjonarnych  
i niestacjonarnych były bardzo zbliżone.

Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego za przedmioty najbardziej odpowiadające 
potrzebom przyszłych pracowników małych bibliotek gminnych uznali: Bibliotekarstwo 
i Automatyzację bibliotek (przedmioty z zakresu bibliotekoznawstwa), Czytelnictwo, 
Analizę i opracowanie dokumentów.

Podobnie jak w innych uczelniach studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej za przedmioty realizowane podczas studiów, a ich zdaniem – w najwyższym stop-
niu odpowiadające potrzebom edukacyjnym kandydatów do pracy w małej bibliotece  
publicznej uznali: Bibliotekarstwo i Czytelnictwo.

Dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika najważniejsze są przedmioty  
dotyczące opracowania dokumentów: rzeczowego i formalnego.

Zbliżonych odpowiedzi udzielili również studenci Uniwersytetu Warszawskiego.  
W ich opinii najważniejsze okazało się Przetwarzanie informacji. Za ważne respondenci 
uznali również: Metodykę pracy, Czytelnictwo, Podstawy nauki o książce i informacji.

Wybory studentów Uniwersytetu Wrocławskiego nie odbiegają od wyborów re-
spondentów pozostałych uczelni. Za najważniejsze przedmioty uznali: Czytelnictwo, 
Opracowanie formalne i/lub rzeczowe, Organizację i zarządzanie biblioteką i Projektowa-
nie (przedmioty z wykorzystaniem komputera do katalogowania i wyszukiwania infor-
macji). Studenci stacjonarni wymieniali ponadto Naukę o bibliotece.

Podczas studenckich praktyk zawodowych za najważniejsze uznano:
- nabycie/doskonalenie umiejętności zawodowych – 520 osób (80,75%),
- poszerzanie wiedzy nabytej na studiach – 441 osób (68,48%),
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- fachową opiekę merytoryczną – 364 osób (56,52%),
- związek z planowaną karierą zawodową – 316 osób (49,07%).
Za najmniej ważną uznano odpowiednią odległość od miejsca zamieszkania (136 

osób – 21,12%).
 

Wykres 3. Istotne uwarunkowania towarzyszące odbywaniu praktyk zawodowych  
wskazane przez studentów studiów licencjackich

Wśród studentów III roku studiów licencjackich dominowały osoby, które nie od-
bywały praktyk w małych bibliotekach gminnych. Odbycie takiej praktyki zadeklarowa-
ło zaledwie 115 osób (17,91%). Zdecydowana większość – 82,09% badanych (527 osób) 
nie odbywało takich praktyki. Pytania 12, 13 i 14 dotyczyły tylko osób, które odbyły 
praktyki w małych bibliotekach gminnych. Większość doceniła znaczenie odbytych 
praktyk. 84,35% (97 osób) uznało, że był to istotny komponent ich wykształcenia. Tylko 
18 osób (15,65%) zakwestionowało rolę praktyk w kształceniu.

Motywując znaczenie praktyk zawodowych, studenci Uniwersytetu Śląskiego 
stwierdzili, że dzięki zrealizowanym praktykom zawodowym poszerzyli swoją wiedzę 
uzyskaną na studiach oraz zdobyli nowe doświadczenia. Podkreślali pozyskanie prak-
tycznych umiejętności przydatnych w późniejszej karierze zawodowej, poznanie pracy 
biblioteki, procesu obsługi użytkowników, a także wykształcenie umiejętności pracy  
w grupie z innymi bibliotekarzami. Ci, którzy byli niezadowoleni z praktyk zawo-
dowych w małej bibliotece gminnej twierdzili, że nie robili nic istotnego, ogranicza-
li się jedynie do dyżurów w dziale wypożyczalni. Studenci niestacjonarni skarżyli się,  
że ich praca polegała na obsłudze użytkowników i porządkowaniu książek na regałach.

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy uznali praktyki za ważny komponent 
swojego wykształcenia, podkreślali, że pomogły one ugruntować teoretyczną wiedzę 
zdobytą podczas studiów oraz ocenić jej wartość, wykorzystać nabytą wiedzę w prakty-
ce, zdobyć nowe umiejętności. Ci studenci, którzy stwierdzili, że praktyki nie były istot-
nym komponentem wykształceniem twierdzili, że wiedza zdobyta podczas realizacji 
praktyk nie będzie użyteczna w przyszłości. Studenci niestacjonarni nie umotywowali 
swoich wyborów.
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Studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych Uniwersytetu Pedagogicz-
nego, którzy pozytywnie ocenili praktyki zawodowe, zwrócili uwagę na to, że umożli-
wiają nabycie praktycznych umiejętności i zapoznanie się z pracą biblioteki. Podkreślali, 
że doświadczenie jest ważne dla pracodawców, a praca z doświadczonymi bibliotekarza-
mi dla studenta.

Studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbywają praktyki zawodowe – 
zgodnie z wewnętrznym rozporządzeniem – w bibliotece uniwersyteckiej.

Respondenci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy uznali praktyki za ważny 
komponent swojego wykształcenia stwierdzali, że wiedza praktyczna jest najbardziej 
istotna w pracy i że wiedza zdobyta na zajęciach może być zastosowana i uzupełniona 
podczas praktyk.

Przy pozytywnej ocenie praktyk studenci Uniwersytetu Warszawskiego, najczęściej 
podnosili takie argumenty, jak: wprowadzenie teorii w praktykę, poszerzenie wiedzy 
zdobytej na studiach, także zapoznanie się ze szczegółami pracy w bibliotece. Pojawi-
ło się także stwierdzenie o szansie na zatrudnienie. Ocena negatywna praktyk wynika  
z przekonania studentów o braku możliwości poszerzenia swojej wiedzy.

Motywując znaczenie roli praktyk zawodowych, studenci Uniwersytetu Wrocław-
skiego stwierdzili, że pozwalają one na poznanie codziennej pracy, dają szansę na spraw-
dzenie, poszerzenie i ocenę nabytych w trakcie studiów umiejętności. Za główne zdo-
byte doświadczenia uznali: przygotowanie do pracy z czytelnikiem, organizację działań 
kulturalno-oświatowych. Czasami podczas praktyk studenci mogą wykazać się inicja-
tywą i zrealizować własne pomysły. Niestety praktyki odbywają się niekiedy w placów-
kach źle zorganizowanych i nieprawidłowo funkcjonujących, co powoduje, że studenci 
niczego z nich nie wynoszą. Praktyce w małej bibliotece – z powodu niskiej frekwencji 
użytkowników – nie sprzyja również okres wakacyjny.

Osoby, które odbyły praktyki w małych bibliotekach gminnych, za najważniejsze 
uznały doskonalenie następujących umiejętności:

– obsługa użytkownika – 91 osób (79,13%),
– opracowanie dokumentów (katalogowanie online, klasyfikowanie UKD, 

etc.), – 75 osób (65,22%).
Za najmniej ważne uznano:

– znajomość języków obcych – 4 osoby (3,48%),
– zarządzanie zasobami ludzkimi – 5 osób (4,35%).

III. Studia magisterskie

3.1. Charakterystyka badanej grupy

Kwestionariusz ankiety wypełniło łącznie 639 studentów II roku studiów magi-
sterskich. 314 osób byli to studenci studiów stacjonarnych i 325 niestacjonarnych.  
W badanej grupie 184 respondentów (28,79%) pracuje lub pracowało w bibliotece 
publicznej. Zdecydowana większość – 455 osób (71,21%) nigdy nie pracowała w bi-
bliotece publicznej. Wśród studentów stacjonarnych 17 osób (5,72% osób) zadekla-
rowało pracę w bibliotece publicznej. 94,28% (297 osób) nie pracuje i nie pracowało  
w tego typu placówce. Na studiach niestacjonarnych wzrasta liczba osób pracujących,  
również w bibliotekach publicznych. 167 osób (51,38%) studiujących na studiach  
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niestacjonarnych pracowało lub pracuje w bibliotece publicznej. Nie pracuje 158 osób 
(48,62%).

Wśród osób pracujących w bibliotece publicznej 79 (43,17%) pracowało w małej 
placówce. W przypadku 104 osób (56,83%) nie była to tego typu instytucja. W małej 
bibliotece gminnej pracuje lub kiedykolwiek pracowało 7 osób (41,18%) studiujących 
stacjonarnie i 72 osoby (43,37%) niestacjonarnie. Większość osób pracujących w ma-
łej bibliotece gminnej deklarowało zatrudnienie dłużej niż 3 lata – 113 osób (61,75%),  
od roku do 3 lat - 44 osoby (24,04%), a 26 osób (14,21%) pracowało lub pracuje kró-
cej niż rok. 47,63% (301 osób) respondentów rozważa perspektywę pracy zawodowej  
w małej bibliotece publicznej, a 331 osób (52,37%) nie chce pracować w tego typu pla-
cówce. Motywowanie decyzji przez respondentów w poszczególnych ośrodkach kształ-
cących jest bardzo podobne.

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy rozważają perspektywę pracy za-
wodowej w małej bibliotece gminnej motywowali to tym, że znajduje się ona blisko 
miejsca zamieszkania i że daje możliwość pracy na rzecz społeczności lokalnej, że jest 
to atrakcyjne miejsce pracy, dające szansę zdobycia doświadczenia zawodowego, że jest 
to praca w zawodzie, umożliwiająca kontakt z czytelnikiem i wykorzystanie wiedzy  
ze studiów. Ci, którzy nie myślą o pracy w małe bibliotece gminnej, nie planują pracować  
w zawodzie, pracują w bibliotece innego typu i nie chcą zmieniać pracy, chcą pracować 
w dużej bibliotece, nie widzą możliwości rozwoju zawodowego, barierą jest również  
niska pensja.

Większość studentów na Uniwersytecie Pedagogicznym, biorących pod uwagę moż-
liwość pracy w małej bibliotece gminnej, zwracała przede wszystkim uwagę na miejsce 
zamieszkania; twierdzili oni, że jest to praca zgodna z zawodem, umożliwia bliski kon-
takt z czytelnikiem, równocześnie podkreślano, że są małe możliwości na rynku. Nieza-
interesowani pracą w małej bibliotece publicznej stwierdzili, że nie interesuje ich praca 
w zawodzie, że nie daje ona możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, podkreślali 
niskie zarobki.

Respondenci z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej mający w planach zatrudnie-
nie w małej bibliotece publicznej zwracali uwagę m.in. na następujące aspekty: bliskość 
miejsca zamieszkania i zatrudnienia, szanse nawiązania bliskiego kontaktu z czytelni-
kiem, dokładniejsze poznanie upodobań czytelników, pełne wykorzystanie zdobytej 
wiedzy. Osoby, które nie planują zatrudnienia w małej bibliotece publicznej stwierdzili, 
że nie daje ona perspektyw rozwoju zawodowego, możliwości awansowania i wyższych 
zarobków; mieszkający w mieście nie zamierzają zmieniać miejsca zamieszkania.

Studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy rozważają możliwość pracy  
w małej bibliotece publicznej twierdzili m.in., że nie jest istotne w jakiej bibliotece się 
pracuje, ważne jest, by pracować w zawodzie, podkreślali rolę kontaktu z czytelnikiem 
i możliwość „wykazania się”. Osoby nastawione negatywnie jako powody podawali,  
że brak im motywacji z powodu niskich zarobków, wyrażali niechęć do pracy w małych 
miejscowościach lub chęć pracy w innym typie biblioteki.

Przy odpowiedzi pozytywnej respondenci Uniwersytetu Warszawskiego wskazywa-
li następujące argumenty: nieduża odległość od miejsca zamieszkania, stała praca, brak 
innych możliwości zawodowych, pojawił się także głos o chęci uczestnictwa w rozwoju 
małych bibliotek gminnych. Osoby niebiorące pod uwagę możliwości pracy w małej 
bibliotece gminnej wskazywały głównie chęć kontynuacji pracy w innego typu bibliote-
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ce, niskie zarobki, brak możliwości awansu i rozwoju. Jedna osoba wspomniała o bra-
ku zainteresowania i pomocy ze strony władz samorządowych oraz braku perspektyw  
lokalowych.

Respondenci Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy udzielili pozytywnej oceny pra-
cy w małej bibliotece (byli to przede wszystkim studenci studiów niestacjonarnych), 
często mają już ustabilizowaną sytuację zawodową i pracują w małej bibliotece publicz-
nej. Wskazali na takie cechy pracy niewielkich placówek, jak: bliskość w stosunku do 
miejsca zamieszkania i poczucie bezpieczeństwa związane z tzw. państwową posadą. 
Niechęć motywowali przede wszystkim: małymi możliwościami rozwoju i awansu oraz 
niskimi płacami.

3.2. Wyniki sondażu

W pytaniu 6 studenci II roku studiów magisterskich zostali poproszeni o wskaza-
nie dziedzin, z których wiedzę uznali za ważną dla bibliotekarza pracującego w małej 
bibliotece gminnej. Respondenci za najważniejsze uznali:

– czytelnictwo – 355 osób (55,56%),
– informatykę (Internet) – 352 osoby (55,09%),
– nowe media i ich użytkowanie - 319 osób (49,92%),
– współczesne bibliotekoznawstwo – 305 osób (47,73%),
– teorię i historię literatury ogólnej – 292 osoby (45,70%),
– informację naukową – 247 osób (38,65%),
– teorię i historię literatury dziecięcej – 233 osób (36,46%),
– marketing i reklamę – 194 osoby (30,36%).

 
Wykres 4. Dziedziny wiedzy ważne dla bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych  
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wskazane przez studentów studiów magisterskich
Pozostałe dyscypliny uzyskały mniej niż 30% wskazań. Za najmniej ważną uznano 

wiedzę z zagadnień e-government – 31 osób (4,85%). Należy zwrócić uwagę, że wybory 
studentów stacjonarnych i niestacjonarnych są prawie identyczne.

Pytanie 7 kwestionariusza ankiety dotyczyło umiejętności ważnych dla bibliote-
karza pracującego w małej bibliotece gminnej. Respondenci za najważniejsze uznali 
umiejętności:

– opracowania dokumentów (katalogowanie online, klasyfikowanie UKD, 
etc.) – 376 osób (58,84%),

– animacji kulturalnej/życia społecznego – 351 osób ( 54,93%),
– obsługi komputera: Office – 348 osób (54,46%),
– obsługi użytkowników – 347 osób (54,30%),
– zarządzania biblioteką – 307 osób (48,04%),
– zdobywania środków finansowych na działanie biblioteki (fundraising) – 

301 osób (47,10%),
– obsługi komputera: obsługa aplikacji internetowych – 270 osób (42,25%),
– badania potrzeb użytkowników/społeczności lokalnej – 268 osób (41,94%),
– organizacji działań promocyjnych, w tym Public Relations – 215 osób 

(33,65%).
Pozostałe umiejętności uzyskały mniej niż 20% wskazań. Za najmniej ważne  

uznano umiejętności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi/personelem –  
37 osób (5,79%).

 

Wykres 5. Umiejętności uznane przez studentów studiów magisterskich za najważniejsze  
dla bibliotekarza pracującego w małej bibliotece gminnej
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Studenci kończący studia pozytywnie ocenili dotychczasową edukację akademicką 
na studiach magisterskich. 87,23% (515 osób) respondentów uważa, że dotychczaso-
wa edukacja akademicka na studiach magisterskich przygotowała ich do (potencjalnej) 
pracy w małej bibliotece gminnej.

Przeciwnego zdania było 119 osób (18,77%). Respondenci, którzy ukończyli stu-
dia licencjackie z dziedziny bibliotekoznawstwa/bibliologii zostali poproszeni o ocenę 
edukacji akademickiej na studiach licencjackich pod kątem przygotowania do pracy  
w małej bibliotece gminnej. Odpowiedzi pozytywnej udzieliło 229 badanych (79,79%), 
a negatywnej 58 osób (20,21%). Studenci w większości pozytywnie ocenili programy 
studiów realizowane zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich.

Respondenci odpowiadając na pytanie, które przedmioty realizowane podczas 
studiów w najwyższym stopniu odpowiadają potrzebom edukacyjnym kandydatów  
do pracy w małej bibliotece gminnej, niezależnie od ośrodka, udzielili podobnych  
odpowiedzi.

Za przedmioty, które w najwyższym stopniu odpowiadają na potrzeby edukacyjne 
kandydatów do pracy w małej bibliotece gminnej studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego 
uznali: Podstawy bibliotekarstwa i informacji, Czytelnictwo, Formaty danych w syste-
mach informacyjno-wyszukiwawczych.

Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego najwięcej wskazań również oddali na  
Bibliotekarstwo, Automatyzację bibliotek (przedmioty z zakresu bibliotekarstwa)  
i Czytelnictwo.

Podobne przedmioty wskazali również studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej. Za najważniejsze uznali Czytelnictwo i Opracowanie formalne i rzeczowe  
dokumentów.

Respondenci studiów niestacjonarnych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
za przedmioty realizowane podczas studiów w najwyższym stopniu odpowiadają-
ce na potrzeby edukacyjne kandydatów do pracy w małej bibliotece gminnej uznali:  
Opracowanie formalne zbiorów, Opracowanie rzeczowe zbiorów, Czytelnictwo i Komu-
nikację społeczną. Studenci stacjonarni: Czytelnictwo, Metodykę pracy z czytelnikiem  
i Opracowanie rzeczowe.

Również na Uniwersytecie Warszawskim najwięcej osób wymieniło Przetwarzanie 
informacji, na drugim miejscu znalazła się Metodyka pracy z użytkownikiem, a na trze-
cim Animacja kultury.

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego również zwrócili uwagę przede wszyst-
kim na: Czytelnictwo, Opracowanie formalne i/lub rzeczowe, Komunikację społeczną  
i Zarządzanie i marketing.

W pytaniu 11 zapytano respondentów, czy przygotowywana przez nich praca ma-
gisterska jest związana z działalnością małych bibliotek gminnych. Odpowiedzi pozy-
tywnej udzieliły 94 osoby (14,71%), w przypadku 545 osób (85,29%) prace magisterskie 
nie są związane z małymi bibliotekami gminnymi.

Kolejne pytania kwestionariusza (12-16) dotyczyły praktyk zawodowych Za naj-
istotniejsze przy realizacji praktyk zawodowych uznano:

– nabycie/doskonalenie umiejętności zawodowych – 512 osób (80,13%),
– poszerzanie wiedzy nabytej na studiach – 463 osoby (72,46%),
– fachową opiekę merytoryczną – 359 osób (56,18%),
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– dobrą organizację pracy – 304 osób (47,57%),
– związek z planowaną karierą zawodową – 296 osób (46,32%),
– szansę na „zaczepienie się” w pracy – 264 osoby (41,31%).

Za najmniej ważną uznano odpowiednią odległość od miejsca zamieszkania – 82 
osoby (12,83%). Zarówno studenci stacjonarni, jak i niestacjonarni za najistotniejsze 
uznali te same cechy studenckich praktyk zawodowych.

 Wykres 6. Uwarunkowania uznane przez studentów studiów magisterskich za najistotniejsze  
przy realizacji praktyk zawodowych

106 badanych (16,64%) realizowało praktyki zawodowe w małej bibliotece gmin-
nej, 531 respondentów (83,36%) nie odbywało podczas edukacji praktyk w tego typu 
placówkach.

Pytania 14, 15 i 16 kwestionariusza ankiety dotyczyły tylko osób, które realizowa-
ły praktyki w małych bibliotekach gminnych. 91,43% (96 osób) badanych uznało ta-
kie praktyki za istotny komponent swojego wykształcenia. Tylko 8,57% (9 osób) było  
innego zdania.

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy uznali praktyki za ważny kompo-
nent swojego wykształcenia podkreślali, że są one uzupełnieniem wiedzy teoretycznej, 
dają możliwość sprecyzowania zainteresowań zawodowych, umożliwiają konfrontację 
wiedzy teoretycznej z praktyką. Ci, którzy nisko ocenili praktyki zawodowe stwierdzili,  
że nie poszerzyły ich wiedzy ze studiów i że zniechęciły do pracy w bibliotece.

Respondenci z Uniwersytetu Pedagogicznego stwierdzili, że praktyki zawodowe są 
ważnym czynnikiem kształcenia, ponieważ umożliwiają: zapoznanie się z pracą biblio-
teki i pracą bibliotekarza, pomagają w nabyciu praktycznych umiejętności i poszerzenie 
wiedzy zdobytej na studiach.
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Respondenci z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w praktykach zawodowych 
cenili to, że umożliwiają poszerzenie wiedzy nabytej na studiach, doskonalenie umiejęt-
ności zawodowych oraz poznanie działalności biblioteki od strony praktycznej.

Dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika praktyki pozwalają poznać spe-
cyfikę pracy oraz zapoznać się z oczekiwaniami i potrzebami użytkowników. Pozwalają 
również na poznanie warsztatu pracy i pracę z czytelnikiem.

Pozytywna ocena praktyk wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego wiąza-
ła się z wprowadzeniem teorii w praktykę, poszerzeniem wiedzy, także zapoznaniem 
się z funkcjonowaniem i organizacją biblioteki, zdobyciem ciekawych znajomości. Wy-
powiedzi negatywne argumentowane były traktowaniem praktykanta przedmiotowo,  
jak „zło konieczne”, oraz wykorzystywaniem go do prac fizycznych.

Respondenci z Uniwersytetu Wrocławskiego podkreślali to, że praktyki pozwalają 
na zdobycie wielu praktycznych umiejętności i dają satysfakcję z bezpośrednich kontak-
tów z użytkownikiem.

Za najważniejsze umiejętności zdobyte w trakcie praktyk uznano:
– obsługę użytkowników – 87 osób (82,08%),
– opracowanie dokumentów – 81 osób (76,42%),
– animację kulturalną/życia społecznego – 45 osób (42,45%),
– zarządzanie biblioteką – 34 osoby (32,08%),
– badanie potrzeb użytkowników – 27 osób (35,47%).

Pozostałe umiejętności wskazało mniej niż 20% badanych. Za najmniej ważne 
uznano znajomość języków obcych – 3 osoby (2,83%), obsługę komputera: projektowa-
nie stron WWW – 4 osoby (3,77%) i umiejętności zdobywania środków finansowych na 
działanie biblioteki – 7 osób (6,60%).

IV. Podsumowanie

Badania przeprowadzono w 9 ośrodkach kształcących na kierunku informacja 
naukowa i bibliotekoznawstwo. Objęto nimi studentów III roku studiów licencjackich  
i II roku studiów magisterskich. W udzielonych odpowiedziach nie widać zasadniczych 
różnic pomiędzy uczelniami. Wśród respondentów przeważają osoby, które nie pra-
cowały w bibliotekach publicznych, zwłaszcza w małych placówkach gminnych. Oso-
by, które jednak zadeklarowały pracę w bibliotece publicznej, przeważnie pracowały 
tam dłużej niż 3 lata. W przypadku studentów licencjackich nieco większa jest grupa 
rozważająca perspektywę pracy zawodowej w małej bibliotece gminnej, sytuacja ulega 
odwróceniu w przypadku respondentów będących na studiach magisterskich. Różnice 
ilościowe pomiędzy osobami chcącymi pracować w małej bibliotece, a tymi, którzy nie 
biorą tego pod uwagę są niewielkie. Ci, którzy rozważają perspektywę pracy zawodowej  
w małej bibliotece gminnej, podkreślają przede wszystkim możliwość lepszego pozna-
nia czytelników, różnorodność prowadzonych działań, nie bez znaczenia jest również 
to, że jest to blisko miejsca zamieszkania. Respondenci, którzy nie chcą pracować w ma-
łej bibliotece, nie widzą możliwości rozwoju zawodowego w takich placówkach, uznają 
je za mało nowoczesne. Barierą są również niskie wynagrodzenie i niechęć władz lo-
kalnych. Najważniejszą wiedzą dla respondentów, niezbędną w pracy w małej biblio-
tece gminnej jest czytelnictwo, informatyka/Internet, współczesne bibliotekoznawstwo  
oraz nowe media i ich użytkowanie. W przypadku umiejętności najwięcej wskazań otrzy-
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mało: opracowanie dokumentów, obsługa użytkowników, obsługa komputera: Office  
i animacja kultury. Zdecydowana większość pozytywnie ocenia dotychczasową eduka-
cję akademicką zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich. Za przedmioty 
w najwyższym stopniu odpowiadające potrzebom edukacyjnym kandydatów do pracy 
w małej bibliotece gminnej uznano: Opracowanie dokumentów i Czytelnictwo. Zdecydo-
wana większość respondentów nie przygotowuje pracy magisterskiej związanej z dzia-
łalnością małych bibliotek gminnych. Badani pozytywnie ocenili praktyki zawodowe, 
uznając, że w trakcie ich realizacji najważniejsze są: nabycie/doskonalenie umiejętności 
zawodowych, poszerzanie wiedzy nabytej na studiach i fachowa opieka merytoryczna. 
Niewielu badanych realizowało praktyki w małych bibliotekach gminnych, ale ci, któ-
rzy odbyli takie praktyki uznali je za ważny komponent swojego wykształcenia, który 
uzupełnia wiedzę teoretyczną. Za najważniejsze umiejętności udoskonalone podczas 
praktyk uznano obsługę użytkowników i opracowanie dokumentów.

Należy podkreślić, że wśród studentów występuje zainteresowanie małymi biblio-
tekami gminnymi. Nie dla wszystkich jest to atrakcyjne miejsce pracy, ale dość duża 
grupa rozważa możliwość pracy lub pracuje w tego typu placówce. Warto powiększyć 
ich wiedzę o działalności i organizacji małych bibliotek gminnych i wyposażyć ich  
w umiejętności umożliwiające podjęcie tam pracy.
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Kwestionariusz ankiety skierowanej do studentów studiów licencjackich

Szanowni Państwo!
Niniejsza ankieta – realizowana na zlecenie Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, 

Oddział Warszawski – ma za zadanie zdobycie informacji, które posłużą dla projektowania 
przyszłych zmian w programach kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących 
w małych bibliotekach gminnych (MBG).

Bardzo dziękujemy za uważne wypełnienie kwestionariusza!
Prosimy o zakreślanie kółkiem właściwej odpowiedzi!

*************************************************************************************
Uczelnia: .................................... Studia licencjackie    stacjonarne / niestacjonarne

Czy Pan/i pracuje lub kiedykolwiek pracował/-a w bibliotece publicznej (oprócz 1. 
praktyk zawodowych)?

TAK   NIE

Dla osób, które na powyższe pytanie odpowiedziały TAK:2.  Czy była (jest) to mała 
biblioteka gminna?

TAK   NIE      

Dla osób, które pracowały w bibliotece:3.  Jak długo trwało zatrudnienie? Prosimy 
zakreślić właściwą odpowiedź.

           Krócej niż rok            1 rok – 3 lata         dłużej niż 3 lata

Czy Pan/i rozważając perspektywy pracy zawodowej zakłada możliwość podjęcia 4. 
(kontynuacji) pracy w małej bibliotece gminnej?

TAK   NIE

Jeżeli TAK – dlaczego? Jeżeli NIE – dlaczego?5. 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Wiedzę, z której z poniżej wymienionych dziedzin uważa Pan/i za ważną dla 6. 
bibliotekarza pracującego w małej bibliotece gminnej?
Można zakreślić od 1 do 5 odpowiedzi.

a. współczesnego bibliotekoznawstwa                TAK h. teorii i historii literatury ogólnej                     TAK

b. informacji naukowej                                          TAK i. marketingu i reklamy                                         TAK

c. zagadnień wydawniczych i edytorstwa           TAK j. zarządzania i administracji                               TAK

d. czytelnictwa                                                        TAK k. pedagogiki                                                           TAK

e. informatyki (Internet)                                       TAK l. psychologii                                                           TAK

f. nowych mediów i ich użytkowania                  TAK m. zagadnień e-government                                 TAK

g. teorii i historii literatury dziecięcej                 TAK n. zagadnień społeczeństwa informacyjnego    TAK

Inne (jakie?):
...............................................................................................................................................
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Które z poniżej wymienionych umiejętności uważa Pan/i za ważne dla bibliotekarza 7. 
pracującego w małej bibliotece gminnej? Można zakreślić od 1 do 5 odpowiedzi.

Obsługa komputera – Office                                                                               taka. 
Obsługa komputera – obsługa aplikacji internetowych                                 takb. 
Obsługa komputera – projektowanie stron www                                            takc. 
Znajomość języków obcych                                                                                takd. 
Opracowywanie dokumentów (katalogowanie on-line,  e. 
klasyfikowanie UKD etc.)                                                                                   tak
Organizacja działań promocyjnych (w tym Public Relations)                      takf. 
Zarządzanie biblioteką                                                                                        takg. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi / personelem                                                takh. 
Badania potrzeb użytkowników / społeczności lokalnej                                taki. 
Obsługa użytkowników                                                                                       takj. 
Animacja kulturalna / życia społecznego                                                         takk. 
Umiejętność zdobywania środków finansowych na działanie  l. 
biblioteki (fundraising)                                                                                        tak
Inne (jakie?): ........................................................................................................m. 

Czy uważa Pan/i, że dotychczasowa edukacja akademicka przygotowała Pana/Panią 8. 
do (potencjalnej) pracy w małej bibliotece gminnej?

TAK   NIE

Które z przedmiotów realizowanych podczas Pana/Pani studiów w najwyższym 9. 
stopniu – w Pana /Pani opinii – odpowiadają na potrzeby edukacyjne kandydatów 
do pracy w małej bibliotece gminnej?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Jakie cechy studenckich praktyk zawodowych uznaje Pan/i za najistotniejsze? 10. 
Można zakreślić od 1 do 5 odpowiedzi.

Dobra organizacja pracy     taka. 
Fachowa opieka merytoryczna     takb. 
Odpowiednia odległość od miejsca zamieszkania     takc. 
Związek z planowaną karierą zawodową     takd. 
Poszerzenie wiedzy nabytej na studiach     take. 
Szansa na „zaczepienie się” w pracy     takf. 
Nabycie/doskonalenie  umiejętności zawodowych     takg. 
Inne (jakie?) .........................................................................................................h. 

Czy realizował/a Pan/i 11. praktyki zawodowe w małej bibliotece gminnej?
TAK   NIE

Dalszą część ankiety (pytania 12-14) wypełniają TYLKO osoby,  
które na powyższe pytanie odpowiedziały „TAK”
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Czy uznaje Pan/i te praktyki za istotny komponent swojego wykształcenia?12. 
TAK   NIE

Jeżeli TAK – dlaczego? Jeżeli NIE – dlaczego?13. 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Czy podczas tych 14. praktyk nabył/-a Pan/i i/lub wydoskonalił/-a którąś z następujących 
umiejętności? Można zakreślić od 1 do 5 odpowiedzi – zakreślić „tak”.

Obsługa komputera – Office                                                                               taka. 
Obsługa komputera – obsługa aplikacji internetowych                                 takb. 
Obsługa komputera – projektowanie stron www                                            takc. 
Znajomość języków obcych                                                                                takd. 
Opracowywanie dokumentów (katalogowanie on-line,  e. 
klasyfikowanie UKD etc.)                                                                                   tak
Organizacja działań promocyjnych (w tym Public Relations)                      takf. 
Zarządzanie biblioteką                                                                                         takg. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi / personelem                                                takh. 
Badania potrzeb użytkowników / społeczności lokalnej                                taki. 
Obsługa użytkowników                                                                                       takj. 
Animacja kulturalna / życia społecznego                                                         takk. 
Umiejętność zdobywania środków finansowych na działanie  l. 
biblioteki (fundraising)                                                                                        tak
Inne (jakie?): ........................................................................................................m. 
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Kwestionariusz ankiety skierowanej do studentów studiów magisterskich

Szanowni Państwo!
Niniejsza ankieta – realizowana na zlecenie Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, 

Oddział Warszawski – ma za zadanie zdobycie informacji, które posłużą dla projektowania 
przyszłych zmian w programach kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących 
w małych bibliotekach gminnych (MBG).

Bardzo dziękujemy za uważne wypełnienie kwestionariusza!
Prosimy o zakreślanie kółkiem właściwej odpowiedzi!

*************************************************************************************
Uczelnia: .......................................... Studia magisterskie   stacjonarne / niestacjonarne

Czy Pan/i pracuje lub kiedykolwiek pracował/-a w bibliotece publicznej (oprócz 1. 
praktyk zawodowych)?

TAK   NIE

Dla osób, które na powyższe pytanie odpowiedziały TAK:2.  Czy była (jest) to mała 
biblioteka gminna?

TAK   NIE      

Dla osób, które pracowały/pracują w dowolnego typu bibliotece publicznej:3.  Jak długo 
trwało zatrudnienie? Prosimy zakreślić właściwą odpowiedź.

            Krócej niż rok            1 rok – 3 lata         dłużej niż 3 lata

Czy Pan/i rozważając perspektywy pracy zawodowej zakłada możliwość podjęcia 4. 
(kontynuacji) pracy w małej bibliotece gminnej?

TAK   NIE

Jeżeli TAK – dlaczego? Jeżeli NIE – dlaczego?5. 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Wiedzę, z której z poniżej wymienionych dziedzin uważa Pan/i za ważną  6. 
dla bibliotekarza pracującego w małej bibliotece gminnej?
Można zakreślić od 1 do 5 odpowiedzi – zakreślić „tak”.

a. współczesnego bibliotekoznawstwa                TAK h. teorii i historii literatury ogólnej                     TAK

b. informacji naukowej                                          TAK i. marketingu i reklamy                                         TAK

c. zagadnień wydawniczych i edytorstwa           TAK j. zarządzania i administracji                               TAK

d. czytelnictwa                                                        TAK k. pedagogiki                                                           TAK

e. informatyki (Internet)                                       TAK l. psychologii                                                           TAK

f. nowych mediów i ich użytkowania                  TAK m. zagadnień e-government                                 TAK

g. teorii i historii literatury dziecięcej                 TAK n. zagadnień społeczeństwa informacyjnego    TAK

Inne (jakie?):
...............................................................................................................................................

283



Które z poniżej wymienionych umiejętności uważa Pan/i za ważne  dla bibliotekarza 7. 
pracującego w małej bibliotece gminnej? Można zakreślić od 1 do 5 odpowiedzi.

Obsługa komputera – Office                                                                               taka. 
Obsługa komputera – obsługa aplikacji internetowych                                 takb. 
Obsługa komputera – projektowanie stron www                                            takc. 
Znajomość języków obcych                                                                                takd. 
Opracowywanie dokumentów (katalogowanie on-line,  e. 
klasyfikowanie UKD etc.)                                                                                   tak
Organizacja działań promocyjnych (w tym Public Relations)                      takf. 
Zarządzanie biblioteką                                                                                        takg. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi / personelem                                                takh. 
Badania potrzeb użytkowników / społeczności lokalnej                                taki. 
Obsługa użytkowników                                                                                       takj. 
Animacja kulturalna / życia społecznego                                                         takk. 
Umiejętność zdobywania środków finansowych na działanie  l. 
biblioteki (fundraising)                                                                                        tak
Inne (jakie?): ........................................................................................................m. 

Czy uważa Pan/i, że dotychczasowa edukacja akademicka na studiach magisterskich 8. 
przygotowała Pana/Panią do (potencjalnej) pracy w małej bibliotece gminnej?

TAK   NIE

Pytanie do osób, które ukończyły studia licencjackie z dziedziny bibliotekoznawstwa/9. 
bibliologii: Czy uważa Pan/i, że edukacja akademicka na studiach licencjackich 
przygotowała Pana/Panią do (potencjalnej) pracy w małej bibliotece gminnej?

TAK   NIE

Które z przedmiotów realizowanych podczas Pana/Pani studiów w najwyższym 10. 
stopniu – w Pana /Pani opinii – odpowiadają na potrzeby edukacyjne kandydatów 
do pracy w małej bibliotece gminnej?

...........................................................................................................................................

Czy przygotowywana przez Pana/Panią praca magisterska jest związana  11. 
z działalnością małych bibliotek gminnych?

TAK   NIE

Jakie cechy studenckich praktyk zawodowych uznaje Pan/i za najistotniejsze? 12. 
Można zakreślić od 1 do 5 odpowiedzi.

Dobra organizacja pracy     taka. 
Fachowa opieka merytoryczna     takb. 
Odpowiednia odległość od miejsca zamieszkania     takc. 
Związek z planowaną karierą zawodową     takd. 
Poszerzenie wiedzy nabytej na studiach     take. 
Szansa na „zaczepienie się” w pracy     takf. 
Nabycie/doskonalenie  umiejętności zawodowych     takg. 
Inne (jakie?) .........................................................................................................h. 
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Czy realizował/a Pan/i praktyki zawodowe w małej bibliotece gminnej (także na 13. 
studiach licencjackich)?

TAK   NIE

Dalszą część ankiety (pytania 14-16) wypełniają TYLKO osoby, 
które na powyższe pytanie odpowiedziały „TAK”

Czy uznaje Pan/i te praktyki za istotny komponent swojego wykształcenia?14. 
TAK   NIE

Jeżeli TAK – dlaczego? Jeżeli NIE – dlaczego?15. 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Czy podczas tych praktyk nabył/a Pan/i i/lub wydoskonalił/a którąś z następujących 16. 
umiejętności? Można zakreślić od 1 do 5 odpowiedzi – zakreślić „tak”.

Obsługa komputera – Office                                                                               taka. 
Obsługa komputera – obsługa aplikacji internetowych                                 takb. 
Obsługa komputera – projektowanie stron www                                            takc. 
Znajomość języków obcych                                                                                takd. 
Opracowywanie dokumentów (katalogowanie on-line,  e. 
klasyfikowanie UKD etc.)                                                                                   tak
Organizacja działań promocyjnych (w tym Public Relations)                      takf. 
Zarządzanie biblioteką                                                                                         takg. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi / personelem                                                takh. 
Badania potrzeb użytkowników / społeczności lokalnej                                taki. 
Obsługa użytkowników                                                                                       takj. 
Animacja kulturalna / życia społecznego                                                         takk. 
Umiejętność zdobywania środków finansowych na działanie  l. 
biblioteki (fundraising)                                                                                        tak
Inne (jakie?): ........................................................................................................m. 
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Poradnik bibliograficzny





Justyna Grzymała, Dorota Grabowska
Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Oddział Warszawski
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski

Kształcenie bibliotekarzy  
z perspektywy małych bibliotek

Kształcenie bibliotekarzy

Wydawnictwa zwarte

1. Budyńska Barbara: Adepci zawodu bibliotekarskiego ze średnimi kwalifikacjami za-
wodowymi. Warszawa 1994.
Praca zawiera omówienie i wnioski z ankiet przeprowadzonych w październiku 1990 roku 
przez Instytut Książki i Czytelnictwa na 9 wydziałach stacjonarnych szkół bibliotekarskich 
w: Ciechanowie, Jarocinie, Katowicach, Krośnie, Opolu, Radomiu, Sopocie, Wrocławiu  
i Zamościu. Przebadano 353 osoby (72% 19-latków, 21% 20-latków, pozostali - między 21.  
a 23. rokiem życia). Przedstawiono charakterystykę słuchaczy policealnych szkół bibliote-
karskich. Badano: czynniki decydujące o wyborze szkoły bibliotekarskiej, motywy wyboru 
tego zawodu, oczekiwania respondentów wobec szkoły i zawodu, aspiracje zawodowe re-
spondentów, ich opinię o zawodzie bibliotekarza.

2. Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości: materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy polskich Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 
1995. Red. Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko. Warszawa 1996.
Publikacja zawiera referaty wygłoszone na konferencji pt. „Kształcenie bibliotekarzy dla 
przyszłości”. Dotyczą one refleksji nad stanem zawodu, kształceniem bibliotekarzy, prze-
myśleń o potrzebie zmian. Podjęto tematy dotyczące bibliotekarstwa, kształcenia w jego 
zakresie i potrzeb rynku pracy, warsztatu dydaktycznego, metod i środków kształcenia, po-
trzeb rynku pracy, stanu modelu kształcenia. W materiałach znalazły się m.in. opracowania:  
Jadwigi Kołodziejskiej: Bibliotekoznawstwo: dyscyplina czy umiejętność, s. 28-40; Henryka 
Hollendra: Pożądany model kształcenia bibliotekarza a struktura zatrudnienia w bibliote-
kach, s. 54-59; Barbary Sosińskiej-Kalaty: Główne tendencje we współczesnym kształceniu 
bibliotekarzy i pracowników informacji, s. 97-109; Marii Jankowskiej: Najnowsze trendy  
w kształceniu bibliotekarzy w Stanach Zjednoczonych, s. 113-117; Bronisławy Woźniczki-
Paruzel: Miejsce licencjatu w systemie kształcenia bibliotekarzy, s. 138-143; Ewy Kubisz: No-
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woczesne środki dydaktyczne w edukacji współczesnego bibliotekarza, s. 146-148; Artura Jaz-
dona: Problemy kwalifikacji zawodowych organizatorów prac biblioteczno-informacyjnych,  
s. 201-207; Zdzisława Gębołysia: Praktyki zawodowe studentów bibliotekoznawstwa i infor-
macji naukowej – jutro, s. 224-228; Józefa Zająca: Potrzeba nowych umiejętności zawodowych 
pracowników współczesnych bibliotek publicznych, s. 246-251.

3. Maciąg Krzysztof: Miejsce bibliotek publicznych w systemie edukacji. Warszawa 2006.
Publikacja dotyczy badań na temat stopnia zaspokajania potrzeb młodych czytelników 
oraz  tego z jakim skutkiem biblioteki realizują nałożone na siebie zadania. Badania prze-
prowadzono w dwóch placówkach warszawskich, bibliotekach w Mrozach, Bartoszycach, 
Węgorzewie, Morągu oraz Świątkach. Przedstawiono uczniów jako odbiorców informacji 
edukacyjnej, zawarto ich ocenę realizacji potrzeb informacyjnych przez biblioteki. Zapre-
zentowano te instytucje jako miejsca realizacji zainteresowań pozaszkolnych dzieci i mło-
dzieży, a także kształcące ich kompetencje czytelnicze. Zauważono problem niepełnego wy-
korzystywania zalet bibliotek publicznych.

4. Warszawskie uniwersyteckie studia bibliotekoznawcze i informacyjne (1951-2001): 
praca zbiorowa. Red. Elżbieta B. Zybert. Warszawa 2002.
Publikacja zawiera artykuły ukazujące dynamikę kształtowania się i stan na rok 2001 In-
stytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Po-
szczególne artykuły traktują o: aktualnych programach i tendencjach kształcenia w IINSB 
(Sosińska-Kalata Barbara: Programy kształcenia bibliotekoznawczego i informacyjnego  
w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 
s. 43-58), problematyce badawczej będącej w kręgu eksploracji naukowych pracowników 
Instytutu (Materska Katarzyna: Zarys problematyki realizowanej w Instytucie Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicznych w latach 1951-2001, s. 59-80), historii Instytutu ze 
szczególnym naciskiem na kadrę dydaktyczną, twórców poszczególnych specjalizacji pro-
gramowych, a także na warunki do pracy i studiowania (Radziejowska-Hilchen Anna: Hi-
storia Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego,  
s. 81-98), szczegółowej analizie stanu zatrudnienia oraz liczby studentów kształcących się 
w Instytucie (Kisilowska Małgorzata: Pracownicy i studenci Instytutu Informacji Naukowej 
i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1951-2001, s. 99-104), kontaktach 
Instytutu z instytucjami krajowymi (Drzewiecki Marcin, Puchalski Jacek: Współpraca In-
stytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego ze śro-
dowiskiem, s. 105-114), współpracy zagranicznej Instytutu (Woźniak Jadwiga: Kontakty In-
stytutu z ośrodkami zagranicznymi: przeszłość i teraźniejszość, s. 115-120), obrazie Instytutu 
widzianym oczami pracownika, który przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej 
(Drzewiecki Marcin: Bibliotekoznawstwo w Uniwersytecie Warszawskim. Refleksje asystenta, 
adiunkta, profesora i dyrektora (1968-2000), s. 121-128), działalności naukowej studentów 
(Ochmański Mikołaj: Koło Naukowe Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1990-2000, s. 129-132).

5. Zintegrowane szkolnictwo bibliotekarskie i informacyjne dla potrzeb Europy  
XXI wieku: realizacja dydaktycznych programów Wspólnoty Europejskiej na przy-
kładzie doświadczeń Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uni-
wersytetu Warszawskiego. Marcin Drzewiecki [et al.]. Warszawa 2002.
Biorąc pod uwagę niniejsze zestawienia, należy zwrócić uwagę na rozdział 1.2 Przesłanki 
transformacji systemu kształcenia bibliotekarzy i specjalistów informacji w Polsce w latach 
dziewięćdziesiątych XX w.
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Artykuły z wydawnictw zwartych

1. Biliński Lucjan: Kształcenie pracowników bibliotek publicznych. [W:] Kształcenie  
bibliotekarzy na poziomie pomaturalnym – szanse i zagrożenia: materiały ze spotka-
nia „okrągłego stołu” Warszawa, 11-12 maja 1995 r. Red. Lucjan Biliński. Warszawa 
1995, s. 49-53.
W artykule przedstawiono dane statystyczne pochodzące z badań ankietowych. Pytano  
w nich m.in. o wykształcenie bibliotekarzy gminnych i miejskich.

2. Bobinski George S.: Minimum programowe studiów w dziedzinie biblioteko-
znawstwa i informacji naukowej w USA. [W:] Światowa strategia edukacji  
bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej. Red. nauk. Maria Kocójowa. 
Kraków 1998.
W artykule opisano ogólnie program studiów bibliotekoznawczych w USA oraz szczegóło-
wo pięć kursów programu nauczania w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznaw-
stwa na uniwersytecie w Buffalo.

3. Budyńska Barbara: Absolwenci wydziałów stacjonarnych policealnych szkół biblio-
tekarskich. [W:] Budyńska Barbara, Krajewska Anna Maria: Absolwenci wydziałów 
stacjonarnych policealnych szkół bibliotekarskich = Absolwenci zaocznych policeal-
nych szkół bibliotekarskich. Warszawa 1997, s. 5-64.
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w maju i czerwcu  
1993 roku wśród absolwentów wydziałów stacjonarnych policealnych szkół bibliotekar-
skich. Scharakteryzowano absolwentów biorąc pod uwagę ich identyfikację z bibliotekar-
stwem (zadowolenie z wyboru szkoły bibliotekarskiej, motywacje jej wyboru, decyzje o jej 
ponownym wyborze, decyzje o podjęciu pracy w bibliotekarstwie), opinie o szkole (ocena 
pobytu w szkole, ocena programu nauczania, przygotowanie do zawodu), specyficzny cha-
rakter zawodu bibliotekarza, bibliotekarskie realia.

4. Budyńska Barbara: Losy absolwentów wydziałów stacjonarnych policealnych szkół 
bibliotekarskich. [W:] Budyńska Barbara, Krajewska Anna Maria: Losy absolwen-
tów wydziałów stacjonarnych policealnych szkół bibliotekarskich = Losy absolwen-
tów zaocznych policealnych szkół bibliotekarskich. Warszawa 1998, s. 5-49.
W artykule przedstawiono wyniki badań. Scharakteryzowano badaną zbiorowość,  
losy absolwentów, ich plany i zamierzenia życiowe, identyfikację z bibliotekarstwem  
(zadowolenie  z wyboru i ukończenia szkoły bibliotekarskiej). Przedstawiono ich opi-
nie o szkole i programie nauczania, wiedzę o zawodzie w porównaniu z bibliotekarską  
rzeczywistością, specyficzny charakter zawodu bibliotekarza i bibliotekarskie realia  
w oczach badanych.

5. Drzewiecki Marcin: Kształcenie pomaturalne, wyższe zawodowe i wyższe uniwer-
syteckie – wzajemne relacje. [W:] Kształcenie bibliotekarzy na poziomie pomatu-
ralnym – szanse i zagrożenia: materiały ze spotkania „okrągłego stołu” Warszawa, 
11-12 maja 1995 r. Red. Lucjan Biliński. Warszawa 1995, s. 43-46.
W artykule opisano trzy poziomy kształcenia bibliotekarzy. Podjęto próbę stworzenia  
porównywalnego systemu kształcenia. Podkreślono potrzebę zmian porządkująco-regu-
lujących.
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6. Fisher Biddy, Hallam Gillian, Partridge Helen: Different approaches – common 
conclusions: the skills debate of the 21st century. [W:] Continuing professional  
development – preparing for new roles in libraries: a voyage of discovery: sixth 
world conference on continuing professional development and workplace learning  
for the library and information professions. Ed. by Paul Genoni and Graham Wal-
ton. München 2005, s. 41-52.
Artykuł prezentuje wnioski z badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii i Australii określa-
jących zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w zawodzie bibliotekarza i pracownika 
informacji w świetle wyzwań XXI wieku. W Wielkiej Brytanii stworzono nowy model kwa-
lifikacji z poprawkami w kwestii profesjonalnej wiedzy niezbędnej w pracy z informacją.  
W Australii badania skupiły się na wiedzy specjalistycznej i ogólnych zdolnościach. Przed-
stawiono umiejętności, których wymagają pracodawcy oraz te, które sami pracownicy uzna-
ją za istotne.

7. Hrycyk Krystyna: Uwagi o kształceniu bibliotekarzy w studium pomaturalnym. 
[W:] Kształcenie bibliotekarzy na poziomie pomaturalnym – szanse i zagrożenia: 
materiały ze spotkania „okrągłego stołu” Warszawa, 11-12 maja 1995 r. Red. Lucjan 
Biliński. Warszawa 1995, s. 54-60.
W artykule zaprezentowano głównie problemy bibliotek szkolnych. Bibliotekarz ma być pra-
cownikiem naukowo-badawczym i jednocześnie animatorem kultury. Przeanalizowano kształ-
cenie w trybie zaocznym. Poruszono problem przygotowania pedagogicznego i praktyk.

8. Kocójowa Maria: Potrzeby i propozycje zmian w kształceniu z zakresu biblioteko-
znawstwa i informacji naukowej na poziomie wyższym w Polsce w świetle zaleceń 
międzynarodowych. [W:] Edukacja z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji na-
ukowej na poziomie wyższym w Polsce: status i przyszłość: ogólnopolska konferencja 
w Krakowie, 26 kwietnia 1995 roku. Red. Maria Kocójowa. Kraków 1995, s. 9-15.
Artykuł zawiera sprawozdanie z międzynarodowego spotkania ekspertów z państw post-
komunistycznych oraz krajów CEI Europy Centralnej w Bratysławie, które odbyło się  
14-18 listopada 1994 r. Zawarto w nim zalecenia UNESCO, IFLA, EUCLID dotyczące 
kształcenia z zakresu informacji naukowej z listopada 1994 r. oraz propozycje do rozważe-
nia w Polsce wynikające z zaleceń UNESCO/IFLA/EUCLID.

9. Kocójowa Maria: Profesjonalizm w kształceniu bibliotekarzy. [W:] Funkcje ponad-
lokalne bibliotek publicznych – poziom powiatowy: materiały z Ogólnopolskiej Kon-
ferencji nt „Biblioteka powiatowa ’99 – pierwsze doświadczenia i wnioski”. Radom/
Jedlnia Letnisko, 20-22 września 1999. Red. tomu Jan Wołosz. Warszawa 2000,  
s. 67-75.
W artykule podkreślono potrzeby pomaturalnego/półwyższego kształcenia bibliotekarzy. 
Zwrócono uwagę, iż obecnie mówiąc o bibliotekarstwie trzeba równocześnie myśleć o infor-
macji naukowej – co ma wpływ na kształcenie bibliotekarzy. Należy też ściśle określić treści 
i formy kształcenia – zgodnie z rozwojem teorii, edukacji oraz praktyki bibliotekoznaw-
stwa i informacji naukowej w Polsce. Opisano wybrane zalecenia IFLA/UNESCO/EUCLID. 
Wspomniano o naradzie kierowniczej akademickich placówek kształcenia bibliotekarzy 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Podkreślono potrzeby promocji usług biblio-
tecznych i informacyjnych – i udział w tym przedsięwzięciu gremium międzyresortowego 
składającego się z ekspertów. Zwrócono uwagę na potrzebę sprecyzowania kwalifikacji eks-
pertów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz potrzebę zlikwidowania 
braku przepływu informacji.
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10. Kocójowa Maria: Zasady akredytacji studiów informacji naukowej i bibliote-
koznawstwa. [W:] Zawód bibliotekarza dziś i jutro: materiały z ogólnopolskiej  
konferencji Nałęczów 18-20 września 2003. Red. Janusz Nowicki. Warszawa 2003, 
s. 133-146.
W artykule poruszono zagadnienia dotyczące akredytacji studiów informacji naukowej  
i bibliotekoznawstwa. Ukazano społeczny odbiór akredytacji, różne proweniencje upraw-
nień i certyfikatów akredytacyjnych, ich cele. Zaprezentowano światowe przywileje akredy-
tacyjne dla kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, polskich akredytacji UKA, 
PKA. We wnioskach sformułowano znaczenie akredytacji dla kształcenia bibliotekarzy.

11. Krajewska Anna Maria: Absolwenci zaocznych policealnych szkół bibliotekarskich. 
[W:] Budyńska Barbara, Krajewska Anna Maria: Absolwenci wydziałów stacjonar-
nych policealnych szkół bibliotekarskich = Absolwenci zaocznych policealnych szkół 
bibliotekarskich. Warszawa 1997, s. 65-114.
W publikacji zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wiosną  
1993 roku przez Instytut Książki i Czytelnictwa. Scharakteryzowano badaną zbiorowość, 
zainteresowanie programem nauczania, oczekiwania wobec szkoły a ich spełnienie, samo-
poczucie zawodowe, swoistość zawodu w opinii badanych.

12. Krajewska Anna Maria: Losy absolwentów zaocznych policealnych szkół bibliotekar-
skich. [W:] Budyńska Barbara, Krajewska Anna Maria: Losy absolwentów wydzia-
łów stacjonarnych policealnych szkół bibliotekarskich = Losy absolwentów zaocznych 
policealnych szkół bibliotekarskich. Warszawa 1998, s. 50-77.
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące oczekiwań wobec szkoły a ich spełnie-
nia, samopoczucia zawodowego ankietowanych, odrębności zawodu w ich opinii, przyszło-
ści zawodu bibliotekarza.

13. Kuźmina Dariusz: Wiedza o książce w dydaktyce przedakademickiej. [W:] Wie-
dza o książce w nauce i dydaktyce: konferencja, Warszawa, 16-17 listopada 1999 r.  
Red. Małgorzata Kisilowska, Jacek Puchalski, Dariusz Kuźmina. Warszawa 2000, 
s. 168-172.
W opracowaniu opisano kształcenie w zakresie Wiedzy o książce w szkołach średnich 
(elementy historii książki w programie nauczania historii, poruszane są trzy zagadnienia: 
kształtowania pisma, wynalezienia druku, roli książki w okresie zaborów państwa pol-
skiego), w Policealnym Studium Informacji, Archiwistyki i Księgarstwa (okrojona liczba  
godzin historii książki), w Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy (istnieje 
przedmiot Wiedza o książce i bibliotece). Konkluzją jest przekonanie, iż dopiero szkolnic-
two akademickie wyczerpuje zagadnienia przedmiotu Historia książki.

14. Majcher Sylwia: Aneks 2, Oczekiwania pracodawców wobec pracowników – 1996 
rok. [W:] Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Pol-
sce : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 4-5 czerwca 1996. Red. Maria  
Kocójowa. Kraków 1997, s. 195.
W artykule zamieszczono listę oczekiwanych umiejętności i predyspozycji wymaganych 
od bibliotekarzy przez ich pracodawców. Zaprezentowano je w układzie hierarchicznym.
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15. Morgan Steve: Future academic library skills : what will they be?. [W:] Human deve-
lopment: competencies for the twenty-first century : papers from the IFLA CPERT Third 
International Conference on Continuing Professional Education for the Library and In-
formation Professions : a publication of the Continuing Professional Education Round 
Table (CPERT) of the International Federation of Library Associations and Institutions. 
Ed. by Patricia Layzell Ward and Darlene E. Weingand. München 1997, s. 19-29.
W artykule przedstawiono umiejętności niezbędne w pracy bibliotekarza (akademickiego, 
lecz zdecydowana większość wymienionych kwestii odnosi się do wszystkich bibliotekarzy). 
Uwzględniono wiarygodność w poruszaniu się w zakresie danej wiedzy, zdolności interper-
sonalne, profesjonalizm, zdolności instrukcyjne, umiejętności z zakresu tzw. IT oraz zarzą-
dzania. Wzięto też pod uwagę problem rozwoju osobistego i szkoleń.

16. Potkowski Edward: „Nowe ścieżki” w programie nauczania Instytutu Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. [W:] Wiedza o książce w nauce i dydak-
tyce: konferencja, Warszawa, 16-17 listopada 1999 r. Red. Małgorzata Kisilowska,  
Jacek Puchalski, Dariusz Kuźmina. Warszawa 2000, s. 183-186.
W artykule zamieszczono hasłowy opis ścieżek magisterskich w IINSB UW.

17. Potrzeby środowiska: Opinie bibliotekarzy i nauczycieli akademickich biblioteko-
znawstwa i informacji naukowej w Polsce (BiIN). B. Budyńska [et al.]. [W:] Eduka-
cja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w międzynaro-
dowej perspektywie. Red. nauk. Maria Kocójowa. Kraków 1999, s. 151-165.
W opracowaniu zawarto opinie specjalistów z: IKiCz, IBiIN, WSP w Kielcach, BUW, Biblio-
teki Głównej Politechniki Krakowskiej, IBiIN UŚ, CIUW, ZBiIN WSP w Olsztynie, Archi-
wum UJ, Biblioteki Instytutu Informatyki UJ na temat edukacji permanentnej bibliotekarzy 
i specjalistów informacji.

18. Sosińska-Kalata Barbara: Koncepcje uniwersyteckiego kształcenia bibliotekarzy. [W:] 
Zawód bibliotekarza dziś i jutro: materiały z ogólnopolskiej konferencji Nałęczów  
18-20 września 2003. Red. Janusz Nowicki. Warszawa 2003, s. 115-132.
W artykule przedstawiono czynniki warunkujące kształcenie specjalistów. Zaprezentowa-
no dwie szkoły myślenia o profesji: szkołę o orientacji społeczno-humanistycznej, gdzie 
nadrzędnym przedmiotem poznania i punktem odniesienia działalności praktycznej jest 
użytkownik biblioteki lub systemu informacyjnego oraz szkołę o orientacji technologicz-
nej, gdzie centralnym zagadnieniem jest system informacyjny (także biblioteka jako system) 
oraz narzędzia i metody jego sprawnego funkcjonowania. Podjęto zagadnienie odzwiercie-
dlenia w/w nurtów myślenia w programach studiów. Opisano tendencji we współczesnych 
studiach biblioteczno-informacyjnych: dążenie do bogatej i zróżnicowanej oferty progra-
mowej, ucieczka od nazw związanych z biblioteką, nakierowanie na kształcenie user-cen-
tered, stratyfikacja programów studiów, świadomość integracji edukacji w zakresie teorii  
i przygotowania praktycznego.

19. Sosińska-Kalata Barbara: Perspektywy kształcenia bibliotekarzy – dążenie do stan-
dardów światowych. [W:] Kształcenie bibliotekarzy na poziomie pomaturalnym – 
szanse i zagrożenia: materiały ze spotkania „okrągłego stołu” Warszawa, 11-12 maja 
1995 r. Red. Lucjan Biliński. Warszawa 1995, s. 34-42.
W artykule przedstawiono determinanty standardu kształcenia bibliotekarzy i pracowników 
informacji, zalecenia w zakresie ich kształcenia, zajęto się także modelowaniem tych stan-
dardów. Omówiono problemy, które pojawiają się podczas  prób dostosowania polskich pro-
gramów kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji do standardów światowych.
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20. Stone Elizabeth W., Woolls Blanche: Continuing professional education to conti-
nuing professional development and workplace learning: the journey and beyond. 
[W:] Continuing professional development – preparing for new roles in libraries:  
a voyage of discovery: sixth world conference on continuing professional development  
and workplace learning for the library and information professions. Ed. by Paul Ge-
noni and Graham Walton. München 2005, s. 14-25.
Artykuł ukazuje wkład Elizabeth W. Stone, założycielki Continuing Professional Education 
Round Table, a później Continuing Professional Development and Workplace Learning Sec-
tion, w ustawiczne kształcenie bibliotekarzy. Przedstawiono problemy stojące przed takim 
kształceniem, propozycje docierania do grupy docelowej, sposoby motywowania, wyznacz-
niki jakości, programy kształcenia, wyzwania, z jakimi można się spotkań w przyszłości.

21. Tyws Andrzej: Bibliotekarstwo publiczne. [W:] Dokumentacja programowa: poma-
turalne studium bibliotekarskie: zawód: bibliotekarz 414 [01]. Red. merytoryczna 
Barbara Sosińska-Kalata [et al.]. Warszawa 1999, s. 301-308.
W opracowaniu przedstawiono propozycję programu przedmiotu Bibliotekarstwo publicz-
ne. Uwzględniono cel i zadania przedmiotu, podział materiału nauczania na studiach dzien-
nych i zaocznych, zaproponowano wykaz literatury dla nauczyciela i słuchacza.

22. Walczak Marian: Kształcenie bibliotekarzy na poziomie średnim – szanse i zagro-
żenia. [W:] Kształcenie bibliotekarzy na poziomie pomaturalnym – szanse i za-
grożenia: materiały ze spotkania „okrągłego stołu” Warszawa, 11-12 maja 1995 r.  
Red. Lucjan Biliński. Warszawa 1995, s. 79-88.
W artykule przedstawiono 12 zagrożeń (m.in. brak korelacji w uprawnieniach absolwentów 
szkół bibliotekarskich, zachwianie relacji między teorią a praktyką, brak powiązania z czyn-
nym bibliotekarstwem) i 12 szans (m.in. jasny status formalnoprawny absolwentów, skorelo-
wanie struktur szkolnictwa bibliotekarskiego z pomaturalnym, elastyczność i różnorodność 
organizacji) związanych z kształceniem bibliotekarzy na poziomie średnim.

23. Wawro Wanda: Refleksje nad programami studiów bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej w USA. [W:] Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów in-
formacji naukowej. Red. nauk. Maria Kocójowa. Kraków 1998.
W artykule przedstawiono potrzebę ciągłej edukacji zapewnionej w USA przez ALA. Scha-
rakteryzowano elementy gwarantujące osiągnięcie sukcesu w zawodzie bibliotekarza. Pod-
kreślono potrzebę ścisłego kontaktu nauczycieli akademickich i profesjonalnych organiza-
cji, a także poruszono problem naboru właściwych kandydatów.

24. Woźniczka-Paruzel Bronisława: Wielopoziomowe kształcenie bibliotekarzy – jako 
wyzwanie współczesności. [W:] Kształcenie bibliotekarzy na poziomie pomatural-
nym – szanse i zagrożenia: materiały ze spotkania „okrągłego stołu” Warszawa,  
11-12 maja 1995 r. Red. Lucjan Biliński. Warszawa 1995, s. 89-90.
W artykule przedstawiono trudną sytuację ośrodków kształcących bibliotekarzy – tak pod 
względem kadrowym, jak i lokalowym. Zwrócono uwagę na pomysł zróżnicowania statusu 
poszczególnych ośrodków akademickich poprzez tzw. akredytację. Podkreślono problem 
miejsca licencjatu w pragmatyce zawodowej i systemie kształcenia.
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Artykuły z wydawnictw ciągłych

1. Ablewicz Paulina, Jabłońska Agata: Program praktyk dla studentów informacji na-
ukowej i bibliotekoznawstwa. „Biblioteka w Szkole” 2006, R. 16, nr 10, s. 2-4.
W artykule szczegółowo przedstawiono program praktyk opracowany przez Pedagogiczną 
Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu – Filia w Limanowej dla studentek II roku in-
formacji i bibliotekoznawstwa. Zaprezentowano plan praktyki, który zawiera temat, zakres 
treści i umiejętności, cele edukacyjne i oczekiwane efekty.

2. Andryszczak Janina: Dokształcanie kadry bibliotecznej w PBR w Sieradzu. „Biblio-
tekarz” 2007, nr 6, s. 16-18.
W publikacji opisano realizację zadania „Dokształcanie kadry bibliotecznej” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego „Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury” współfinansowanego 
przez MKiDN w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu w drugiej połowie 2006 roku. 
Adresatami podejmowanych działań byli użytkownicy SOWY: pracownicy bibliotek gmin-
nych, miejskich i powiatowych województwa łódzkiego. Omówiono trzy formy doskona-
lenia zawodowego: seminarium, warsztaty szkoleniowe, wymiana doświadczeń. Dotyczyły 
one m.in. budowy centrum informacji dla sieci w bibliotece powiatowej lub miejskiej obsłu-
gującej sieć, języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej, katalogowania dokumen-
tów elektronicznych, podstaw prawnych funkcjonowania bibliotek.

3. Bierczyński Piotr: Krótka historia likwidacji w Polsce kształcenia bibliotekarzy na 
poziomie średnim. „Bibliotekarz” 2007, nr 10, s. 5-11.
W publikacji opisano zdarzenia, które miały miejsce od czerwca do sierpnia 2007 roku, 
dotyczące decyzji MKiDN o likwidacji CEBID. Postawą była likwidacja kształcenia biblio-
tekarskiego na poziomie średnim wobec możliwości studiowania na poziomie licencjackim  
i magisterskim. Nastąpiła likwidacja CEBID a właściwie przekształcenie CEBID w ZEBID  
w strukturach Biblioteki Narodowej. To ZEBID ma się zajmować dokształcaniem zawodo-
wym na poziomie średnim bibliotekarskim w formie kursów.

4. Biliński Lucjan: Postulowane zmiany w poziomach kształcenia bibliotekarzy. „Po-
radnik Bibliotekarza” 1996, nr 7/8, s. 1-4.
Artykuł dotyczy stanu kształcenia pracowników bibliotek publicznych, który ukazano na 
podstawie danych GUS z 1995 roku. Poruszono kwestie atrakcyjności kształcenia biblioteka-
rzy na poziomie średnim, rozwoju wyższego szkolnictwa zawodowego. Przedstawiono wyniki 
badań z maja 1996 roku wśród słuchaczy II i IV semestru Pomaturalnego Zaocznego Studium 
Bibliotekarskiego na temat oceny dotychczasowego toku nauczania i zmian, jakie należałoby 
wprowadzić w najbliższym czasie. Skupiono się głównie na długości trwania kształcenia.

5. Biliński Lucjan: Rola czasopism bibliotekarskich w podnoszeniu kwalifikacji pracow-
ników bibliotek wiejskich. „Poradnik Bibliotekarza” 1997, nr 2, s. 1-5.
W artykule opisano wyniki badań ankietowych z połowy 1996 roku dotyczące roli czasopism 
bibliotekarskich w dokształcaniu bibliotekarzy bibliotek gminnych. Zwrócono uwagę, że pro-
blem dokształcania bibliotekarzy wiejskich, który jest o wiele bardziej złożony niż bibliote-
karzy w mieście. Ukazano rolę czasopism w dokształcaniu się bibliotekarzy. Zaprezentowano 
jakie czasopisma są najczęściej prenumerowane i ze względu na jakie treści są cenione.

6. Biliński Lucjan: Wybór biblioteki na miejsce odbywania praktyki. „Bibliotekarz” 
2006, nr 3, s. 32-33.
W artykule opisano formalno-prawne aspekty wyboru biblioteki na miejsce odbywania 
praktyki dla studentów Pomaturalnego Zaocznego Studium Bibliotekarskiego i studentów 
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szkół wyższych. Scharakteryzowano także staż adaptacyjny realizowany zgodnie z prawem 
unijnym jako innym rodzaju praktyki.

7. Bliska Grażyna: Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w powiatowych bibliotekach 
publicznych. Cz. 1-2. „Poradnik Bibliotekarza” 2001, nr 1, s. 5-7; nr 2, s. 8-11.
Artykuł dotyczy potrzeby doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, szkoleń organizowa-
nych przez biblioteki powiatowe (od strony ich organizacji, programu). Opisano przykłady 
szkoleń (środowiskowych i specjalistycznych) organizowanych przez Powiatową i Miejską  
Bibliotekę Publiczną w Kłodzku. Zwrócono uwagę na potrzebę organizowania przez biblio-
teki powiatowe konsultacji indywidualnych (kompetencje instruktora powiatowego), wycie-
czek do bibliotek. Podkreślono potrzebę doskonalenia się jako jednej z cech dobrego biblio-
tekarza. Ukazano również rolę EBIB-u i czasopism fachowych w tym zakresie. Wskazano, 
iż wiedza teoretyczna i praktyczna nabyta w trakcie szkoleń to tylko część sukcesu edukacji 
permanentnej. Opisano kwalifikacje moralne bibliotekarzy. Podano informacje technicz-
ne dotyczące organizacji szkoleń. Zwrócono uwagę na mankamenty szkoleń, kursów itp. –  
m. in. niewykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce.

8. Błaszczyk Sylwia: Kształcenie bibliotekarzy na poziomie średnim. Pomaturalne 
Studium Bibliotekarskie Zaoczne. „Kwartalnik Metodyczny” 1999, R. 17, nr 4,  
s. 51-57.
W artykule opisano program Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego CUKB. 
Przedstawiono ramowy plan nauczania, oczekiwane umiejętności absolwentów CUKB. Od-
dzielną część poświęcono kształceniu w katowickiej filii CUKB.

9. Brzóska Robert: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa w Instytucie Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. „Poradnik Bi-
bliotekarza” 2002, nr 7/8, s. 14-17.
W artykule opisano Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa w IINSB UW w roku 
akademickim 2000/2001. Wskazano na możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów 
nauki: biblioteki naukowe lub biblioteki szkolne. Scharakteryzowano zajęcia, egzaminy. 
Krótko przedstawiono słuchaczy –  zaprezentowano statystykę pod kątem ich miejsca po-
chodzenia, pracy, wieku.

10. Budyńska Barbara: Post-secondary education for librarianship. „Polish Libraries To-
day” 1995, s. 111-116.
W artykule przedstawiono edukację bibliotekarską na poziomie pomaturalnym jako część 
narodowego systemu edukacji. Zwrócono uwagę, że na jej kształt wpływają nie tylko zjawi-
ska światowego bibliotekoznawstwa i bibliotekarze, ale także aktualna sytuacja kraju. System 
bibliotekarskiego kształcenia pomaturalnego nie jest więc stały. Zauważono, że zmiany or-
ganizacyjne i programowe spowodowały strukturalne transformacje w systemie edukacji, 
lecz nie wyeliminowały jego słabych punktów. Omówiono zmiany wprowadzone w roku 
akademickim 1993/1994, które polegały m.in. na zmniejszeniu liczby pomaturalnych szkół 
bibliotekarskich, wprowadzeniu wyższych wymagań rekrutacyjnych i nowego programu.

11. Budyńska Barbara: Słuchacze i absolwenci szkół bibliotekarskich wobec zawodu. 
„Bibliotekarz” 1995, nr 2, s. 9-12.
W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych z 1990 i 1992 roku przeprowadzo-
nych wśród słuchaczy policealnych szkół bibliotekarskich. Przedstawiono postawy wobec 
zawodu osób przed podjęciem nauki w szkole bibliotekarskiej i po dwóch latach uczenia się. 
Zaprezentowano zmianę postaw w trakcie nauki, opisano motywy podjęcia nauki, ocenę 
szkoły przez absolwentów i ich stosunek do bibliotekarstwa.

297



12. Budyńska Barbara: Sytuacja zawodowa i życiowa absolwentów wydziałów stacjo-
narnych policealnych szkół bibliotekarskich. „Bibliotekarz” 1996, nr 10, s. 12-15.
W artykule opisano wyniki badań panelowych przeprowadzonych przez IKiCz. Scharakte-
ryzowano badanych adeptów i absolwentów szkół bibliotekarskich, ich świadomość i losy 
absolwentów, opinie absolwentów o uzyskanych kwalifikacjach i zawodzie.

13. Chruścińska Jadwiga, Majewska Mirosława: Kształcenie i doskonalenie biblio-
tekarzy w aspekcie awansu zawodowego. „Poradnik Bibliotekarza” 2006, nr 11,  
s. 12-17.
W artykule zwrócono uwagę na potrzebę wypracowania spójnego systemu awansu zawo-
dowego bibliotekarzy. Opisano działalność CEBID w zakresie edukacji bibliotekarskiej na 
podstawie przeprowadzanych kursów i szkoleń. Wskazano, że program CEBID-u jest adre-
sowany do bibliotekarzy bibliotek różnych typów, z preferencją bibliotekarzy bibliotek pu-
blicznych. Trochę obok głównego tematu pojawiła się krótka charakterystyka kwalifikacji 
absolwenta Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego.

14. Chruścińska Jadwiga: Nauczyciele pomaturalnych szkół bibliotekarskich oceniają 
program nauczania. „Poradnik Bibliotekarza” 1996, nr 9, s. 5-9.
Artykuł jest próbą zaprezentowania – na podstawie materiałów przygotowanych przez 
rady pedagogiczne wszystkich pomaturalnych szkół bibliotekarskich – opinii wykładow-
ców pomaturalnych szkół bibliotekarskich na temat programów realizowanych od 1993 r. 
Uwzględniono w nim następujące grupy problemowe: 1) sylwetka modelowa absolwenta 
pomaturalnej szkoły bibliotekarskiej; 2) uwagi ogólne nt realizowania programu; 3) zakres, 
struktura, korelacja międzyprzedmiotowa programu; 4) uwagi o poszczególnych przedmio-
tach objętych planem nauczania; 5) środki i metody dydaktyczne.

15. Chrzan Renata: Zawód bibliotekarza w opinii studentów studiów zaocznych bibliote-
koznawstwa i informacji naukowej. „Biuletyn Informacyjny Centralnego Ośrodka 
Metodycznego Studiów Nauczycielskich” 2000, nr 17, s. 77-80.
Artykuł zawiera omówienie wyniki i komentarz do badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród studentów zaocznych bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Akademii Peda-
gogicznej w Krakowie. Uwzględniono: wiek i płci respondentów, staż i miejsce pracy (wieś 
lub miasto), miejsce zatrudnienia (typ biblioteki), motywy wyboru zawodu, czy studia dają 
wyobrażenie o zawodzie bibliotekarza, prestiż zawodu w społeczeństwie, osobowość biblio-
tekarza, pytania o ponowny wybór zawodu.

16. Dąbrowa Kamil: „Bibliotekarz i co dalej?”. „Poradnik Bibliotekarza” 2006, nr 9,  
s. 21-23.
Artykuł jest sprawozdaniem z Konferencji Naukowej Kół Naukowych Bibliotekoznawców 
pt. „Bibliotekarz i co dalej? Absolwent Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na ryn-
ku pracy” zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe „Bibliolog” działające przy In-
stytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie,  
która odbyła się 31 marca 2006 roku w Krakowie. Uwzględniono problemy, które pojawiły 
się podczas dyskusji studentów: trudność w znalezieniu pracy z powodu braku potrzebnych 
kwalifikacji i doświadczenia (np. w bibliotekach posiadających w swoich zbiorach rękopisy 
i starodruki, w archiwach, antykwariatach, muzeach), niewielka ilość chętnych do pracy  
w w/w instytucjach, niewielkie zapotrzebowanie na pracowników bibliotek, archiwów, an-
tykwariatów. Przedstawiono poglądy dotyczące prestiżu zawodu. W konkluzji stwierdzono,  
iż studia informacji naukowej i bibliotekoznawstwa kształcą wszechstronnie, wyrabiają 
umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji oraz samodzielnego dokształcania się.
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17. Drzewiecki Marcin: Edukacja biblioteczno-informacyjna w Instytucie Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. „Bibliotekarz” 
2006, nr 1, s. 7-11.
W opracowaniu przedstawiono ogólnie organizację studiów I i II stopnia w IINSB UW, 
system punktów ECTS, opisano działalność UKA i PAKA. Zwrócono uwagę na to, że w 
programie licencjackim elementem dominującym jest kształcenie w zakresie organizacji i 
warsztatu pracy bibliotecznej i informacyjnej; umiejętność wykorzystywania tradycyjnych i 
elektronicznych źródeł informacji, tworzenia prostych serwisów informacyjnych oraz mo-
nitorowania potrzeb informacyjnych użytkowników i dostosowania do nich działalności 
bibliotecznej i informacyjnej.

18. Drzewiecki Marcin: System kształcenia akademickiego w zakresie bibliotekoznaw-
stwa i informacji naukowej w Polsce na początku nowego stulecia, mobilność – akre-
dytacja – standardy kształcenia. „Bibliotekarz” 2006, nr 1, s. 6-9.
W artykule ukazano miejsce bibliotekarzy i profesjonalistów informacji w świetle kształto-
wania się społeczeństwa informacyjnego. Opisano dostosowywanie się polskiego systemu 
edukacyjnego do wymagań Unii Europejskiej – proces boloński, w którym główny nacisk 
kładziony jest na drożność pionową i mobilność poziomą. Zwrócono uwagę na akredytację 
kierunku studiów (powołanie UKA i jej zadania) i standardy w procesie nauczania w wyż-
szej uczelni. Omówiono opracowanie polskiego standardu akredytacyjnego dla kierunku 
bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.

19. Dunin Janusz: Znów o bibliotekoznawstwie. „Nowe Książki” 1998, nr 1, s. 75.
W artykule zawarto postulat przybliżenia polskiego systemu szkolenia do standardów 
obowiązujących w krajach zachodnich. Zaproponowano, by przygotowywać absolwen-
tów o szerokich możliwościach intelektualnych i technicznych, nieprzywiązanych od razu  
do zawodu bibliotekarskiego. Przedstawiono pomysł fuzji uniwersyteckich kierunków sku-
pionych na problemach mediów.

20. Firlej-Buzon Aneta: Absolwent kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. 
„Książka i Czytelnik” 2005, nr 2, s. 10-12.
W opracowaniu ukazano placówki kształcące bibliotekarzy (tylko wymieniono). Zawarto 
standardowy opis absolwenta w świetle dokumentów UKA. Poruszono aspekty kształcenia 
bibliotekarzy pod względem treści programowych. Opisano absolwentów Instytutu Infor-
macji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego pod kątem: nabytych 
treści programowych, umiejętności, wiedzy. W konkluzji stwierdzono, iż absolwenci infor-
macji naukowej i bibliotekoznawstwa posiadają rozliczne umiejętności.

21. Głowacka Ewa: Kształcenie w zakresie informacji naukowej na UMK w Toruniu. 
„Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2007, nr 3-4, s. 42-53.
W artykule zaprezentowano historię powstania Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii 
w Toruniu, w którym prowadzone jest kształcenie z zakresu informacji naukowej. Scha-
rakteryzowano grupy przedmiotów zaliczonych do kształcenia na poziomie licencjackim 
i uzupełniającym. Szczególną uwagę poświęcono przedmiotom realizowanym w ramach 
specjalizacji informacja naukowa.

22. Górski Adam: Kształcenie kadr dla bibliotek Pomorza Zachodniego. „Bibliotekarz 
Zachodniopomorski” 1995, R. 36, nr 1/2, s. 5-15.
W artykule ogólnie opisano system kształcenia bibliotekarzy – studia dzienne, zaoczne, 
podyplomowe. Zaprezentowano aspekty potwierdzające konieczność pozostawienia infor-
macji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim jako kierunku magi-
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sterskiego. Przedstawiono postulaty i wniosków z narady środowiskowej z 7 kwietnia 1995 
roku zorganizowanej przez Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersyte-
tu Szczecińskiego i Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego.

23. Górski Adam: Wzrasta rola i znaczenie podyplomowych studiów kwalifikacyjnych. 
„Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1996, R. 37, nr 4, s. 10-13.
W artykule wymieniono i opisano powody, dla których bibliotekarstwo i działalność nauko-
wo-informacyjna wymaga nieustannego kształcenia i systematycznego podnoszenia kwali-
fikacji. Podkreślono pojawianie się nowych zadań i funkcji przed bibliotekarzami.

24. Informacja o nowym kierunku licencjackim w Wyższej Szkole Umiejętności Społecz-
nych w Poznaniu. „Bibliotekarz” 2004, nr 9, s. 29-30.
W artykule zaprezentowano Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Krótko 
scharakteryzowano absolwenta (jaki zawód, jakie umiejętności) i treści programowe.

25. Ippoldt Lidia, Faber-Chojnacka Anna: Praktyki zawodowe w opinii studentów In-
stytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Kra-
kowie. „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum 
Scientiam Pertinentia” 2001, z. 1, s. 163-174.
W artykule zaprezentowano system praktyk zawodowych na kierunku informacja nauko-
wa i bibliotekoznawstwo na wszystkich uczelniach kształcących bibliotekarzy (z wyjątkiem 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Gdańskiego). Artykuł zawiera 
wyniki badań ankietowych opatrzonych komentarzem przeprowadzonych wśród studen-
tów wszystkich roczników w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akade-
mii Pedagogicznej w Krakowie. W ankiecie uwzględniono następujące problemy: potrzeba 
praktyk zawodowych, placówki przeznaczone do odbycia praktyk, treści programowe, oce-
na już odbytych praktyk i propozycje zmian.

26. Jarowiecki Jerzy: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w krakowskiej Akade-
mii Pedagogicznej. „Konspekt” 2004, nr 19, s. 24-26.
W artykule opisano powstanie i rozwój kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 
na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Scharakteryzowano kadrę naukowo-dydaktyczną 
i kierunki badań naukowych.

27. Jarowiecki Jerzy: Kształcenie w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-
technicznej na poziomie wyższym. „Biuletyn Informacyjny Centralnego Ośrodka 
Metodycznego Studiów Nauczycielskich” 1996, nr 5, s. 43-51.
W artykule opisano ośrodki kształcenia bibliotekarzy (także ilość studiujących). Przedsta-
wiono programy i plany kształcenia, szczególną uwagę zwrócono na kształcenie w zakresie 
pedagogiki, psychologii i dydaktyki bibliotecznej. Opisano również praktyki zawodowe. 
Uwzględniono informacje dotyczące potencjału kadrowego uczelni kształcących studentów 
bibliotekoznawstwa.

28. Juda Maria: Studia bibliotekoznawcze na UMCS. „Folia Bibliologica” 1994/1995  
(dr. 1998), R. 42/43, s. 122-131.
W artykule scharakteryzowano studia na UMCS. Opisano zakłady i badania prowadzone 
przez ich pracowników. Uwzględniono publikacje pracowników, uczestnictwo w konferen-
cjach naukowych, staże zagraniczne, przynależność do towarzystw naukowych. Zwrócono 
uwagę na równowagę pomiędzy procesem naukowo-badawczym a dydaktycznym. Pojawiły 
się również informacje o seminariach magisterskich, praktykach zawodowych, zasadach re-
krutacji na studia.
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29. Karkowski Bogumił: Kształcenie podyplomowe bibliotekarzy a potrzeby społeczeń-
stwa informacyjnego. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 1999, z. 9,  
s. 25-29.
W artykule zaprezentowano Podyplomowe Studium Bibliotekoznawstwa w Katedrze Bi-
bliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego istniejące od 1980 roku. 
Podkreślono potrzebę unowocześnienia programu nauczania. Zwrócono uwagę na to,  
że absolwenci powinni być przygotowani do radzenia sobie z wyzwaniami przyszłości  
i obsługi społeczeństwa informacyjnego. Zawarto także szczegółowy wykaz przedmiotów 
wraz z liczbą godzin przewidzianych na ich realizację.

30. Kisilowska Małgorzata: Kształcenie bibliotekarzy i użytkowników – uwarunkowa-
nia i zadania z perspektywy międzynarodowej. „Bibliotekarz” 2002, nr 11, s. 17-21.
Artykuł jest sprawozdaniem z 68. konferencji IFLA w Glasgow (17-24.08.2002). Skoncen-
trowano się na  trzech problemach: kształceniu studentów bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej; kształceniu ustawicznym pracowników informacji; szkoleniu użytkowników.

31. Knop Urszula: Uwarunkowania reformy systemu kształcenia bibliotekarzy. „Prace 
Naukowe. Pedagogika” 1998, z. 7, s. 87-93.
W artykule przedstawiono działalność współczesnej biblioteki opierając się na  hasłach  
61. Ogólnej konferencji IFLA (społeczeństwo informacyjne, nowe zadania bibliotek państw 
Unii Europejskiej). Przedstawiono wyniki porównawczej analizy polskiego systemu eduka-
cyjnego z systemami europejskimi. Zaprezentowano przekonanie, że zalecenia UNESCO, 
IFLA, EUCLID mają być podstawą reformy polskiego systemu kształcenia. Podniesiono 
problem języków obcych w pracy bibliotekarzy. Przedstawiono standardy kształcenia bi-
bliotekarzy i pracowników informacji naukowej, opisano poziomy kształcenia.

32. Komza Małgorzata: Przyszłość kształcenia bibliotekoznawców i pracowników infor-
macji naukowej w Polsce. „Roczniki Biblioteczne” 1997, R. 41, z. 1/2, s. 240-242.
W artykule opisano konferencje naukowe zorganizowane przez Instytut Bibliotekoznaw-
stwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsza (z 1995 r.) traktowa-
ła o edukacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na poziomie wyższym  
w Polsce. Zostały na niej przedstawione międzynarodowe zalecenia służące przekształceniu 
studiów bibliotekoznawczych oraz ustalona lista problemów istotnych dla akademickich 
ośrodków kształcenia w tym zakresie. Druga (z 1996 r.) omawiała perspektywy poszerzenia 
rynku pracy dla absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce.

33. Kostecki Janusz: Instytut Książki i Czytelnictwa a kształcenie bibliotekarzy na pozio-
mie średnim. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 1995, [nr] 4, s. 15-18.
W artykule opisano działania IKiCz w zakresie kształcenia bibliotekarzy. Zaliczono do nich: 
prowadzenie systematycznych badań dotyczących pomaturalnych szkół bibliotekarskich, 
ich słuchaczy i absolwentów; uczestnictwo w pracach nad tworzeniem i modernizacją pro-
gramów nauczania;  publikowanie (pisanie) podręczników itp.; uczestniczenie w konferen-
cjach naukowych i metodycznych; prowadzenie zajęć w Pomaturalnym Studium Bibliote-
karstwa Zaocznym w Warszawie; opiniowanie planów pracy i sprawozdań rocznych CUKB 
w Warszawie.

34. Kowalowa Ewelina: Nowe możliwości kształcenia zawodowego. „Biblioteka” 1998, 
nr 2, s. 141-142.
W artykule opisano kierunek pedagogiczny w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji na-
ukowej w Instytucie Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Zawarto bardzo ogólny 
opis treści programowych.
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35. Kowalska Małgorzata: Licencjaci Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo-Tech-
nicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. „Bibliotekarz” 1999, nr 3, s. 11-14.
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studen-
tów studiów stacjonarnych I, II i III roku licencjackiego Wyższych Zawodowych Studiów 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo-Technicznej na UMK w roku akademickim 
1996/1997. Pytano o motywy wyboru studiów (tylko 12% świadomie!), oczekiwania wobec 
wybranego kierunku, propozycje rozszerzenia programu o nowe przedmioty nauczania, 
znajomość języków obcych, obsługę komputera.

36. Krajewska Anna Maria: Co się zmieniło po 2 latach nauki – ocena zaocznych szkół 
bibliotekarskich przez absolwentów. „Bibliotekarz” 1997, nr 3, s. 5-8.
W opracowaniu scharakteryzowano absolwentów zaocznych szkół bibliotekarskich. 
Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród nich. Wzięto pod uwagę: zainte-
resowania programem nauczania, trudności w nauce, zadowolenie z nauki, dostrzegane 
potrzeby zmian.

37. Kubaczka Alicja: Przygotowanie bibliotekarzy lubuskich do realizacji nowych zadań. 
„Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2001, R. 42, nr 4, s. 26-35.
W artykule opisano działalność Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wiel-
kopolskim. Wymieniono kursy prowadzone przez WOM, utworzenie Podyplomowego 
Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Omówiono badania przeprowadzo-
ne wśród korzystających z usług WOM i porównano je z badaniami przeprowadzonymi  
w ośrodkach w Szczecinie i Krakowie. Badano respondentów pod kątem: płci, wieku, miej-
sca i stażu pracy, motywów wyboru zawodu bibliotekarza, oceny przygotowania i satysfakcji 
z zawodu bibliotekarza, stosunku do ponownego wyboru zawodu bibliotekarza.

38. Kubów Stefan: Siedem grzechów głównych kształcenia bibliotekarzy w polskich  
szkołach wyższych. „Bibliotekarz” 2002, nr 4, s. 8-11.
W artykule przedstawiono i opisano główne mankamenty kształcenia bibliotekarzy w szko-
łach wyższych, m.in. niedostatek strategicznego myślenia marketingowego w projektowaniu 
programów kształcenia i ich realizacji, brak systematycznego myślenia nad modelem współ-
czesnego bibliotekarza i bibliotekarza przyszłości, brak pełnej drożności systemu kształce-
nia bibliotekarzy.

39. Lewicki Józef: Kształcenie i doskonalenie bibliotekarzy na poziomie pomaturalnym 
– poszukiwanie nowych form i treści. „Bibliotekarz” 1995, nr 9, s. 16-19.
W artykule opisano tradycje kształcenia w CUKB i systemu kształcenia bibliotekarzy na 
poziomie średnim. Zaprezentowano działalność CUKB w zakresie kształcenia, organizowa-
nia kursów doskonalenia zawodowego, wydawania podręczników i publikacji fachowych, 
modernizowania bazy dydaktycznej. Przedstawiono zagrożenia i okoliczności sprzyjające 
rozwojowi CUKB.

40. Majewska Mirosława: Informacja europejska w polskich bibliotekach publicznych. 
„Poradnik Bibliotekarza” 2004, nr 5, s. 4-7.
W artykule opisano program „Informacja europejska w polskich bibliotekach publicznych” 
realizowany przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, Centrum 
Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, Fundację INFO XXI, przy 
wsparciu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Szkolenie objęło ok. 1004 bibliotekarzy 
bibliotek publicznych z terenu całej Polski. Uczestnikami byli kierownicy działów meto-
dycznych odpowiednich bibliotek (odpowiedzialni za kształcenie ustawiczne), kierownicy 
bibliotek powiatowych lub desygnowane przez nich osoby. Kursy odbywały się w filiach 
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CEBID-u. Opisano program szkolenia, konferencje organizacyjno-metodycznych zorgani-
zowane przy tychże kursach, wydawnictwa poświęcone temu tematowi.

41. Majewska Mirosława: Jakość w przedakademickim kształceniu bibliotekarzy. „Po-
radnik Bibliotekarza” 2001, nr 12, s. 3-7.
W artykule podjęto próbę zdiagnozowania problemów jakości kształcenia bibliotekarzy na 
przykładzie działalności CEBID. Przeanalizowano takie mierniki jakości, jak: wizja i mi-
sja szkoły, programy i standardy kształcenia, drożność kształcenia, mierzenie jakości pracy 
szkoły itp., które miały złożyć się w konsekwencji na proces kompleksowego zaspokojenia 
potrzeb i oczekiwań słuchaczy i wykładowców Studium Bibliotekarskiego.

42. Majewska Mirosława: Pomaturalne szkolnictwo bibliotekarskie – szanse rozwoju. 
„Poradnik Bibliotekarza”1998, nr 12, s. 5-10.
W publikacji zauważono pewną dynamikę transformacji bibliotekarstwa polskiego w latach 
90. XX w. Zasygnalizowano potrzebę doprecyzowania dwóch zagadnień: modelu biblioteki 
XXI wieku i modelu osobowości bibliotekarza nowoczesnej biblioteki. Opisano działalności 
CUKB, jego programu, drożności programowej ze studiami wyższymi. Zawarto propozycję, 
by pomaturalne szkoły bibliotekarskie były inwestycją na przyszłość, kształciły maksymalną 
liczbę absolwentów na możliwie najwyższym poziomie, w najkrótszym czasie i przy naj-
mniejszych kosztach finansowych.

43. Michnal Władysław: Kształcenie bibliotekarzy na poziomie średnim w Szczecinie  
w latach 1993-2003. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2003, R. 44, nr 4, s. 5-10.
W artykule opisano kształcenie bibliotekarzy na poziomie średnim w Szczecinie w latach 
1993-2003, skupiający się głównie na działaniu szczecińskiej filii CUKB. Wymienione zosta-
ły przedmioty nauczania, wykładowcy, zorganizowane konferencje. Przedstawiono liczeb-
ność słuchaczy i absolwentów w poszczególnych cyklach nauczania i strukturę ich zatrud-
nienia. Poruszono problem (bardzo ogólnie) aktualizacji treści w programach kształcenia 
kadry dla bibliotek.

44. Nierzwicki Krzysztof, Woźniczka-Paruzel Bronisława: Programy studiów dwustop-
niowych w Katedrze BiIN UMK w Toruniu wraz z systemem punktów kredytowych 
ECTS. „Biuletyn Informacyjny Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Na-
uczycielskich” 2000, nr 17, s. 41-52.
W artykule opisano program studiów na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja nauko-
wa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: trzyletnich licencjackich (szczegóło-
wy opis przedmiotów obligatoryjnych kierunkowych i obowiązkowych uzupełniających) 
i dwuletnich uzupełniających magisterskich (wykaz przedmiotów specjalistycznych obo-
wiązkowych i opcjonalnych na ścieżkach magisterskich: informacja naukowa, prasoznaw-
stwo, biblioterapia/obsługa biblioteczna osób niepełnosprawnych).

45. Nowaczyk-Potaż Ewa: Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy – doświadczenia Biblio-
teki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. „Bibliotekarz” 2005, nr 4, s. 10-13.
W artykule opisano szkolenia w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzo-
ne są dla: kadry kierowniczej (m.in. o polityce gromadzenia zbiorów, konsorcjach biblio-
tecznych); bibliotekarzy działów merytorycznych i udostępniania (m.in. o gromadzeniu 
czasopism, bazach danych, informacji naukowej); pracowników działów udostępniania  
(m.in. o efektywnym wyszukiwaniu w katalogu on-line BG UG przy pomocy indeksów, ko-
munikacji z czytelnikiem). Prowadzone są również szkolenia z zakresu obsługi komputera  
i języka angielskiego – dla zainteresowanych.
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46. Reizes-Dzieduszycki Jerzy: Psychologiczne uwarunkowania dydaktyki przedmio-
tów zawodowych na studiach bibliotekoznawczych w Polsce. „Studia Bibliologiczne” 
2000, t. 12, s. 231-241.
W artykule zauważono, że tradycyjny model studiów bibliotekoznawstwa i informacji na-
ukowej w Polsce w ostatnich latach uległ głębokim przemianom. Poczynając od 1991 roku 
programy studiów były modyfikowane, co w praktyce doprowadziło do ujednolicenia ist-
niejących ukierunkowań: humanistycznego i matematycznego. Więcej uwagi poświęcono 
przedmiotom związanym z komputeryzacją oraz wykorzystującym nowe pedagogiczne me-
tody i techniki, co przyniosło potrzebę głębszej analizy i nowej oceny stosowanych metod 
nauczania, a także wprowadzenia zmian w technikach pracy. W tym kontekście pojawiła się 
również kwestia przełamania psychologicznych barier w nauczaniu przedmiotów związa-
nych z obsługą komputera.

47. Rusek Adam: Teoria, praktyka i wzorce osobowe. „Nowe Książki” 1996, nr 3, s. 71.
Artykuł dotyczy systemu szkolnictwa bibliotekarskiego w Polsce. Zwrócono uwagę na do-
stosowywanie polskiej edukacji do standardów światowych.

48. Sapa Remigiusz: Oferta edukacyjna brytyjskich uczelni kształcących bibliotekarzy  
i pracowników informacji. „Przegląd Biblioteczny” 2005, R. 73, z. 2, s. 161-175.
W artykule przeanalizowano ofertę edukacyjną wybranych brytyjskich ośrodków kształcą-
cych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej na poziomie uniwersyteckim. Analizie 
poddano ofertę studiów, długość i relacje między różnymi trybami, relacje ilościowe między 
przedmiotami obowiązkowymi i fakultatywnymi, wymagania wstępne na studia magisterskie 
oraz przedmioty wykładane w ramach kierunków studiów, których nazwy zawierają bezpo-
średnie odniesienia zarówno do bibliotekoznawstwa, jak i informacji naukowej. Sformułowa-
ne na tej podstawie refleksje skoncentrowano na strategii rozwoju polskich ośrodków.

49. Skarżyński Bogdan: Problem kształcenia w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego widziany oczami studentów. „Zagad-
nienia Informacji Naukowej” 1997, nr 1, s. 53-55.
W opracowaniu zaprezentowano opinię studentów nt organizacji Instytutu i programu kształce-
nia. Odwołano się głównie do treści nauczania i praktyk zawodowych. Zawarto także informa-
cje o współpracy Instytutu z zagranicznymi uczelniami w Anglii, Niemczech, USA, Holandii.

50. Sobielga Jolanta: Organizacja i zarządzanie jako przedmiot studiów bibliotekoznaw-
czych. „Bibliotekarz” 2004, nr 4, s. 10-13.
Artykuł mówi o potrzebie kursu „organizacja i zarządzanie” w kształceniu bibliotekarzy. 
Przedstawiono kilka ograniczeń, które mogą niekorzystnie wpływać na jakość kształcenia  
w tym zakresie – m.in. właściwe proporcje między funkcją a formą (między wiedzą akade-
micką know-why, a wiedzą ekspercką know-how); fascynacja modą (na dane modele orga-
nizacji i zarządzania); skłonność do analizy i niechęć do syntezy.

51. Sosińska-Kalata Barbara: Nowe możliwości kształcenia bibliotekarzy. [Cz.] 1-2.  
„Poradnik Bibliotekarza” 1996, nr 9, s. 1-4; nr 10, s. 1-5.
W publikacji zauważono potrzebę zapewnienia pracownikom bibliotek i centrów informa-
cji ze średnim wykształceniem bibliotekarskim drogi ku dalszym etapom edukacji specja-
listycznej. Zapytano czy pięcioletnie bibliotekoznawcze studia wyższe w obecnym kształcie 
nadają się do roli powszechnego standardu wykształcenia współczesnego bibliotekarza. 
Przedstawiono postulaty związane z modernizacją treści programów nauczania, model 
drożnego nowoczesnego systemu kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji.  
Opisano dwustopniowy system studiów w IINSB UW.
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52. Sosińska-Kalata Barbara: Perspektywy kształcenia bibliotekarzy – dążenie do stan-
dardów światowych. „Bibliotekarz” 1995, nr 7/8, s. 5-8.
W artykule zaprezentowano przemiany mające wpływ na kształtowanie środowiska,  
w którym działają biblioteki. Opisano instytucjonalną bazę zaspokajania potrzeb informacyj-
nych w USA. Zwrócono uwagę na zróżnicowanie specjalizacyjne zawodu bibliotekarza jako 
specjalisty od organizacji i zarządzania informacją. Opisano standardy kształcenia i akredy-
tacji szkół przy ALA, problem zbieżności koncepcji kształcenia bibliotekarzy i pracowników 
informacji, kwestie dostosowania polskich standardów kształcenia do światowych.

53. Sosińska-Kalata Barbara: The reform of information and book studies at the Univer-
sity of Warsaw. “Polish Libraries Today” 1997, s. 27-32.
W artykule zaprezentowano fundamentalne postanowienia nowego programu zapropo-
nowanego dla Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu  
Warszawskiego w kontekście ogólnej reformy systemu wyższej edukacji w Polsce i rozwią-
zań proponowanych przez ekspertów z uczelni. Opisano najważniejsze różnice pomiędzy 
tradycyjnym modelem pięcioletnich studiów magisterskich i dwustopniową strukturą 
trzyletnich studiów licencjackich i dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich. 
Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę dostosowania wielopoziomowości studiów  
oraz ich przedmiotu do standardów europejskich. Zaprezentowano cztery podstawowe 
modele dwustopniowych studiów. Przedstawiono przemianę programu studiów i podstawy 
wprowadzenia studiów licencjackich i magisterskich w Instytucie.

54. Sójka Jan: O kształceniu bibliotekarzy na poziomie wyższym zawodowym. „Bibliote-
karz” 1997, nr 9, s. 14-18.
Stwierdzeniem, iż studia są zbyt długie, ukazano wątpliwości związanych z licencjatem. 
Podkreślono potrzebę wyższych bibliotekarskich studiów zawodowych, wymieniono ośrod-
ki, które powinny je prowadzić. W konkluzji zawarto przekonanie, iż wiele zależy od mini-
stra kultury i sztuki i obecnych szkół bibliotekarskich na poziomie średnim. Opisano formy 
studiów wyższych szkół bibliotekarskich, ich finansowanie i zarządzanie.

55. Sójka Jan: Uwarunkowania projektowania systemu kształcenia bibliotekarzy.  
„Bibliotekarz” 1997, nr 5, s. 7-11.
W artykule ukazano bibliotekarzy jako profesjonalistów chronionych pragmatyką zawodo-
wą. Przedstawiono rejestr bibliotek jako podstawę szacowania potrzeb w zakresie kształce-
nia bibliotekarzy. Zwrócono uwagę na potrzebę określenia poziomów kształcenia w porozu-
mieniu ze środowiskiem. Zaproponowano, by programy studiów opracowywane były przez 
Rady Programowe Poziomów. Zadano pytania: czy szkolić wąsko czy szerokotematycznie?, 
kto powinien uczestniczyć w docelowym systemie kształcenia bibliotekarzy?

56. Szocki Józef: Kształcenie akademickie bibliotekarzy w liczbach. „Bibliotekarz” 1996, 
nr 7/8, s. 12-16.
W artykule przedstawiono charakterystykę ilościową kadry dydaktycznej, jej aktywność 
pisarską. Scharakteryzowano kształcenie kierunkowe, opisano studia magisterskie, licen-
cjackie i podyplomowe. Zwrócono uwagę na problem kształcenia w zakresie psychologii, 
pedagogiki i dydaktyki bibliotekarzy.

57. Teoria a praktyka. „Notes Biblioteczny” 1998, nr 2, s. 34-43.
Artykuł zawiera opinie młodych pracowników Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie – 
świeżych absolwentów studiów na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa  
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim o odbiciu 
programu studiów w praktyce zawodowej.
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58. Transformacja systemu kształcenia bibliotekarzy i specjalistów informacji na przeło-
mie XX i XXI wieku. Marcin Drzewiecki [et al.]. „Rocznik Biblioteki Narodowej” 
2003, t. 35, s. 351-374.
W artykule przedstawiono pewne aspekty dotyczące tworzenia polskiego modelu kształ-
cenia bibliotekarzy i pracowników informacji w odniesieniu do: obecnych społecznych, 
ekonomicznych i technologicznych zmian w skali globalnej, założeń ogólnej reformy edu-
kacji w Polsce, nowoczesnych standardów kształcenia akademickiego w Europie. Przeana-
lizowano: porównywalność europejskiego i polskiego systemu kształcenia pod względem 
głównych założeń programu i treści nauczania, formalnej i organizacyjnej struktury syste-
mu oraz kwestii mobilności pionowej; rozwój mechanizmów kontroli jakości kształcenia; 
mobilność studentów na narodowym i międzynarodowym poziomie. Zaprezentowano 
także nowy model systemu kształcenia bibliotekarzy i specjalistów informacji na Uniwer-
sytecie Warszawskim.

59. Walczak Marian: Dylematy kształcenia kadr dla bibliotek w Polsce w warunkach 
Zjednoczonej Europy. „Poradnik Bibliotekarza” 2004, nr 5, s. 8-14.
W artykule poruszono problem bibliotek uczelnianych (akademickich) w USA. Opisano 
kompetencje zawodowe i osobiste współczesnych bibliotekarzy w USA. Zadano pytanie  
czy podobne kompetencje są potrzebne pracownikom bibliotek publicznych. Zaprezen-
towano prognozę ewolucji potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych, a także 
rekreacyjnych w bibliotekarstwie powszechnym. Zwrócono uwagę na postrzeganie biblio-
tek lokalnych m.in. jako centrów informacji o społecznościach lokalnych, rozszerzanie ich 
oferty usług informacyjnych. Zapytano o potrzebę studiów bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej.

60. Walczak Marian: Może bibliotekarzy kształcić inaczej?. „Bibliotekarz” 1998, nr 12, 
s. 10-14.
W artykule ukazano model nowocześnie wykształconego absolwenta studiów zdolnego ob-
sługiwać społeczeństwo informacji i mediów XXI wieku. Opisano zawodowe kompetencji. 
Zaprezentowano pomysł fuzji uniwersyteckich kierunków skupionych na problemach me-
diów (za J. Duninem). Zawarto propozycję obligatoryjnych treści kształcenia i treści kształ-
cenia do wyboru.

61. Wandałowska Lidia: Jaki absolwent? „Książka i Czytelnik” 2005, nr 2, s. 14.
W artykule przedstawiono profil absolwenta Państwowego Pomaturalnego Studium Kształ-
cenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. Poinformowano o kryteriach na-
boru studentów, kadrze dydaktycznej, obszarach kształcenia.

62. Warda Kazimierz: Studia bibliotekoznawcze w opinii studentów Instytutu Bibliote-
koznawstwa i Dziennikarstwa WSP w Kielcach. „Biuletyn Informacyjny Centralne-
go Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich” 2000, nr 17, s. 65-71.
W artykule przedstawiono historię Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa WSP  
w Kielcach. Przeanalizowano wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów w roku 
akademickim 1998/1999. Badano: motywy wyboru kierunku studiów, czy powtórnie wy-
brano by bibliotekoznawstwo jako kierunek studiów, „wartość” kierunku, ocenę pracy in-
stytutu i możliwość rozwijania własnych zainteresowań.

63. Wejman-Sowińska Aleksandra: Bibliotekarskie praktyki zawodowe w opinii studen-
tów. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2000, nr 1, s. 32-39.
W opracowaniu omówiono wyniki sondażu dotyczącego praktyk zawodowych, odbywa-
nych przez studentów Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
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Łódzkiego. W analizie uwzględniono m.in. następujące zagadnienia: termin i długość trwa-
nia praktyki oraz ocena jej organizacji ze strony uczelni i bibliotek, realizacja opracowanego 
przez uczelnię programu, ocena korzyści zawodowych uzyskanych przez praktykantów. Za-
sygnalizowano również problemy stanowiące konsekwencję wpływu aktualnych uwarunko-
wań ekonomicznych na organizację i przebieg praktyk.

64. Wojciechowski Jacek: O kształceniu bibliotekarzy. „Bibliotekarz” 1995, nr 10, s. 3-5.
W publikacji stwierdzono, że przyczyną niepowodzeń w porządkowaniu spraw kształcenia 
bibliotekarzy jest dezorientacja i brak wizji przyszłego bibliotekarza. Opisano uwarunkowa-
nia związane z otoczeniem. Scharakteryzowano studentów studiów licencjackich, studiów 
magisterskich, studiów podyplomowych, tryb kwalifikowania bibliotekarzy dyplomowych. 
Zawarto niewiele informacji o treściach programowych i akredytacji.

65. Woźniczka-Paruzel Bronisława: Nowy kierunek studiów podyplomowych w Uniwer-
sytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. „Bibliotekarz” 1995, nr 9, s. 30-31.
W artykule opisano Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
UMK w Toruniu. Przedstawiono jego program (nazwa przedmiotu, liczba godzin, semestry, 
forma zaliczenia), warunki przyjęcia i studiowania.

66. Woźniczka-Paruzel Bronisława: Podyplomowe Studium Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. „Poradnik Biblio-
tekarza” 1995, nr 9, s. 22-23.
W artykule opisano Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
UMK w Toruniu. Przedstawiono program (nazwa przedmiotu, liczba godzin, semestry, for-
ma zaliczenia), warunki przyjęcia i studiowania.

67. Woźniczka-Paruzel Bronisława: Podyplomowe Studium Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej UMK – wyzwanie współczesności. „Głos Uczelni” 1995, R. IV, nr 9, 
s. 22.
W artykule opisano Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
UMK w Toruniu. Przedstawiono program (nazwa przedmiotu, liczba godzin, semestry, for-
ma zaliczenia), warunki przyjęcia i studiowania.

68. Wykaz szkół wyższych, szkół i innych form kształcenia, których ukończenie uznaje 
się za wykształcenie bibliotekarskie. „Bibliotekarz Zamojski” 1999, nr 1, s. 55-56.
W opracowaniu wypunktowano: co uznaje się za wykształcenie średnie bibliotekarskie, 
ukończenie czego uznaje się za wykształcenie określone jako studium bibliotekarskie,  
co uznaje się za wyższe wykształcenie bibliotekarskie.

69. Zybert Elżbieta Barbara: Studenci kierunku informacja naukowa i bibliotekoznaw-
stwo a przyszłość zawodu. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2003, nr 2, s. 88-99.
W artykule stwierdzono, że personel bibliotek i centrów informacji, ich kwalifikacje,  
zawodowe i osobiste decydują o ocenie tychże instytucji, ich wizerunku oraz zadowoleniu 
użytkowników. Te problemy zainicjowały badania ankietowe wśród studentów Instytutu 
Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego przepro-
wadzone w semestrze letnim roku akademickiego 2002/2003. Badaniami objęto 185 osób. 
Ankieta dotyczyła motywu wyboru studiów, wiedzy o zawodach bibliotekarza i specjalisty 
informacji, pracy w bibliotece lub centrum informacji, programu studiów, prestiżu biblio-
tekarza/pracownika informacji, poprawy wizerunku zawodu i jego przyszłości. Zaprezen-
towano wyniki badań oraz wnioski skupiając się na bardziej ogólnym charakterze refleksji  
nt przyszłości zawodu.
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70. Zygmunt Mirosława: Bibliotekarzu, inwestuj w siebie!. „Biuletyn Informacyjny  
Biblioteki Narodowej” 1999, [nr] 4, s. 41-42.
W artykule podkreślono potrzebę prowadzenia szkoleń dla bibliotekarzy. Pojawiła się po-
zytywna ocena szkoleń z zakresu technicznego czy organizacyjnego. Nakreślony został pro-
blem nie podążania środowiska bibliotekarskiego za zmianami zachodzącymi w otoczeniu 
bibliotek. Dostrzeżono potrzebę kursów podnoszących poziom wiedzy ogólnej, rozwijają-
cych zdolności interpersonalne, uczących rozwiązywania konfliktów oraz stymulujących 
rozwój ambicji twórczych.

Dokumenty elektroniczne

1. Cykl edukacyjny „Plan Rozwoju Bibliotek”, Stowarzyszenie CAL. Materiały niepu-
blikowane; ze zbiorów FRSI.
W opracowaniu zaprezentowano moduły szkoleniowe przeprowadzane w ramach  
„Programu Rozwoju Bibliotek”. Tematy szkoleń to: biblioteka jako miejsce – ludzie instytu-
cja, biblioteka jako miejsce zasobów wiedzy i kultury, biblioteka jako miejsce komunikacji  
i współpracy, biblioteka jako miejsce edukacji społecznej i kulturalnej, biblioteka jako miej-
sce rozwoju. Omówiono pokrótce ich kontekst i cele.

2. Góralska Małgorzata: Zmiany systemu oraz programu kształcenia w Instytucie In-
formacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. „Biuletyn 
EBIB” 2006, nr 5, [online], [dostęp: 10.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: 
http://ebib.info/2006/75/goralska.php.
W artykule przedstawiono humanistyczne ukierunkowanie programu edukacyjnego wro-
cławskiej placówki. Ukazano proces dostosowywania programu kształcenia na Uniwersyte-
cie Wrocławskim do standardów europejskich. Zaprezentowano przedmioty w programie 
studiów licencjackich oraz magisterskich (oferowane specjalizacje magisterskie: biblioteki 
cyfrowe, biblioteki naukowe, edytorstwo, książki i biblioteki dla młodych odbiorców, prasa 
w systemie informacji, sztuka książki). Poruszono problem statusu zawodowego bibliote-
karzy. Zwrócono uwagę na nieporozumienia związane z błędną oceną faktycznego zakresu 
obowiązków i zawodowej odpowiedzialności bibliotekarzy. Podkreślono następujące zagad-
nienia w dyskusji dotyczącej edukacji przyszłych bibliotekarzy i innych pracowników książ-
ki: oczekiwania przyszłych pracodawców, konieczność zapewnienia studentom wykształ-
cenia na poziomie akademickim, oczekiwania młodych ludzi wobec wybranego kierunku 
studiów, możliwości kadrowe.

3. Krzak Anna: Jeśli nie biblioteka, to co? Przyszłość zawodu bibliotekarza i pracow-
nika informacji w oczach studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliote-
koznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Biuletyn EBIB” 2007, nr 6, [online],  
[dostęp: 15.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info
/2007/87/a.php?krzak.
Artykuł zawiera wyniki i komentarz do badań ankietowych przeprowadzonych wśród stu-
dentów I, II i III roku studiów licencjackich stacjonarnych na uniwersytecie Jagiellońskim. 
Informacje tam zawarte dotyczą: motywu wyboru studiów, spodziewanego wyboru zawodu 
(bibliotekarz i pracownik informacji/broker informacji/archiwista/inne), miejsca przyszłej 
pracy, oczekiwanego upraktycznienia studiów.
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4. Prokopiuk Monika, Matyja Mirosław: Kształcenie bibliotekarzy w Szwajcarii. „Biu-
letyn EBIB” 2009, nr 4, [online], [dostęp: 10.11.2009]. Dostępny w World Wide 
Web: http://www.ebib.info/2009/104/a.php?matyja_prokopiuk.
W artykule opisano bibliotekarstwa w Szwajcarii. Zwrócono uwagę na wyraźny podział per-
sonelu bibliotecznego na bibliotekarzy bibliotek publicznych i bibliotekarzy bibliotek nauko-
wych. Ukazano trzystopniową hierarchię służby bibliotecznej oraz opisano każdy ze stopni 
(podstawowy, bibliotekarza dyplomowanego, bibliotekarza naukowego). Zauważono tendencji 
do bardziej intensywnej współpracy uniwersytetów i ośrodków naukowych z bibliotekami.

5. Radwański Aleksander: Program studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych 
kształcących bibliotekarzy: raport. Wrocław 2008. Materiały niepublikowane;  
ze zbiorów FRSI.
W opracowaniu omówiono wyniki analizy programów kształcenia 9 polskich uczelni wyż-
szych kształcących w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz wywiadów ze 
studentami i absolwentami 3 najbardziej znaczących ośrodków akademickich: Warszawy, 
Krakowa i Wrocławia. Raport zawiera opis programów kształcenia poszczególnych typów stu-
diów: dziennych, zaocznych oraz podyplomowych, a także opinie studentów na ich temat.

6. Report on Educational Needs : consist of: summary of research report and part  
of the First Draft of the Country Grant Proposal, Information Society Development 
Foundation. Materiały niepublikowane; ze zbiorów FRSI.
W opracowaniu przedstawiono wnioski z badań przeprowadzonych pośród bibliotekarzy. 
Badania dotyczyły odniesienia programów szkoleniowych bibliotekarzy do ich faktycznych 
potrzeb i oczekiwań, wymagań stawianych szkoleniom, strategii wspierania rozwoju zawo-
dowego. Uwzględniono także prestiż bibliotek i ich skłonność do współpracy z lokalnymi 
partnerami, motywację bibliotekarzy do zmian, ich chęć udziału w szkoleniach oraz utoż-
samianie się z zawodem.

7. Sitarska Anna: Dylematy kształcenia bibliotekarzy i pracowników służb informa-
cyjnych. „Biuletyn EBIB” 2002, nr 37, [online], [dostęp: 12.11.2009]. Dostępny  
w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/37/sitarska.php.
Artykuł jest komentarzem do dyskusji na Forum EBIB-u na temat kształcenia biblioteka-
rzy (6.03-30.06.2002). W konkluzji stwierdzono, iż każda z wypowiedzi zawiera sygnały 
potrzeb i oczekiwań ze strony praktyki w stosunku do instytucji kształcących bibliotekarzy. 
Zarysowano kwestie akredytacji kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-tech-
niczna. Zwrócono uwagę na potrzebę kształcenia bibliotekarzy również pod kątem usług  
i procesów informacyjnych. Zapytano o brak zaangażowania Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich i Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej w dyskusję o kształceniu biblioteka-
rzy i specjalistów informacji oraz w procesy akredytacyjne. Podkreślono problemy w edu-
kacji bibliotekarzy i pracowników służb informacyjnych: m.in. brak porozumienia między 
akademickimi ośrodkami i bibliotekami, brak powiązania bibliotekoznawczej dydaktyki 
uniwersyteckiej z udziałem studiujących w prowadzonych zespołowo programach badaw-
czych, potrzeby wyważonych proporcji między teorią a praktyką.

8. Wywiady z absolwentami Instytutu. Grażyna Talar [et al.]. „Biuletyn EBIB” 2006, 
nr 5, [online], [dostęp: 11.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.info
/2006/75/wywiady_ab.php.
Artykuł zawiera wywiady przeprowadzone przez studentki III i IV roku Instytutu Informa-
cji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego z absolwentami Instytutu:  
Grażyną Talar – dyrektorem Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Marią 
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Maciejewską-Kwapisz – dyrektorem Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu, Agnieszką Matusiak – dyrektorem Biura Marketingu i Sprzedaży Hutmen 
S.A. we Wrocławiu, Cezarym Kasiborskim – dyrektorem Powiatowej i Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu, Grażyną Twardak – dyrektorem 
Biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach. Pytania dotyczyły kadry naukowej Instytu-
tu, wykładowców (który wywarł decydujący wpływ na karierę zawodową respondentów), 
uzyskanego przygotowania do pracy w zawodzie, programu nauczania, prestiżu kierunku, 
ocenę obecnego przygotowania absolwentów bibliotekoznawstwa do pracy w bibliotece,  
rad dla studentów szukających pracy w zawodzie.

Problemy organizacyjne małych bibliotek

Wydawnictwa zwarte

1. Biliński Lucjan: Biblioteki publiczne końca XX wieku. Warszawa 2001.
W publikacji przedstawiono historię bibliotek od 1945 roku. Wiele miejsca poświęcono 
zbiorom bibliotecznym: polityce gromadzenia, selekcji zbiorów, nowościom wydawniczym, 
ich opracowaniu, ewidencji. Ukazano rolę czasopism, dokumentów życia społecznego, zbio-
rów audiowizualnych, muzycznych oraz wydawnictw obcojęzycznych, w tym dla mniej-
szości narodowych. Rozdział poświęcony czytelnikom bibliotek publicznych ukazuje stan 
czytelnictwa w Polsce w latach 1975-1998. Poruszono problemy związanych bezpośrednio 
z pracą z czytelnikiem – udostępnianie zbiorów oraz działalność informacyjno-bibliogra-
ficzna. Omówiono udostępnianie prezencyjne, wypożyczanie na zewnątrz i wypożyczanie 
międzybiblioteczne. Omawiając działalność informacyjną, wskazano na rolę biblioteki  
w budowie społeczeństwa informacyjnego, komputeryzację bibliotek, wykorzystanie In-
ternetu. Przeanalizowano problemy związane z pracownikami bibliotek: zatrudnienie, wy-
kształcenie bibliotekarzy, omówiono procesy kształcenia i doskonalenia. Jeden z rozdziałów 
dotyczy bazy bibliotek publicznych. Opisano również zmiany, jakie zachodzą w bibliotekach 
w związku z ich komputeryzacją i wykorzystaniem Internetu.

2. Czytelnictwo i biblioteki na wsi – obraz współczesny i tendencje. Red. Mieczysław 
Szyszko. Warszawa 1996.
Publikacja zawiera materiały konferencyjne dotyczące czytelnictwa i bibliotek na wsi. Poru-
szono najważniejsze zagadnienia, związane z tematem, w tym największy problemu – ogra-
niczonej dostępności mieszkańców wsi do książek. Praca ma służyć samorządom zrozumieć 
problem i podejmować właściwe decyzje odnośnie ożywienia lokalnego życia kulturalnego. 
Znajdują się tam artykułu dotyczących warsztatu bibliotek wiejskich, metod zarządzania  
i ich organizacji. Zawartość: Jan Szczepański: Meandry współczesności, s. 21-25; Izabela Bu-
karba-Rylska: Kultura współczesna wsi, s. 26-46; Stanisław Czajka: SBP wobec problemów 
bibliotekarstwa wiejskiego, s. 47-57; Grażyna Straus: Zmiany w upodobaniach czytelniczych 
Polaków, s. 58-77; Katarzyna Wolff: Czytelnictwo mieszkańców wsi i aspiracje kulturalne 
młodzieży wiejskiej, s. 78-91; Witold Przybyszewski: Obsługa biblioteczna mieszkańców wsi 
w świetle statystyki bibliotecznej, s. 92-102; Jerzy Maj: Panorama problematyki bibliotekar-
stwa wiejskiego, s. 103-114; Andrzej Tyws: Bibliotekarze w samorządach i organizacjach,  
s. 115-122; Jan Wołosz: Biblioteka publiczna w systemie informacji, s. 125-134; Ewa Korul-
czyk: Formy pracy z czytelnikami bibliotek wiejskich, s. 135-141; Władysław Michnal: Księ-
gozbiory bibliotek wiejskich na przykładzie woj. szczecińskiego, s. 142-153; Zdzisław Bieleń: 
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Księgozbiory wiejskich bibliotek publicznych na przykładzie woj. lubelskiego, s. 154-169;  
Franciszek Łozowski: Księgozbiory bibliotek wiejskich na przykładzie woj. poznańskiego,  
s. 170-178; Jan Burakowski: Model obsługi biblioteczno-informacyjnej mieszkańców wsi,  
s. 181-199; Wojciech Szymanowski: Zarządzanie bibliotekami w gminach, s. 200-208;  
Roman Ławrynowicz: Biblioteki publiczno-szkolne: anachronizm czy zwiastun przyszłości,  
s. 209-219; Krystyna Kunderak: Jakiej pomocy oczekują bibliotekarze wiejscy od wojewódz-
kiej biblioteki publicznej?, s. 220-226; Lucjan Biliński: Kadra bibliotek wiejskich, s. 227-245.

3. Dobra biblioteka publiczna – czyli jaka? Studia i materiały: praca zbiorowa.  
Red. Anna Wiśniewska i Artur Paszko. Kraków 2006.
Publikacja zawiera teksty referatów wygłoszonych podczas dwóch konferencji ogólnopol-
skich, które miały na celu ukazanie wzorców, przykładów poprawnie funkcjonujących bi-
bliotek, oraz przedstawienie bibliotekarzom nowych, konkretnych rozwiązań jakie mogą 
oni wykorzystać w swoich placówkach. Opublikowano też liczne badania, mające na 
celu ukazanie sytuacji instytucji. Tematyka książki oscyluje wokół zagadnień związanych  
z ulepszeniem jakości pracy w bibliotece, jej zarządzaniem i promocją. Poruszono aspekt 
opracowania standardów dla polskich placówek. Zawartość: Grażyna Prawlewska-Skrzy-
pek: Funkcjonowanie bibliotek publicznych w Polsce samorządowej – wyniki badań, s. 11-26;  
Lidia Derfert-Wolf: Badania efektywności bibliotek w świecie, s. 27-47; Ewa Głowacka: Norma 
ISO 11620 w praktyce badań jakości biblioteki, s. 49-56; Maria Sidor: Jakość usług bibliotecz-
nych – metoda SERVQUAL, s. 57-72; Dariusz Wojakowski: Metodologia badań dotyczących 
jakości usług bibliotek publicznych, s. 73-87; Aldona Guzik: Raport z badań pilotażowych 
Regionalnego Centrum Badań Czytelnictwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie,  
s. 89-115; Jolanta Sobielga: Biblioteka publiczna jako asertywna organizacja, s. 119-122;  
Stefan Kubów: Promocja Biblioteki, s. 123-133; Przemysław Staniszewski: Public Relations. 
Czym jest, a czym nie jest? I dlaczego warto o tym wiedzieć?, s. 135-138; Przemysław Stani-
szewski: Strategia komunikacji, s. 139-142; Olga Kalińska: Karty oceny okresowej, s. 143-166.

4. Działalność bibliotek publicznych : wytyczne IFLA/UNESCO. Oprac. przez ze-
spół pod przewodnictwem Philipa Gilla, w imieniu Sekcji Bibliotek Publicznych.  
Warszawa 2002.
Wytyczne IFLA/UNESCO dotyczące bibliotek publicznych. Podjęto w nich zagadnienia: 
roli i celu biblioteki publicznej, jej podstaw prawnych i finansowych, jej dostępności dla 
użytkownika (tak w zakresie świadczenia usług, jak i warunków lokalowych), gromadzenia 
zbiorów, pracowników bibliotek, zarządzania i marketingu. W załącznikach umieszczono 
m.in. Manifest bibliotek publicznych IFLA/UNESCO i Kartę praw użytkownika.

5. Rusek Adam: Miła praca blisko domu. Osoby bez przygotowania zawodowego za-
trudnione w bibliotekach o pracy i zawodzie bibliotekarza. Warszawa 1995.
Publikacja zawiera wyniki i komentarz do badań ankietowych przeprowadzonych wśród 
pracowników bibliotek w woj. ciechanowskim, płockim, siedleckim, skierniewickim. Bada-
no idealny model bibliotekarza w opinii badanych, znaczenie wykształcenia zawodowego 
dla pracy bibliotekarskiej, trudności w pracy, kształcenie zawodowe.

6. Rusek Adam: Sól zawodu. Wykształcenie, praca i bibliotekarstwo w oczach pracow-
ników bibliotek publicznych. Warszawa 1993.
Publikacja zawiera wyniki i komentarz do badań ankietowych przeprowadzonych wśród 
pracowników bibliotek publicznych mających przygotowanie zawodowe na poziomie śred-
nim. Badano: oczekiwania respondentek wobec szkoły bibliotekarskiej i satysfakcję z niej, 
ocenę szkolnych programów nauczania, ambicje zawodowe.
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7. Sieć bibliotek publicznych wobec potrzeb społeczeństwa informacyjnego: materiały  
z ogólnopolskiej konferencji, Lublin 27-29 września 2005 r. Red. Jan Wołosz.  
Warszawa 2006.
Tematyka pracy obejmuje całokształt problemów i doświadczeń powiatowych i wojewódz-
kich bibliotek publicznych, dotyczy roli i funkcji bibliotek, a także ich przyszłości w zmienia-
jących się warunkach społecznych, kulturalnych czy gospodarczych. W publikacja ukazano 
obecny stan bibliotek i pokazano działanie sieci bibliotek publicznych w Polsce, omówiono 
problemy ale jednocześnie rozwój i pomysłowość polskich bibliotekarzy. Zaprezentowano 
współczesne biblioteki i ich dopasowanie do teraźniejszości. Zawartość: Leon Dyczew-
ski: Trwałość i tendencje rozwojowe w kulturze Polski, s. 9-22; Katarzyna Wolf: Potrzeby  
i oczekiwania czytelników wobec bibliotek – w świetle badań, s. 23-41; Jan Wołosz: Problemy 
organizacji sieci bibliotek publicznych, s. 44-54; Zofia Ciuruś: Doświadczenia Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie w tworzeniu wojewódzkiej sieci biblio-
tecznej, s. 55-65; Helena Bednarska: Biblioteka publiczna jako instytucja edukacyjna na przy-
kładzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, s. 66-76; 
Stanisław Turek: Rola Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w sytuacji 
zróżnicowania jakości sieci bibliotecznej, s. 77-89; Andrzej Dąbrowski: O roli wojewódzkiej 
biblioteki publicznej w sytuacji zróżnicowania jakości sieci bibliotecznej. Z doświadczeń woje-
wództwa świętokrzyskiego, s. 90-102; Artur Paszko: Działalność instrukcyjno – metodyczna 
bibliotek publicznych, s. 103-111; Barbara Budyńska, Małgorzata Jezierska: Biblioteki powia-
towe w sześć lato po reformie, s. 114-134; Andrzej Tyws: Stan obecny oraz prawne, materialne 
i mentalne uwarunkowania budowy silnych powiatowych bibliotek publicznych, s. 135-144; 
Anna Zbytniewska: Rola Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku w organizowaniu powia-
towej sieci bibliotek publicznych, s. 145-152; Barbara Pawlik: Biblioteka publiczna w powie-
cie Grodzkim – próba oceny na przykładzie Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu,  
s. 153-160; Dariusz Kowalczyk: Rola i zadania biblioteki publicznej na przykładzie Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Końskie w latach 1999-2005, s. 161-167; Leszek Masadyński: Zin-
tegrowany System Biblioteczny SOWA2/MARC21, s.170-178.

8. Wokół bibliotek i bibliotekarstwa : księga jubileuszowa dedykowana Janowi Wołoszo-
wi. Red. Jadwiga Sadowska. Warszawa 2005.
Praca podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich poświęcona jest Janowi Wołoszowi, 
jego pracy, zagadnieniom, którymi się zajmuje, przedstawiono również bibliografię wszyst-
kich artykułów i publikacji przez niego napisanych. Druga część składa się z kilkunastu 
referatów oscylujących wokół problemów, z jakimi borykają się polskie biblioteki. Oprócz 
przedstawienia kilku placówek, oraz ukazania ich funkcji kulturowych, edukacyjnych i in-
formacyjnych, możemy znaleźć też zagadnienia dotyczące roli bibliotek współcześnie, zmian 
na przestrzeni czasu, czy też problemów, nie tylko finansowych. Zawartość: Jadwiga Sadow-
ska: Jan Wołosz – 45 lat pracy zawodowej i społecznej, s. 9-16; Danuta Urbańska: Bibliografia 
publikacji Jana Wołosza, s. 17-50; Bożena Bednarek Michalska: Zasoby cyfrowe – ich rola  
w polskiej kulturze, s. 53-58; Zdzisław Bieleń: Biblioteki Publiczne Lubelszczyzny w latach 
1999-2004, s. 59-70; Lucjan Biliński: Formatowanie i deformowanie sieci bibliotek publicznych 
w latach 1946-2004, s. 71-78; Krystyna Brodowska: Pół wieku sieradzkich bibliotek – wspo-
mnienie niesentymentalne, s. 79-86; Tadeusz Chrobak: Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
im. Emanuela Smolki w Opolu – krótka historia, s. 87-91; Andrzej Gaworski, Maciej Dyn-
kowski: „Elektroniczne” bibliografie regionalne – nowa jakość?, s. 92-103; Bolesław Howorka: 
Rozważania o ustawach bibliotecznych, s. 104-112; Janina Jagielska: Rola Biblioteki Publicz-
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nej m. st. Warszawy w polskim życiu bibliotecznym, s. 113-120; Roman Ławrynowicz: Biblio-
tekarskie drogi i rozdroża, s. 121-126; Stanisław Mazur: Automatyzacja w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Tarnobrzegu, s. 127-130; Władysław Michnal: Działalność naukowa Książnicy 
Pomorskiej w Szczecinie w latach 1975-2004, s. 131-142; Stanisław Siekierski: Biblioteki pu-
bliczne w ostatnim piętnastoleciu, s. 143-151; Marian Skomro: Bibliotekarze na bożym szlaku, 
s. 152-156; Barbara Sordylowa: Biblioteki publiczne a komunikacja społeczna, s. 157-160; 
Elżbieta Stefańczyk: Działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w latach 2001-2005, 
s. 161-167; Jacek Wojciechowski: Syndrom petryfikacji, s. 168-173; Elżbieta Barbara Zybert: 
Mobbing i biblioteki, s. 174-182; Zbigniew Żmigrodzki: Ważne problemy polskich bibliotek, 
s. 183-187.

Artykuły z wydawnictw zwartych

1. Banacka Marianna: Potrzeby społeczności lokalnych a biblioteka. [W:] Biblioteka  
w otoczeniu społecznym : praca zbiorowa. Red. Elżbieta Barbara Zybert. Warszawa 
2000, s. 39-51.
W artykule przedstawiono główne potrzeby dotyczące biblioteki, m.in. by była otwarta na 
czytelnika, bardziej dostępna i udostępniająca swoje zbiory coraz szerszej publiczności. Do-
strzeżono potrzebę specyfikacji usług, zgodności z oczekiwaniami, niezawodności, dbania  
o wartość usług, sposób ich dostarczania.

2. Biliński Lucjan: Kadra bibliotek wiejskich. [W:] Czytelnictwo i biblioteki na wsi – ob-
raz współczesny i tendencje. Red. Mieczysław Szyszko. Warszawa 1996, s. 227-245.
Artykuł dotyczy stanu zatrudnienia pracowników bibliotek i filii wiejskich. Poruszono 
zagadnienia takie jak staż pracy oraz wykształcenie wiejskich bibliotekarzy. Zaprezento-
wano potrzeby kadry w zakresie doskonalenia, dokształcania pracowników. Publikacja  
dotyczy nie tylko pełnoetatowych pracowników, ale osób pracujących w bibliotece na nie-
pełnym etacie.

3. Biliński Lucjan: Pracownicy bibliotek publicznych: stan zatrudnienia, kwalifikacje, 
zasady płacowe. [W:] Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji nauko-
wej w Polsce: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 4-5 czerwca 1996. 
Red. Maria Kocójowa. Kraków 1997, s. 60-63.
W artykule przedstawiono stan na rok 2005 bibliotek publicznych w zakresie: stanu zatrud-
nienia, stanu wykształcenia pracowników bibliotek, wymagań kwalifikacyjnych uprawnia-
jących do zajmowania stanowisk bibliotekarskich.

4. Burakowski Jan: Model obsługi biblioteczno-informacyjnej mieszkańców wsi. [W:] 
Czytelnictwo i biblioteki na wsi – obraz współczesny i tendencje. Red. Mieczysław 
Szyszko. Warszawa 1996, s. 181-199.
W uwagach wstępnych określono temat opracowania, uwarunkowania społeczno-go-
spodarcze i demograficzne. Przedstawiono plany działalności bibliotek publicznych na 
następne 20-lecie (1997-2017). Opisano wnioski z dotychczasowego rozwoju bibliotek 
publicznych na wsi w Polsce i na świecie. Zasygnalizowano poszukiwanie wzorca obsługi 
biblioteczno-informacyjnej mieszkańców wsi. Zwrócono uwagę na placówki pomocnicze 
przy udostępnianiu zbiorów na terenie gminy. Przedstawiono specyfikę organizacji dzia-
łalności biblioteczno-informacyjnej w gminach „nietypowych”. Zaprezentowane wybrane 
problemy organizacyjne bibliotek gminnych.
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5. Kapowicka Beata: Biblioteka w pejzażu życia kulturalnego wsi – model animacji 
współpracy środowiskowej. [W:] Animacja czytelnictwa dziecięcego: koncepcje – do-
świadczenia – postulaty. Red. Joanna Papuzińska i Grażyna Walczewska-Klimczak. 
Płock 2004, s. 115-121.
W artykule opisano działalność Filii bibliotecznej w Rogozinie Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Radzanowie i jej funkcje: kształtowanie czytelnictwa, integracja społeczeństwa 
lokalnego, ukierunkowanie na pracę z czytelnikiem najmłodszym, próba wytworzenia 
potrzeby obcowania z książką od lat najmłodszych. Przedstawiono projekty związane  
z animacją czytelnictwa w społeczności lokalnej, opisano gry i zabawy zachęcające dzie-
ci do czytania. Ukazano wpływ zainteresowania mieszkańców na stosunek władz samo-
rządowych do instytucji, pomoc w organizacji imprez. Opisano kształtowanie przyszłych 
miłośników kultury, którzy w późniejszym czasie będą widzieli potrzebę dofinansowania 
takich placówek.

6. Kisilowska Małgorzata: Komunikacja w bibliotece. [W:] Biblioteka w otoczeniu spo-
łecznym : praca zbiorowa. Red. Elżbieta Barbara Zybert. Warszawa 2000, s. 23-38.
W artykule podjęto próbę zdefiniowania komunikacji. Opisano różne rodzaje komuni-
kacji w bibliotece: z czytelnikiem, z przełożonymi, z innymi instytucjami i środowiskiem 
(komunikacja zewnętrzna). Wyróżniono cele komunikacji. Opisano narzędzia używane  
w komunikacji (werbalnej i niewerbalnej). Poruszono problemy różnych poziomów ko-
munikacji.

7. Kisilowska Małgorzata: Misja biblioteki i bibliotekarza. [W:] Biblioteka w otocze-
niu społecznym : praca zbiorowa. Red. Elżbieta Barbara Zybert. Warszawa 2000,  
s. 9-22.
W artykule przedstawiono kierunki rozwoju bibliotekarstwa środowiskowego, zaprezento-
wano misję biblioteki – te jej zadania i funkcje, jakie powinny być realizowane wobec oto-
czenia. Zauważono, że należy brać pod uwagę potrzeby czytelników i perspektywy działania 
w dynamicznym środowisku. Zwrócono uwagę na działalność bibliotek w społeczeństwie 
informacyjnym. Zaprezentowano funkcje lokalnych ośrodków informacji.

8. Kołodziejska Jadwiga: Ogólny zarys polskiego systemu bibliotek. [W:] Najlepsze 
wzorce działalności bibliotecznej w Europie, Singapurze i USA. Oprac. Birgit Don-
kert. Warszawa 2005.
W artykule scharakteryzowano system bibliotekarstwa publicznego w Polsce. Zaprezen-
towano podstawowe struktury, kooperacje i integrację bibliotek. Poruszono zagadnienia 
dotyczące finansowania, modernizacji placówek. Zwrócono uwagę na ukierunkowanie 
działalności na potrzeby użytkowników. Przedstawiono problemy kształcenia zawodowego 
i sytuację kadrową.

9. Korulczyk Ewa: Po co bibliotece gminnej potrzebna jest biblioteka powiatowa? [W:] 
Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych – poziom powiatowy. Red. Jan Wołosz. 
Warszawa 2000, s. 122-125.
W artykule zaprezentowano bibliotekę gminną w Grabowie. Zawarto dane dotyczące czytel-
ników i wyposażenia biblioteki. Ukazano Bibliotekę w Grabowie jako organizatora imprez 
kulturalnych o zasięgu ogólnospołecznym. Przedstawiono zmiany planowane na najbliższe 
lata. Naświetlono wizję biblioteki powiatowej jako biblioteki o większych możliwościach  
i zasobach niż biblioteka gminna, uwzględniono kwestię lepszego zaspokajania potrzeb, po-
ruszono problem osób niepełnosprawnych.
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10. Maj Jerzy: Panorama problematyki bibliotekarstwa wiejskiego. [W:] Czytelnictwo  
i biblioteki na wsi – obraz współczesny i tendencje. Red. Mieczysław Szyszko.  
Warszawa 1996, s. 103-114.
W opracowaniu przedstawiono historie bibliotekarstwa wiejskiego i jego problemów. Opi-
sano bibliotekarstwo wiejskiego teraz i w przyszłości. Postawiono tezy dotyczące przyszło-
ści placówek na wsiach. Zaproponowano dyskusję nad perspektywicznym modelem sieci 
bibliotek publicznych. Zaprezentowano jej wstępne założenia. Przedstawiono problemy  
i podjęto próbę ich rozwiązania.

11. Pieniążek Maria: Stan przygotowania absolwentów bibliotekoznawstwa do pracy  
w bibliotekach publicznych. [W:] Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informa-
cji naukowej w Polsce: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 4-5 czerwca 
1996. Red. Maria Kocójowa. Kraków 1997, s. 64-66.
W artykule podjęto próbę oceny stopnia przygotowania do pracy w bibliotekach publicz-
nych absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na tle charakterystyki funkcji, 
jakie pełnią te biblioteki. Przedstawiono niezbędne umiejętności.

12. Przybyszewski Witold: Obsługa biblioteczna mieszkańców wsi w świetle statystyki 
bibliotecznej. [W:] Czytelnictwo i biblioteki na wsi – obraz współczesny i tendencje. 
Red. Mieczysław Szyszko. Warszawa 1996, s. 92-102.
W opracowaniu podjęto próbę oceny funkcjonowania sieci bibliotek publicznych na wsi 
z perspektywy oficjalnej statystyki państwowej. Zakres chronologiczny dotyczy lat 1990-
1995. Zawarto odniesienia do sytuacji placówek w miastach, w celu uzyskania odpowied-
niej perspektywy. Poruszono zagadnienia dotyczące likwidacji punktów bibliotecznych, ich 
działania, negatywnej oceny. Scharakteryzowano problemy dotyczące księgozbioru i spadku 
czytelnictwa, liczby wypożyczeń. Opisano tendencje, które nastąpiły w ostatnich latach.

13. Wojciechowski Jacek: Bibliotekarstwo: zawód czy zatrudnienie. [W:] Zawód biblio-
tekarza dziś i jutro: materiały z ogólnopolskiej konferencji Nałęczów 18-20 września 
2003. Red. Janusz Nowicki. Warszawa 2003, s. 29-47.
Artykuł zawiera rozważania dotyczące zawodu bibliotekarza i jego charakterystykę. Podjęto 
próbę określenia profesji bibliotekarskiej, opisano tradycję zawodu i dokonujące się zmia-
ny. Przedstawiono niezbędne umiejętności i wiedzę związaną z organizacją, prowadzeniem  
i funkcjonowaniem biblioteki jako instytucji, zwrócono uwagę na obsługę przez biblioteka-
rza procesów informacyjnych. Podkreślono rolę udostępniania zasobów, mediacji, promocji 
biblioteki. Poruszono problem wiedzy i kształcenia bibliotekarzy. Stwierdzono, że obszar 
wiedzy bibliotekarza jest bardzo rozległy, a zakres tej wiedzy powinien on zdobywać w pro-
cesie kształcenia sformalizowanego.

14. Wołosz Jan: Biblioteki publiczne w świetle standardów zagranicznych. [W:] Funkcje 
ponadlokalne bibliotek publicznych – poziom powiatowy : materiały z Ogólnopolskiej 
Konferencji nt. „Biblioteka powiatowa ’99 – pierwsze doświadczenia i wnioski”. Radom/
Jedlnia Letnisko, 20-22 września 1999. Red. Jan Wołosz. Warszawa 2000, s. 14-24.
W opracowaniu ogólnie przedstawiono standardy biblioteczne. Podkreślono wagę stan-
dardów IFLA, UNESCO. Opisano standardy IFLA. Scharakteryzowano wizję biblioteki 
publicznej w Manifeście UNESCO z 1994 roku. Podjęto próbę przedstawienia bibliotek pol-
skich na tle standardów zagranicznych. W konkluzji stwierdzono, iż istnieje potrzeba dal-
szych skutecznych starań o bogatsze księgozbiory, lepsze lokale, lepiej wykwalifikowanych 
pracowników. Podkreślono potrzebę zbudowania sieci bibliotek. Poruszono także kwestie 
nowelizacji przepisów prawnych.
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15. Żmigrodzki Zbigniew: Ważne problemy polskich bibliotek. [W:] Wokół bibliotek  
i bibliotekarstwa: księga jubileuszowa poświęcona Janowi Wołoszowi. Red. Jadwiga 
Sadowska. Warszawa 2005, s. 183-187.
W artykule opisano czynników przyczyniające się do ciężkiej sytuacji  bibliotek w dzisiej-
szych czasach. Scharakteryzowano aktualne problemów placówek, wśród których można 
wymienić niewystarczającą regulację prawną statusu bibliotek, braki w środkach finanso-
wych, cenzura „poprawności politycznej” w doborze księgozbioru, zaniechanie pedagogiki 
bibliotecznej, zróżnicowanie bibliotekarskiego ruchu zawodowego. Spróbowano również 
dostrzec pozytywne aspekty działalności bibliotek. Zaprezentowano rozwiązania, które 
mogą pomóc placówkom.

Artykuły z wydawnictw ciągłych

1. Adamek Maria: Biblioteka publiczna lokalnym centrum informacji. „Bibliotekarz 
Lubuski” 2005, R. 10, nr 2, s. 17-19.
W artykule zaprezentowano różne funkcje biblioteki publicznej, znaczenie jej działalności 
dla społeczności lokalnej. Przedstawiono zagadnienia dotyczące sposobów zaspokajania 
potrzeb informacyjnych użytkowników.

2. Adamiec Witold: Narodowa i gminne. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodo-
wej” 1999, [nr] 4, s. 18-23.
Artykuł dotyczy badań przeprowadzonych przez IKiCz, mających na celu rozpoznanie 
najważniejszych funkcji, jakie powinny spełniać biblioteki publiczne. Podjęto rozważania 
na temat centralistycznego zaopatrywania bibliotek. Ukazano przyczyny spadku liczby 
gminnych bibliotek publicznych i filii. Stwierdzono iż reforma samorządowa ukazuje słabe 
punkty bibliotek publicznych. Zaprezentowano zróżnicowanie placówek i przedstawiono 
negatywne skutki różnego ich traktowania przez samorządy. Poruszono temat kształce-
nia bibliotekarzy po reformie, pomocy bibliotek wojewódzkich w szkoleniu bibliotekarzy 
gminnych.

3. Adamiec Witold: O, biblioteko gminna! Ty arko… dziurawa!. „Notes Wydawniczy” 
1999, nr 3, s. 54-56.
W publikacji opisano badania dotyczące bibliotek, przeprowadzone w całej Polsce. Py-
tania dotyczyły głównie księgozbioru (powiększania i aktualizowania), kwestii finanso-
wych i innych zagadnień ważnych dla działalności bibliotek. Na ankietę odpowiedziało  
ok. 2/3 bibliotek, do których została ona wysłana. Przedstawiono wnioski, za główny pro-
blem uznano: niezbyt poprawne stosunki między bibliotekami a samorządami.

4. Aleksiewicz Anna: Biblioteki publiczne w środowisku wiejskim. „Poradnik Bibliote-
karza” 2001, nr 3, s. 3-4.
W artykule przedstawiono krótko historię bibliotek publicznych, uwzględniając wpływ 
zmian w podziale administracyjnym kraju na ich funkcjonowanie. Opisano sytuację gmin-
nych bibliotek i punktów bibliotecznych oraz ich rolę w małych społecznościach. Ukaza-
no bibliotekę, jako miejsce ustawicznego kształcenia, rozwijania kultury, miejsce spotkań, 
źródło informacji, instytucję integrującą środowisko. Przedstawiono rolę bibliotekarzy  
i ich stosunku wobec kształtowania społeczności lokalnej. Zwrócono również uwagę na ne-
gatywne skutki nie dofinansowania bibliotek przez samorządy.
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5. Balcerowski Waldemar: Biblioteka otwartych drzwi, czyli o działalności Gminnej  
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie w latach 1997-2007. „Bibliotekarz 
Radomski” 2008, R. 16, nr 1, s. 22-31.
W artykule scharakteryzowano społeczność gminy. Przedstawiono zmiany związane z roz-
szerzeniem funkcji biblioteki do roli biblioteki powiatowej. Zaprezentowano funkcje eduka-
cyjnej – rozwijanie zainteresowań wśród czytelników, projekt „Biblioteka otwartych drzwi, 
czyli widzieć inaczej”, promowanie zdrowego stylu życia, kultury, sztuki. Opisano również 
inne projekty zrealizowane przez bibliotekę. Przedstawiono działania grupy młodzieżowej 
Luna i jej wkład w rozwój edukacyjny biblioteki. Zaprezentowano przedsięwzięcia mające 
na celu poszerzenie działalności informacyjnej placówki. Scharakteryzowano bibliotekarzy 
jako kadrę pragnącą podnosić własne kwalifikacje. Opisano cele osiągane w procesie dydak-
tyczno-wychowawczym, poszerzanie wiedzy i umiejętności czytelników, dostosowywanie 
księgozbioru do potrzeb społeczności.

6. Bednarska Helena: Konkurs na najlepszą bibliotekę gminną w Wielkopolsce  
w roku 2000. „Bibliotekarz” 2001, nr 11, s. 25-26.
Artykuł jest sprawozdaniem z konkursu na najlepszą bibliotekę gminną w Wielkopolsce  
w roku 2000 przeprowadzonego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Anima-
cji Kultury w Poznaniu. Brano pod uwagę bazę lokalową, księgozbiór, pracowników, pracę 
z czytelnikiem, działalność kulturalno-edukacyjną, komputeryzację. Krótko opisano biblio-
teki nagrodzone i wyróżnione.

7. Biliński Jan: Biblioteki wspomagające zdobywanie wiedzy w formach pozaszkolnych. 
„Bibliotekarz” 2006, nr 5, s. 29-31.
W artykule zawarto refleksje nad możliwością wzbogacenia przez bibliotekę form działal-
ności poprzez udziału w kształceniu dorosłych. zaprezentowano Manifest Bibliotek Pu-
blicznych UNESCO/IFLA z 1994 r. Przedstawiono pozaszkolne formy kształcenia. Opisano  
warunki stawiane przed organizatorami, udostępnianie materiałów szkolnych, organizowa-
nie egzaminów.

8. Biliński Lucjan: Oczekiwania bibliotekarzy wobec samorządowców. „Poradnik  
Bibliotekarza” 2006, nr 4, s. 14-16.
W artykule zaprezentowano obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wobec biblio-
tek. Opisano kompetencje bibliotek wojewódzkich – z punktu widzenia prawa. Podkreślono 
konieczność współpracy między bibliotekami. Wskazano problemy wynikające ze stosunku 
samorządów do bibliotek.

9. Budyńska Barbara, Jezierska Małgorzata: Biblioteki powiatowe w sieci bibliotek pu-
blicznych. „Bibliotekarz” 2002, nr 9, s. 2-8.
W artykule opisano wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach badań IKiCz w latach 
2001 i 2002 na temat bibliotek powiatowych. Przedstawiono zjawiska towarzyszące powoły-
waniu bibliotek powiatowych. Ukazano problemy zróżnicowanych formuł organizacyjnych 
bibliotek. Zaprezentowano opinie bibliotek wojewódzkich.

10. Budyńska Barbara, Jezierska Małgorzata: Pięć lat bibliotek powiatowych. „Bibliote-
karz” 2005, nr 1, s. 12-18.
W opracowaniu zwrócono uwagę na niepełną sieć bibliotek powiatowych. Opisano roz-
wiązania przyjęte przy  powoływania bibliotek powiatowych, zakres ich zadań, zwróco-
no uwagę na zlecanie im zadań ponadlokalnych. W konkluzji stwierdzono, iż tworzenie  
bibliotek powiatowych stało się wieloletnim procesem ciągłym, a przy tym niestabilnym.
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11. Budyńska Barbara: Aktualna kondycja bibliotek publicznych. „Bibliotekarz” 2007, 
nr 12, s. 2-7.
W artykule postawiono tezę, że biblioteki stają się bardziej atrakcyjne, ale spada zaintere-
sowanie nimi czytelników. Opisano próbę zbadania faktycznego stanu i kondycji biblio-
tek publicznych. Poruszono zagadnienia dotyczących sieci bibliotek, ich struktury, zmian  
w organizacji bibliotek publicznych. Scharakteryzowano biblioteki gminne i powiatowe 
oraz wpływ ich lekceważenia na sieć. Zaprezentowano zmiany zachodzące w bibliotece i jak 
one wpływają na czytelnictwo, oraz stosunek użytkowników do instytucji.

12. Budyńska Barbara: Biblioteki powiatowe w badaniach sondażowych. „Poradnik Bi-
bliotekarza” 2002, nr 3, s. 3-6.
Artykuł przedstawia komentarz do badań przeprowadzonych przez IKiCz, rozpoczętych  
w połowie 2000 roku, dotyczących warunków tworzenia i organizacji bibliotek powiato-
wych. Z sondażu wynikł bardzo zróżnicowany obraz powstających bibliotek powiatowych. 
Odmienne były zarówno okoliczności towarzyszące ich powoływaniu jak i warunki okre-
ślające możliwości realizowania przez nie zadań ponadlokalnych. Różny jest również sta-
tus formalnoprawny bibliotek powiatowych. Biblioteki powiatowe mają także różne nazwy. 
Część bibliotek powiatowych to wojewódzkie z ograniczonym zasięgiem działania lub 
mniejsze (gminne) o  zasięgu rozszerzonym. Ukazano skomplikowane wzajemne relacje 
bibliotek powiatowych z władzami samorządowymi.

13. Budyńska Barbara: Działalność kulturalna bibliotek publicznych. „Poradnik Biblio-
tekarza” 2006, nr 1, s. 3-8.
W artykule podkreślono potrzebę określenia miejsca biblioteki w środowisku. Zwrócono 
uwagę na to, że każdy użytkownik (także potencjalny) musi widzieć potrzebę istnienia bi-
blioteki.   Biblioteka ma dążyć do zaspokajania potrzeb wszystkich grup użytkowników, 
niwelować dysproporcje między zamożnymi i ubogimi. Ukazano biblioteki jako „lokalne 
wrota wiedzy”. Zwrócono uwagę na to, że biblioteki publiczne utrzymywane przez lokalne 
samorządy są z natury rzeczy nastawione na realizację zadań lokalnych. Określono spo-
sób działania bibliotek publicznych nałożony przez ich lokalny charakter. Opisano również 
możliwości działania bibliotek i ich funkcjonowania w przestrzeni społecznej. Zwrócono 
uwagę na potrzebę znajomości odbiorców biblioteki, by móc efektywnie i z korzyścią przy-
gotować dla nich księgozbiór i formy pracy. Zaprezentowano również działania lokalnych 
bibliotek inspirowane przez instytucje z zewnątrz.

14. Budyńska Barbara: Jaka biblioteka powiatowa?. „Poradnik Bibliotekarza” 2007,  
nr 10, s. 3-11.
W artykule porównano sytuację bibliotek powiatowych w latach 2002 i 2006. Zwrócono 
uwagę na niepełną sieć bibliotek powiatowych i na sposób ich powoływania. Sytuację biblio-
tek powiatowych określono jako nadal niestabilną, a proces związany z ich powoływaniem 
jako ciągły. Opisano różne rozwiązania organizacyjne. Wskazano na różnice między biblio-
tekami powiatowymi. Omówiono wielkość kadr. Zwrócono uwagę na nieznaczną poprawę 
sytuacji lokalowej, znaczące zwiększenie się księgozbiorów, wzrost liczby skomputeryzowa-
nych bibliotek powiatowych. Zamieszczono zestawienie dotyczące finansowania bibliotek 
realizujących zadania dla powiatu ziemskiego.

15. Burakowski Jan: S.O.S. dla wiejskich bibliotek publicznych. „Bibliotekarz” 1995,  
nr 4, s. 5-10.
W artykule ukazano problemy, z jakimi borykają się biblioteki. Zaprezentowano skutki 
reformy administracyjnego podziału kraju w 1975 r., upatrując w niej przyczyn upadku 
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bibliotek wiejskich. Opisano zły stan czytelnictwa i inne niebezpieczeństwa, takie jak zły 
stan udostępnianych zbiorów, lokali, wyposażenia, słabo wyszkolony personel. Porówna-
no poziomu bibliotek wiejskich i miejskich. Przedstawiono działania, jakie mogą wspomóc 
rozwój wiejskich bibliotek przy jednoczesnym pokazaniu czynników, którzy rozwój ten ha-
mują. Przedstawiono oczekiwania wobec Ministerstwa Kultury i Sztuki.

16. Dawidowicz-Chymkowska Olga: Księgozbiory dla dzieci i młodzieży w wiejskich 
bibliotekach gminnych : wstępne wyniki badania. „Poradnik Bibliotekarza” 2007,  
nr 7/8, s. 13-17.
Artykuł zawiera wyniki i komentarz do badań dotyczących zasad uzupełniania księgozbio-
rów dla dzieci i młodzieży w wiejskich bibliotekach gminnych. Przedstawiono dane doty-
czące czytelników, księgozbiorów, zakupów nowości, finansowania, filii, stosunku czytelni-
ków do księgozbioru, odnoszenia się młodych czytelników do księgozbioru, źródeł książek  
i informacji o książkach, doboru książek, zasad doboru książek dla dzieci i młodzieży.

17. Drzewiecki Marcin: Udział bibliotek publicznych w rozwoju społecznym. „Bibliote-
karz” 2008, nr 10, s. 7-14.
W publikacji ukazano biblioteki publicznej jako instytucje pożytku społecznego. Scharak-
teryzowano społeczeństwo informacyjne, opisano w jaki sposób biblioteki publiczne mogą 
wspierać rozwój społeczny. Przedstawiono biblioteki jako instytucje otwartej i podatne na 
oczekiwania otoczenia. Ukazano wpływ przemian politycznych i społecznych na funkcjo-
nowanie placówek. Zaprezentowano różne usługi oferowane przez biblioteki. Poruszono 
zagadnienia promocji biblioteki w środowisku lokalnym, ukazano instytucję jako miejsce 
rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży. Przedstawiono badania dotyczące roli biblioteki 
publicznej w edukacji na tle bibliotek szkolnych.

18. Frankowska Agnieszka: Biblioteki wobec społeczeństwa wielokulturowego. „Biblio-
tekarz Podlaski” 2004/2005, nr 9/10, s. 28-34.
Artykuł jest próbą ukazania roli bibliotek w integracji mniejszości etnicznych ze społeczeń-
stwem. Przedstawiono bibliotekę jako centrum informacji dla tych grup. Zwrócono uwagę 
na to, że prezentacja kultury w życiu narodów i grup etnicznych jest ważnym czynnikiem 
służącym utrwalaniu tożsamości narodowej. Do zadań bibliotek w tym obszarze zaliczono: 
stworzenie warunków umożliwiających równy start, nadążania za potrzebami czytelników. 
Podkreślono znaczenie współpracy placówek jako czynnika sprzyjającego nawiązywaniu 
i pogłębianiu kontaktów. Przedstawiono problem regionalizmu poszerzonego o kulturę 
mniejszości etnicznych i wyznaniowych jako nowe wyzwania dla bibliotekarstwa.

19. Gębołyś Zdzisław: Tworzenie misji biblioteki. „Studia Bibliologiczne” 2006, s. 9-2.
W artykule zaprezentowano misję biblioteki, ukazano jej najważniejsze elementy. Zastano-
wiono się nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, aspiracjami biblioteki. Poruszono 
zagadnienia dotyczącego kadry bibliotecznej, zwłaszcza pracowników zarządzających insty-
tucją. Artykuł ma za zadanie udowodnić, że wdrożenie Deklaracji Misji Bibliotecznej jest 
możliwe dla każdej biblioteki i dla każdego bibliotekarza. Jego celem jest zachęcenie do two-
rzenia misji bibliotek oraz pokazanie jednej z metod, która pozwoli sformułować własną.

20. Głowacka Ewa: Model umiejętności zawodowych pracownika usług informacyjnych. 
„Zagadnienia Informacji Naukowej” 2005, nr 1, s. 23-26.
W artykule zaprezentowano dokument Professional Competencies for Reference and User 
Services Librarian przygotowany w 2003 roku przez Reference and User Services Associa-
tion (RUSA) opisujący ogólny model podstawowych umiejętności pracownika informacji. 
Opisywane kwalifikacje to: zapewnienie dostępu do zasobów informacyjnych, zakres wie-
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dzy fachowej pracownika informacji, projektowanie i planowanie usług informacyjnych 
oraz ich promocja, współpraca, mierzenie oraz ocena zasobów i usług informacyjnych.

21. Górska Elżbieta, Lewandowicz-Nosal Grażyna: W drodze do unowocześnienia pol-
skich bibliotek publicznych. „Bibliotekarz” 2004, nr 5, s. 3-7.
W artykule przedstawiono przekształcenia społeczno ustrojowe i zasadnicze zmiany w orga-
nizacji i zarządzaniu siecią biblioteczną. Dokonano przeglądu wybranych dokonań bibliotek 
publicznych w ostatnim dziesięcioleciu. Poruszono zagadnienie technologii informacyjnych 
w pracy bibliotek publicznych, ukazano możliwości jakie daje Internet. Zwrócono uwagę 
na to, że kształcenie bibliotekarzy wymaga zmodyfikowania programów, nowych ośrod-
ków kształcenia. Zaprezentowano przykłady współpracy krajowej (np. NUKAT), lokalnej,  
w ramach euroregionów. Opisano projekty międzynarodowe.

22. Herman Maria: Działalność informacyjna biblioteki wiejskiej na przykładzie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach. „Poradnik Bibliotekarza” 1998, nr 2, s. 15-16.
W artykule przedstawiono różne rodzaje informacji poszukiwane przez użytkowników 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach. Zwrócono uwagę, że ma na nie wpływ 
rolniczy charakter miejscowości oraz funkcjonowanie we wsi szkoły rolniczej. Zaprezen-
towano bazy danych dotyczące zbiorów, możliwości związane z komputeryzacją. Przedsta-
wiono ideę tworzenia automatycznej kartoteki regionalnej, nie tylko na bieżąco, ale także  
w odniesieniu do lat ubiegłych. Omówiono plany biblioteki na najbliższą przyszłość (zakup 
drugiego stanowiska komputerowego, dostępu do Internetu).

23. Herman Maria: Funkcje nowoczesnej biblioteki wiejskiej. „Bibliotekarz” 1998, nr 10, 
s. 9-13.
W artykule opisano funkcje, jakie powinna spełniać nowoczesna biblioteka wiejska. Zwró-
cono uwagę na rosnące zapotrzebowanie na informację biznesową i nowe rodzaje usług, 
chęć poszerzania wiedzy, mniejsze zainteresowanie literaturą rozrywkową. Wśród proble-
mów badawcze pojawiły się: czy czytelnikom w Sieradzkiem wystarcza jedna biblioteka,  
z jakich usług użytkownicy korzystają i na ile ich potrzeby są zaspokajane. Zaprezentowano 
zapotrzebowania czytelników na inne usługi.

24. Huczek Marian: Efektywność działalności biblioteki publicznej. „Studia Bibliolo-
giczne” 2006, s. 57-68.
W artykule omówiono ideę efektywności w odniesieniu do aktywności bibliotek publicz-
nych. Przedstawiono różne koncepcje badania skuteczności tych instytucji. Przedstawiono 
model międzywymiarowej prezentacji dotyczącej efektywnej aktywności bibliotek publicz-
nych oraz czynniki, które wpływają na ich wzrost, np. kwestia finansowania.

25. Klonowski Jerzy: Doskonalenie umiejętności interpersonalnych bibliotekarzy, pierw-
szy kontakt z klientem. „Bibliotekarz” 2004, nr 1, s. 8-12.
W artykule opisano ogólne zasady kontaktów interpersonalnych. Poruszono problemy: 
pierwszego wrażenia, kontaktu wzrokowego, zasady podobieństwa, spójności zachowań, 
kompetencji.

26. Kmita Grażyna: Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie a problem identyfikacji za-
wodowej bibliotekarzy. „Notes Biblioteczny” 2007, nr 2, s. 11-17.
W artykule zaprezentowano problematykę dotycząca statusu zawodu bibliotekarza i zwią-
zanych z nim, panujących w społeczeństwie, stereotypów. Przedstawiono zagrożenia jakie 
niosą ze sobą stereotypy oraz ich konsekwencji dla identyfikacji zawodowej bibliotekarzy. 
Omówiono  społeczną rolę stereotypu, znaczenie wizerunku zewnętrznego, specyfikę i cha-
rakter zawodu bibliotekarza, zawód bibliotekarza i jego społeczną misję.
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27. Kowalczyk Zygmunt: Animacja potrzeb kulturowych w bibliotece. „Bibliotekarz Lu-
buski” 2004, R. 9, nr 1, s. 37-41.
W artykule poruszono temat nadmiaru informacji, a odczuwalnego braku wiedzy.  
Zaspokajanie potrzeb kulturowych ukazano jako ważne w takim samym stopniu,  
jak zaspokajanie innych potrzeb. Ukazano bibliotekę jako lokalne wrota do świata wiedzy  
i postawiono pytania, czego współcześnie się od niej oczekuje. Zwrócono uwagę na rewo-
lucyjny wpływ Internetu na formę organizacji pracy, na to, że procesy migracyjne, globa-
lizacja są powodem ciągłej chęci zdobywania informacji, nowej wiedzy. Postawiono tezę,  
że by zrealizować wszystkie idee, konieczne jest zaangażowanie wielu podmiotów życia 
społecznego i państwowego.

28. Kucera Halina: Jak promować bibliotekę wiejską?. „Poradnik Bibliotekarza” 2005, 
nr 4, s. 23-25.
W artykule opisano działania biblioteki w Mierzawie (filia BP Gminy Wodzisław, woj. Świę-
tokrzyskie) o charakterze edukacyjnym, kulturalnym. Przedstawiono placówkę jako lokalny 
dom kultury. Opisano próbę stworzenia w bibliotece miejsca do spędzania wolnego czasu. 
Zaprezentowano sposoby mające na celu uaktywnienie dzieci i młodzieży zamieszkujących 
lokalne tereny.

29. Kuźmińska Krystyna: Funkcja i wynagrodzenie dyrektora biblioteki miejsko-
gminnej. „Poradnik Bibliotekarza” 2006, nr 9, s. 20-21.
Artykuł zawiera porady prawne w zakresie funkcji i wynagrodzenia dyrektora miejsko-
gminnej biblioteki.

30. Kuźmińska Krystyna: Kwalifikacje zawodowe bibliotekarzy – porady. „Poradnik Bi-
bliotekarza” 2005, nr 4, s. 13-14.
W artykule opisano regulacje prawne dotyczących zajmowania stanowiska kustosza i star-
szego bibliotekarza, bibliotekarza w uczelni państwowej. Poruszono problem przejścia  
z biblioteki publicznej do pracy w bibliotece uczelnianej.

31. Kuźmińska Krystyna: Porady prawne. „Poradnik Bibliotekarza” 2005, nr 11,  
s. 18-20.
W artykule przedstawiono i skomentowano ustawy/rozporządzenia dotyczące bibliotek  
i pracowników bibliotek w szkołach wyższych, wynagrodzenia pracowników bibliotek 
uczelni, pracowników bibliotek w jednostkach samorządu terytorialnego, odznaczeń, do-
datku za staż pracy przy dodatkowym zatrudnieniu, prowadzenia kawiarenki internetowej 
w bibliotece szkolnej.

32. Kuźmińska Krystyna: Ważniejsze przepisy prawne w latach 2004-2005. „Poradnik 
Bibliotekarza” 2005, nr 9, s. 14-16.
Artykuł zawiera wykaz uregulowań, rozporządzeń i ustaw z lat 2004-2005 dotyczących  
bibliotek.

33. Łuczywek Leszek: Po co gminie biblioteka?. „Bibliotekarz Lubelski” 1997, R. 42,  
nr 128, s. 61-64.
Publikacja dotyczy stosunku samorządów do ustawy o bibliotekach. Przedstawiono bi-
blioteki jako instytucje kultury, a inwestycje w nie jako dobry interes dla samorządow-
ców. Zwrócono uwagę na funkcję reprezentatywną biblioteki. Zaprezentowano instytucję 
jako informatora o pracach organu samorządu lokalnego. Posłużono się przykładem GBP  
w Grabowie, w której podjęto próbę szerzenia kultury prawnej i znajomości prawa miej-
scowego wśród mieszkańców. Przedstawiono cechy i umiejętności pracownika biblioteki 
samorządowej.
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34. Maj Jerzy: Aktualna kondycja bibliotek publicznych. „Bibliotekarz” 2005, nr 1,  
s. 8-12.
Publikacja porusza zagadnienia wprowadzenia reformy administracyjnej i jej wpływu na sy-
tuację bibliotek, problemów dotyczących zakupu książek, stosunku samorządów do dotacji 
przyznawanych przez Ministra Kultury. Zaprezentowano kondycję bibliotek publicznych po 
15 latach funkcjonowania w zmienionych realiach ustrojowych.

35. Matusiak Ewa Lilianna: Biblioteki gminne na rzecz upowszechniania problematyki 
regionalnej. „Bibliotekarz Płocki” 2005, R. 11, nr 2, s. 52-55.
W artykule przedstawiono działalność gminnych bibliotek z Nowego Duninowa, Łącka, 
Brudzenia Dużego i Wyszogrodu. Zwrócono uwagę na to, że uzupełniane na bieżąco księgo-
zbiory regionalne są wkładem w rozwój społeczności lokalnej. Zaprezentowano aktywność 
bibliotekarzy oraz ich wkład w propagowanie wiedzy o regionie. Podkreślono rolę biblio-
tekarzy łąckich – jako instruktorów edukacji środowiskowej. Opisano różne formy współ-
pracy z Książnicą Płocką. Przedstawiono starania i zróżnicowane inicjatyw pracowników 
bibliotek na polu upowszechniania tematyki regionalnej.

36. Michnal Władysław, Kubisa Atomira: Biblioteki publiczne i czytelnictwo na wsi szcze-
cińskiej (1990-1995). „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1996, R. 37, nr 4, s. 17-26.
W artykule omówiono badania dotyczące działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na 
rzecz bibliotek samorządowych na wsi. Wzięto pod uwagę: sieć biblioteczną, bazę lokalową, 
kadry bibliotekarskie, zbiory biblioteczne, czytelnictwo, działalność kulturalno-oświatową.

37. Michnal Władysław: Biblioteki publiczne i czytelnictwo powszechne w wojewódz-
twie szczecińskim w 1994 roku. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1995, R. 36,  
nr 1/2, s. 26-44.
W artykule opisano działalność naukową i oświatową Książnicy Pomorskiej, jej kadry, zbio-
ry, czytelnictwa.

38. O kondycji bibliotek i bibliotekarzy [przez] M. M. „Poradnik Bibliotekarza” 2005,  
nr 1, s. 28-29; nr 4, s. 11-12.
Publikacja to reakcja na  artykuł na temat jednej z filii biblioteki publicznej gdzieś w Pol-
sce. Część pierwsza dotyczy przedstawienia sytuacji biblioteki, kwestii czytelnictwa, proble-
mów finansowych, z jakimi boryka się biblioteka, trudnej sytuacji. Część druga to polemika  
z autorem wyżej wymienionych rozważań, ukazanie zastrzeżeń, jakie pojawiają się wobec 
biblioteki i pracy bibliotekarki, przedstawienie porad dotyczących zmian księgozbioru, pro-
pozycje sposobów integracji dzieci, społeczeństwa lokalnego.

39. Sekulski Jerzy: Bibliotekarska codzienność. „Bibliotekarz Radomski” 2004, R. 12,  
nr 1, s. 22-24.
W artykule opisano i krótko przedstawiono tezy/problemy poruszone na seminarium dla 
pracowników bibliotek publicznych zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Radomiu. Poruszone tematy to: przekształcanie bibliotek samorządowych z instytucji 
upowszechniania kultury w instytucje kultury, biblioteki publiczne w zjednoczonej Europie, 
pomoc bezrobotnym.

40. Sekulski Jerzy: Samorządowe biblioteki publiczne powiatu radomskiego w roku 2003. 
„Bibliotekarz Radomski” 2004, R. 12, nr 1, s. 12-14.
Artykuł to sprawozdanie dotyczące stanu bibliotek samorządowych powiatu radomskiego. 
Zamieszczono informacje dotyczące ilości bibliotek, kadry, budżetu, zakupów, czytelni-
ków, wypożyczeń książek i czasopism, komputeryzacji bibliotek, działalności kulturalno-
oświatowej.
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41. Sobielga Joanna: Biblioteka publiczna jako asertywna organizacja. „Bibliotekarz” 
2007, nr 2, s. 16-18.
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące zachowań asertywnych. Poruszono 
kwestie zachowań asertywnych w bibliotece m.in. zdecydowane komunikowanie swoich 
potrzeb, otwarcie i skłonność do dyskusji. Opisano asertywność pracowników biblioteki, 
która służy budowaniu jej pozycji wśród innych organizacji. Wyróżniono najważniejsze  
aktywności, mające na celu kreację nowej jakości w zakresie funkcjonowania placówek

42. Szczerbowska Jadwiga: Funkcje biblioteki wiejskiej na podstawie działalności Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu. „Notes Biblioteczny” 2000, nr 2, s. 27-38.
W artykule zaprezentowano historię GBP w Oświęcimiu, mozolnego budowania księgo-
zbioru. Zwrócono uwagę na to jak reformy administracyjne wpływały na sytuację biblio-
teki. Opisano jej działalności, podkreślając rozszerzenie funkcji kiedy zaczęła działać jako  
Gminny Ośrodek Kultury. Scharakteryzowano funkcje placówki: edukacyjną, informacyj-
ną, popularyzatorską. Zwrócono uwagę na współpracę z bibliotekami szkolnymi. Poruszono 
zagadnienia dotyczące trudności finansowych. Przedstawiono rolę integracyjną biblioteki: 
organizacja czasu wolnego mieszkańców gminy, działania animacyjne, organizacja szeroko-
pojętej lokalnej działalności kulturalnej. Scharakteryzowano również personel.

43. Tomczyk Danuta: Współczesne wyzwania bibliotek. „Bibliotekarz Zachodniopo-
morski” 2003, R. 44, nr 4, s. 19-20.
W artykule przedstawiono zadania wszystkich typów bibliotek. Podkreślono potrzebę,  
by biblioteka stała się nowoczesnym centrum edukacyjnym. Wymienione zostały podsta-
wowe zadania instytucji kultury.

44. Uljasz Adrian: Biblioteka gminna ośrodkiem tradycji regionalnej i lokalnej : doświad-
czenia bibliotekarek z Sosnowicy. „Poradnik Bibliotekarza” 2007, nr 6, s. 21-23.
W artykule przedstawiono aktywność Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury 
w Sosnowicy. Podkreślono nietypową organizację placówki, do struktur której włączono 
dom kultury i punkt informacji turystycznej. Zaprezentowano informacje na temat bu-
dżetu, posiadanego księgozbioru, dokumentacji życia społecznego. Opisano działalności  
na rzecz kultywowania i rozwoju miejscowej sztuki ludowej. Omówiono zagadnienia do-
tyczące publikacji wydawanych przez bibliotekę, współorganizowania Wojewódzkich Ple-
nerów Malarskich. Przedstawiono bogatą działalność wystawienniczą oraz współpracę  
z innymi miejscowymi instytucjami.

45. Uljasz Adrian: Biblioteka wiejska jako ośrodek kultury w gminie na przykładzie 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem. „Poradnik Bibliotekarza” 2007, nr 2,  
s. 25-27.
W artykule zaprezentowano informacje na temat Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyso-
kiem. Poruszono zagadnienia dotyczące sytuacji finansowej, czytelnictwa, najczęściej czyta-
nych książek, wyposażenia biblioteki. Przedstawiono placówkę jako ważny ośrodek doku-
mentujący życie społeczne, polityczne, kulturalne. Opisano współpracę GBP w Wysokiem 
ze szkołami. Zaprezentowano działalność kulturowo – oświatową: „Wakacje w bibliotece”, 
„Ferie w bibliotece”, organizację świąt, imprezy, uroczystości patriotyczne.

46. Wasik Maria: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Model Biblioteki Powiatowej – 
jaki?” 19-20 kwietnia 2007 r. Czy bibliotekom gminnym potrzebne są biblioteki po-
wiatowe?. „Bibliotekarz Lubuski” 2007, R. 12, nr 1, s. 23-25.
W artykule przeanalizowano poziom działania bibliotek gminnych i powiatowych. Zapre-
zentowano zagadnienia tyczące się potrzebnej bibliotekom pomocy merytorycznej, wyni-

323



kającej ze zmian techniczno – informacyjnych. Poruszono kwestie organizacyjne. Zawarto 
informacje dotyczące kształcenia kadry, organizowania szkoleń także dla pracowników zaj-
mujących stanowiska kierownicze. We wnioskach przedstawiono relacje między biblioteka-
mi gminnymi i powiatowymi.

47. Winogrodzka Katarzyna: Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2006. 
Cz. 2 : Biblioteki powiatowe, miejskie i wiejskie. „Bibliotekarz” 2007, nr 3, s. 6-10.
Artykuł to raport dotyczący bibliotek powiatowych, miejskich i wiejskich. Przedstawiono 
zestawienie skomputeryzowanych i komputeryzujących się bibliotek miejskich i wiejskich 
w latach 2002-2006. Podjęto problemy: wykorzystania techniki komputerowej do zadań bi-
bliotecznych, finansowania bibliotek, oprogramowania, pomocy w komputeryzacji świad-
czonej przez wojewódzkie biblioteki publiczne dla bibliotek niższego stopnia, przeszkód  
w komputeryzacji wymienionych przez biblioteki wojewódzkie, a dotyczących też bibliotek 
niższego stopnia.

Dokumenty elektroniczne

1. [mjf]: A Survey of Rural Libraries & the Role of the Librarian, [online], [dostęp: 
11.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mjfreedman.org/freed-
mantf/ruralsurvey.pdf.
Publikacja dotyczy badań na temat tego, jakie aspekty swojej pracy bibliotekarze wiejscy 
uważają za najważniejsze, jak widzą przyszłość bibliotek i bibliotekarstwa. Poruszono  
w niej kilka istotnych zagadnień, dotyczących m. in. kwestii finansowej, wynagrodzenia  
i statusu.

2. Analiza kontekstu planowania Programu Bibliotecznego. Alek Tarkowski [et al.], 
[online], [dostęp: 11.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.frsi.org.
pl/images/Files/01_analiza%20kontekstu%20planowania%20programu%20bi-
bliotecznego.pdf.
W artykule zawarto analizę zrealizowanych w Polsce projektów informatyzacji, internety-
zacji lub aktywizacji z pomocą technologii ICT, przeprowadzonych w bibliotekach (głównie 
w bibliotekach wiejskich) lub innych instytucjach zlokalizowanych na terenie gmin wiej-
skich. Opisano głównie projekty adresowane do bibliotek i bibliotekarzy, lecz uwzględniono 
także realizowane przy ich współudziale. Pojawiły się również projekty realizowane poza 
bibliotekami. Raport zawiera informacje dotyczące: uwarunkowania projektów internetyza-
cji wsi (korzystanie z komputera i Internetu, komputery w bibliotekach i ich użytkowanie, 
wykluczenie), projektów infrastrukturalnych (realizowanych w bibliotekach i poza nimi), 
edukacji (szkolenia bibliotekarzy oraz inne projekty szkoleniowe), komunikacji i wymiany 
informacji (serwisy biblioteczne, strony www, wykorzystanie narzędzi Web 2.0, komunika-
cja zewnętrzna), zasobów (m.in. projekty digitalizacyjne, oddolne tworzenie treści, zasoby 
multimedialne, zasoby ludzkie), projektów animacyjnych, projektów kompleksowych.

3. Biblioteki publiczne : opinie, korzystanie, potrzeby: badanie mieszkańców terenów 
wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, [online], [dostęp: 15.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.frsi.org.pl/images/Files/mieszkancy%20wsi%20i%20uzytkownicy%20
bibliotek.ppt.
Raport z badań ilościowych, którymi objęto 1021 mieszkańców wsi i 615 użytkowników bi-
bliotek. Badania przeprowadzono pod kątem sposobów korzystania z bibliotek, postrzega-

324



nia bibliotek oraz potrzeb społeczno-informacyjnych. Informacje dotyczą: charakterystyki 
użytkowników bibliotek, wzorców korzystania z biblioteki, „nie-użytkowników” bibliotek, 
satysfakcji użytkowników, wizerunku biblioteki, potrzeb mieszkańców wsi, umiejętności 
obsługi komputera.

4. Filipczak Małgorzata: Wielkie zadania małych bibliotek – jak to robią w USA.  
„Biuletyn EBIB” 2008, nr 4, [online], [dostęp: 15.11.2009]. Dostępny w World 
Wide Web: http://www.ebib.info/2008/95/a.php?filipczak.
W publikacji ukazano sytuację i zasady funkcjonowania małych bibliotek w USA. Scharak-
teryzowano portal społeczności internetowej pracowników bibliotek WebJunction, który 
powstał i rozwinął się dzięki docelowemu grantowi Fundacji Billa i Melindy Gates. Ukazano 
dane liczbowe dotyczących komputerów i Internetu w małych bibliotekach w USA. Opisa-
no Rural Library Sustainability Project – inicjatywa pomocy dla bibliotek wiejskich będąca 
jednym z programów pilotowanych przez WebJunction.

5. Gołdys Aleksandra, Stec Magdalena: Program Biblioteczny – raport z badań tereno-
wych w 20 gminach, [online], [dostęp: 11.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.frsi.org.pl/images/Files/02_raport%20z%20bada%C5%84%20tereno-
wych%20w%2020%20gminach.pdf.
W programie zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w czerwcu 2008 roku  
w 20 gminach wiejskich i miejsko-wiejskich dotyczących bibliotek publicznych. Dokonano 
rozpoznania ogólnej sytuacji społecznej i informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
wyposażenia mieszkańców i instytucji w nowoczesne technologie (komputery z dostępem 
do Internetu) oraz wzorów ich wykorzystywania. Raport zawiera informacje dotyczą-
ce: kontekstu lokalnego (warunki życia w małej gminie, nowe technologie na obszarach 
wiejskich, stopień informatyzacji gmin, komputery i Internet w szkołach), bibliotek (czym 
różnią się biblioteki, użytkowanie biblioteki, kim jest bibliotekarz, komputery i Internet  
w bibliotece), sprzymierzeńców i rywali biblioteki (samorząd, szkoły, Gminne Ośrodki 
Kultury, biblioteka powiatowa, sponsorzy, mieszkańcy), wizerunku biblioteki. Dokonano  
także analizy SWOT.

6. Gryczko Noemi: Technologie informacyjne i komunikacyjne wspierające usługi 
świadczone przez biblioteki na terenach wiejskich, [online], [dostęp: 15.11.2009]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.frsi.org.pl/images/Files/07_technolo-
gie%20informacyjne%20i%20komunikacyjne....pdf.
Raport zawiera dane na temat technologii informacyjnych i aplikacji, które mogą zostać 
wykorzystane przez wiejskie biblioteki oraz ocenę tych technologii pod kątem potrzeb 
społeczności lokalnej, kompetencji bibliotekarzy i sprzętu informatycznego dostępnego  
w bibliotekach. Raport zawiera inwentarz ponad 150 zastosowań technologii komunika-
cyjnych dla 9 obszarów tematycznych (promocja czytelnictwa i kultury, praca z dziećmi 
i młodzieżą, funkcjonalny dostęp do zasobów bibliotecznych, digitalizacja zasobów bi-
bliotecznych, usługi i poradnictwo w zakresie multimediów, ICT dla grup wykluczonych, 
wsparcie dla samoorganizacji społecznej na poziomie lokalnym, ułatwianie korzystania  
z e-government, ułatwianie dostępu do informacji lokalnej), które określają obszary usług 
biblioteki rozumianej jako nowoczesne, wielofunkcyjne centrum informacyjno-edukacyj-
no-kulturalne. Raport  uzupełniono także o przykłady ciekawych rozwiązań lokalnych,  
które nie wykorzystują narzędzi ICT.
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7. Hildreth Susan: Rural libraries : the Heart of Our Communities, [online], [dostęp: 
11.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://arsl.pbworks.com/f/Article+-+-
Rural+Libraries+by+Hildreth+Public+Libraries+MarApr+07.pdf.
Artykuł dotyczy znaczenia bibliotek wiejskich dla społeczności lokalnej, także w odnie-
sieniu do bibliotek miejskich. Ukazano różnice między ludnością miejską a wiejską. Za-
prezentowano problemy, z jakimi zmagają się biblioteki wiejskie, ich potrzeby i propozycje 
rozwiązań. Opisano działania prowadzone przez społeczność bibliotekarską w celu poprawy 
kondycji wiejskich placówek.

8. Konieczko Anna: Bibliotekarz gwarantem sukcesu biblioteki. „Biuletyn EBIB” 2006, 
nr 10, [online], [dostep: 15.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.
ebib.info/2006/80/a.php?konieczko.
Artykuł podkreśla znaczenie kompetentnych pracowników w dobrze funkcjonującej biblio-
tece. Opisano umiejętności i cechy dobrego bibliotekarza. Podkreślono potrzebę zaangażo-
wania emocjonalnego i racjonalnego.

9. Kuczmierowska Lidia: Ocena potencjału instytucjonalnego bibliotek wojewódzkich, 
[online], [dostęp: 15.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.frsi.org.
pl/images/Files/06_ocena%20potencja%C5%82u%20instytucjonalnego%20bi-
bliotek%20wojew%C3%B3dzkich.pdf.
Raport przedstawia wyniki badania potencjału instytucjonalnego 18 publicznych bibliotek 
wojewódzkich. Informacje dotyczą:  formalno-prawnych uwarunkowań działalności biblio-
tek wojewódzkich, charakterystyki potencjału instytucjonalnego bibliotek wojewódzkich 
(wielkość księgozbiorów, czytelnicy, przychody, kadry, relacje z otoczeniem), działalno-
ści bibliotek wojewódzkich (podstawowa działalność biblioteczna, działalność badawcza, 
działalność środowiskowa), działań bibliotek wojewódzkich skierowanych na wsparcie bi-
bliotek niższych stopni (szkolenia, doradztwo, nadzór merytoryczny, inne działania), stanu 
sieci bibliotek publicznych (sytuacja bibliotek powiatowych, sytuacja bibliotek gminnych),  
wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w działalno-
ści bibliotek (komputeryzacja bibliotek, informatyzacja, multimedia i biblioteki cyfrowe). 
Sformułowano także 18 rekomendacji na podstawie wyników badań dotyczących Programu 
Bibliotecznego.

10. Leach Evan: Rural Library Survey Summary Report, [online], [dostęp: 11.11.2009]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.ala.org/ala/aboutala/offices/olos/outre-
achresource/docs/ruratf_surveysumpt1.pdf.
Publikacja dotyczy badań mających służyć otrzymaniu informacji na temat potrzeb bi-
bliotekarzy wiejskich, problematyki związanej z dofinansowaniem. Przedstawiono w niej 
uzyskane wyniki i opatrzono je odpowiednim komentarzem. Podkreślono to, że kwestie 
finansowe  są  często przyczyną wielu problemów bibliotek wiejskich.

11. Raport Biblioteki w Polsce, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,  
[online], [dostęp: 15.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.frsi.org.
pl/images/Files/04_biblioteki%20i%20bibliotekarze.ppt.
Raport z badań ilościowych, przeprowadzonych metodą wywiadów telefonicznych (CATI). 
Badaniem objęto 902 placówki biblioteczne, 525 kierowników bibliotek gminnych i 500 sze-
regowych bibliotekarzy. Opisano sytuację bibliotek publicznych pod względem warunków 
lokalowych i wyposażenia (w szczególności komputerów i Internetu), a także warunków 
organizacyjnych. Zebrano też informacje na temat stanu zatrudnienia, czytelników i użyt-
kowników bibliotek oraz form działalności i współpracy z innymi podmiotami. Dokonano 
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ilościowego opisu sytuacji zawodowej bibliotekarzy, pod względem charakterystyk demo-
graficznych, kompetencji komputerowo-internetowych, udziału w szkoleniach oraz otwar-
tości na nowe formy aktywności.

12. Rogaczewska Maria: Raport z badań terenowych przeprowadzonych przez Lokal-
ne Organizacje Grantowe w 58 gminach, [online], [dostęp: 15.11.2009]. Dostępny  
w World Wide Web: http://www.frsi.org.pl/images/Files/03_raport%20z%20bada-
%C5%84%20terenowych%20przeprowadzonych%20przez%20log%20w%2058%20
gminach.pdf.
Raport stanowi podsumowanie badań przeprowadzonych przez Lokalne Organizacje Gran-
towe Akademii Rozwoju Filantropii dla potrzeb Programu Bibliotecznego w ponad 50 gmi-
nach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich z maksymalną liczbą 20 000 mieszkańców. 
Sformułowano wnioski dotyczące: lokalnych schematów myślenia i ich zmian, strachu  
o radykalną zmianę tradycji biblioteki, problemu wykluczenia, roli władz w kontekście lo-
kalnym, sytuacji przeciętnej gminnej biblioteki wiejskiej, propozycji modelu standardowej 
biblioteki gminnej, ludności: młodych, dorosłych, seniorów, bibliotekarzy, przedstawicieli 
władz lokalnych oraz innych sojuszników Programu.

13. Stan i perspektywy rozwoju dostępu do szerokopasmowego Internetu dla placówek 
bibliotecznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, wiej-
skomiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców, Stowarzyszenie Społeczeń-
stwa Wiedzy, [online], [dostęp: 15.11.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://
www.frsi.org.pl/images/Files/08_stan%20i%20perspektywy%20rozwoju%20do-
st%C4%99pu%20do%20internetu....pdf.
Raport ukazuje stan obecny infrastruktury teleinformatycznej w regionach oraz stan in-
formatyzacji bibliotek publicznych w kraju. Przedstawiono politykę rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego prowadzoną w regionach (opracowane strategie informatyzacji, struktury 
organizacyjne powołane w celu koordynacji tej polityki oraz projekty w zakresie rozwoju 
infrastruktury teleinformatycznej). Zawarto analizę rynku usług dostępu do szerokopasmo-
wego Internetu. Przedstawiono również analizę ilościową i jakościową bibliotek publicznych 
w Polsce (ich ilość, wyposażenie, świadczone usługi, profil użytkowników i infrastrukturę 
teleinformatyczną). Podjęto próbę odpowiedzi na pytania związane z rynkiem dostępu do 
szerokopasmowego Internetu, bibliotekami publicznymi i Programem Bibliotecznym.
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