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ZAMIAST WSTĘPU: 
OD V FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY 

DO OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI 
BIBLIOTEK EKONOMICZNYCH W SZCZECINIE

W ogólnopolskich dziennikach, takich jak „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Puls 
Biznesu”, każdego dnia pojawiają się ogłoszenia o szkoleniach1 służących podnoszeniu 
kwalifikacji pracowników z różnych grup zawodowych, czy też o różnego rodzaju konfe-
rencjach naukowych2. Niezależnie od rodzaju, czy typu konferencji, jest ona zawsze oka-
zją do spotkania  i umożliwia wymianę doświadczeń np. określonej grupie zawodowej.  
W ten nurt konferencyjnych spotkań wpisują się też coraz intensywniej biblioteki. Wy-
darzenia tego typu, stały się miejscem spotkań, nawiązywania cennych kontaktów  
i wymiany doświadczeń dla bibliotekarzy reprezentujących różne typy bibliotek. Jak zatem 
doszło do tego, że bibliotekarze bibliotek ekonomicznych z różnych zakątków Polski mo-
gli uczestniczyć w Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Ekonomicznych „Polskie biblioteki 
ekonomiczne wczoraj – dziś – jutro”?

Otóż pretekstem natury historycznej stała się 65. rocznica istnienia i działalności  Bi-
blioteki Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Historia Biblioteki Ekonomicznej nie-
rozerwalnie łączy się z historią szkolnictwa wyższego w powojennym Szczecinie.

Sytuacja Szczecina po zakończeniu II wojny światowej była dość specyficzna. Oto na 
mocy układów politycznych, miasto przed wojną należące do państwa niemieckiego, włą-
czono w granice administracyjne Polski. Budowanie w całym kraju nowego, powojennego 
ładu, w Szczecinie nabierało szczególnego wymiaru. Tutaj nie tylko odbudowywano miasto  
i przywracano mu życie, ale na nowo budowano tożsamość narodową i zaszczepiano 
Polskę. Do licznych powojennych priorytetów dochodziła kwestia integracji tych ziem  
z resztą kraju. Do miasta wartkim strumieniem napływała ludność z innych obszarów Polski  
i ze świata. W Szczecinie pojawiło się wielu ludzi młodych oraz tych, którzy chcieli 

1 Przykładowe ogłoszenia: Kurs na specjalistę ds. majątku trwałego V edycja, „Rzeczpospolita” 2011, nr 225 
(9041), s. D5; XII Polska Edycja Konkursu „Global Management Challenge”, „Rzeczpospolita” 2011, nr 222 
(9038), s.  A4; Inwestycyjna Akademia Pulsu Biznesu dla średnio zaawansowanych, „Puls Biznesu” 2011,  
nr 167 (3437), s. 7; Profesjonalny nauczyciel. Prestiżowy program praktyk dla nauczycieli zawodów gastro-
nomicznych i spożywczych, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 206 (7328), s. 23.

2 Przykładowe ogłoszenia: Zjazd Stypendystów Marie Curie „Nauka – Pasja, Misja, Zobowiązanie, „Rzeczpo-
spolita” 2011, nr 224 (9040), s.  A4; Konferencja „Profesjonalny Inwestor 2011”, „Rzeczpospolita” 2011, nr 224 
(9040), s. B6; Cykl bezpłatnych konferencji „Pulsu Biznesu dla przedsiębiorców”: Jak poprawić efektywność 
energetyczną. Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw, „Puls Biznesu” 2011, nr 170 (3440), s. 3. 
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szybkiego powrotu do normalności, po przerwie spowodowanej przez wojnę3. Przez tę 
normalność pierwsi szczecińscy osadnicy rozumieli, obok podejmowania pracy, także 
możliwość zdobywania wykształcenia. Byli oni żądni zdobywania wiedzy. W 1945 r.  
nie istniała w zasiedlanym mieście przedwojenna baza lokalowo – kadrowa, która po-
zwoliłaby na szybkie powołanie wyższej uczelni. Mimo braku bazy dla uczelni wyższej, 
władze4 równolegle z rozwiązywaniem licznych problemów powojennej rzeczywistości –  
w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie – brały pod uwagę kwestie uruchomienia  
w Szczecinie wyższych uczelni. Jesienią 1945 r. zaczęły się prace organizacyjno- przy-
gotowawcze w celu utworzenia w Szczecinie wyższej uczelni typu handlowego. Władze 
miasta już na początku 1946 r. postanowiły sobie, że do jesieni doprowadzą między in-
nymi do uruchomienia pierwszego roku wyższych studiów ekonomicznych. W nurt lokal-
nej inicjatywy na rzecz powołania do życia uczelni handlowej włączyli się bezpośrednio 
mieszkańcy Szczecina. Dnia 25 stycznia 1946 r. napisano memoriał do Ministra Oświaty, 
który podpisali: dyrektor Liceum Handlowego w Szczecinie Wiktor Kędzierski, dr Stani-
sław Mirabelli, naczelnik Wydziału Oświaty Bruno Taydelt, dr Eufemiusz Terebucha i mgr 
Alfred Ziętowski5. Te zbiegające się ze sobą inicjatywy lokalne zyskały uznanie i poparcie 
u władz terenowych i władz centralnych. Pierwszy Prezydent  Szczecina Piotr Zaremba 
wspominał: „W dniu 26 lutego witałem w Szczecinie rektora Akademii Handlowej w Pozna-
niu, profesora Józefa Górskiego (...), aby z nim omówić możliwość otwarcia jeszcze w tym 
roku filii Akademii Handlowej w Szczecinie. Obejrzeliśmy wspólnie wytypowany gmach 
na tę uczelnię, a mianowicie wielki szary kolos, położony przy ulicy Mickiewicza, tuż za 
zniszczonym mostem kolejowym. (...) Tym razem jednak czuję, że nasza inicjatywa się uda  
i że zarówno nowa uczelnia, jak i most będą uruchomione w terminie, choć odbudowa 
mostu będzie chyba łatwiejsza”6. To, że uczelnia powstała jako filia Akademii Handlowej  
w Poznaniu, pozwoliło rozwiązać problem kadry naukowej. Rektorem i szczecińskiej  
i poznańskiej uczelni był wspominany prof. dr Józef Górski, a na wykłady do Szczecina 
przyjeżdżali profesorowie Akademii Handlowej w Poznaniu i Uniwersytetu Poznańskiego. 
Szukano też pracowników naukowych wśród ludności osiedlonej już w Szczecinie, a tym 

3 Dynamika przyrostu ludności polskiej miasta Szczecina w 1945 r. przedstawiała się następująco (stan  
w ostatnim dniu każdego miesiąca): czerwiec – 1.138 osób, lipiec – 7.533, sierpień – 17.417, wrzesień 
– 24.427, październik – 29.886, listopad (dane niepełne) – 15.022, grudzień – 22.916. Por. W. Myślenicki: 
Szczecin 1945– 1960. Dzieje miasta. „Szczecin. Miesięcznik Pomorza Zachodniego” 1960, z. 3, s. 13. Na-
tomiast w roku 1946 ludności polskiej było w mieście w poszczególnych miesiącach: styczeń – 28.894, luty 
– 34.263, marzec – 38.108, kwiecień – 44.652, maj – 59.618, czerwiec – 86.339, lipiec – 95.930, sierpień 
– 98.517, wrzesień – 103.201, październik – 108.655,  listopad – 109.187, grudzień – 108.670 osób. Por. 
Myślenicki,w: Szczecin ..., s. 32.

4 Od czerwca 1945 do stycznia 1946 Urząd Pełnomocnika Rządu mieścił się w Koszalinie.
5 Memoriał ten postulował utworzenie w Szczecinie uczelni handlu zagranicznego w postaci Akademickich 

Kursów Handlu Zagranicznego. Autorzy memoriału uzasadniali potrzebę wyższej uczelni handlowej przede 
wszystkim rozpoczęciem działalności portu szczecińskiego nastawionej wyraźnie na obroty z zagranicą. Poza 
tym podkreślali fakt, że Szczecin jest jedynym wielkim miastem w Polsce nieposiadającym (sic! – przypis au-
torki) wyższej uczelni. Fakt istnienia takiej uczelni posiadałby wielkie znaczenie dla utrwalenia polskości na 
tej ziemi. Powstaniu takiej instytucji naukowej sprzyjałoby posiadanie przez miasto tak lokali na uczelnię, jak  
i mieszkań dla wykładowców. Memoriał został zaopatrzony w szczegółowy plan dochodów i wydatków oraz  
w program wykładów. S. Schwann, Politechnika Szczecińska w latach 1945–1960. „Szczecin. Miesięcznik 
Pomorza Zachodniego” 1960, z. 10–11, s. 26.

6 P.  Zaremba, Szczecińskie lata 1946–1948. Poznań, 1970, s. 40.
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naukowcom, którzy chcieli na stałe osiedlić się w Szczecinie, stwarzano dogodne warunki, 
przez m. in. zapewnienie przydziału mieszkań. „Funkcję zastępcy rektora objął dr Juliusz 
Mikołajski, który się przeniósł jako pierwszy z Poznania do Szczecina, natomiast profesor 
Babiński, który później objął funkcję rektora, przeniósł się dopiero w roku następnym. Do 
grona wykładających należeli poza tym: profesorowie: Barański, dr B. Kuryłowicz, dr J. 
Rzóska, dr Z. Zakrzewski, dr J. Deresiewicz, dr F. Barciński, dr L. Gattner, S. Żardecki oraz 
ze Szczecina dr E. Terebucha. Ćwiczenia zaś prowadzili: mgr mgr Z. Heliński, Pudelewicz, 
B. Trepka oraz Bogusławski. Również i lektorzy zamieszkiwali w Szczecinie. Byli to: dr 
J. Frankowska, mgr M. Pisarek, mgr H. Wolska oraz Szaniawski”7. Gmach przydzielony 
uczelni wymagał poważnych remontów. Wobec tego podjęto poszukiwania tymczaso-
wych pomieszczeń do prowadzenia zajęć ze studentami. Oto kolejna relacja Prezydenta 
Piotra Zaremby: „Szukając odpowiednio wielkiej sali, gdzie można by pomieścić ponad 
tysiąc studentów pierwszego roku, natrafiliśmy na wielką halę Zakładu Oczyszczania Mia-
sta. Ciekawy ten gmach przytykał do wysokiego muru oporowego, tak że od strony ulicy 
Dworcowej miał on pięć kondygnacji, a od strony ulicy Korzeniowskiego jedynie dwie –  
i właśnie ową wielką, nie używaną halę o ścianach zarosłych pleśnią i pajęczyną pośpiesz-
nie teraz remontowano”�. Pierwszy wykład w odremontowanej hali przy ulicy Korzeniow-
skiego 39 wygłoszony został 14 października 1946 r. Profesor Rzóska pisał: „W sali nie było 
krzeseł. Młodzież, spośród której sporo niemłodych, z maturami jeszcze przedwojennymi, 
przyniosła krzesła. Kiedym w pierwszych tygodniach wykładów (...) przypatrywał się z okna 
hotelu studentom spieszącym na wykłady z domowym lub biurowym krzesłem na plecach –  
i kiedym na sali zobaczył setki osób, które dokoła szczęśliwego tysiąca posiadaczy krze-
seł stojąc wysłuchiwały kilkagodzinnych wykładów, pozbyłem się ostatnich zastrzeżeń, 
głoszonych kiedyś przeciw tworzeniu szkoły”10. Uroczysta oficjalna inauguracja pierw-
szego w Szczecinie roku akademickiego 1946/1947 Filii Akademii Handlowej w Poznaniu, 
odbyła się już po rozpoczęciu wykładów, w dniu 21 listopada 1946 r. w gmachu Urzędu 
Wojewódzkiego.

Równolegle z utworzeniem Akademii Handlowej w Szczecinie, w 1946 r. powołano do 
życia bibliotekę uczelnianą i rozpoczęto prace organizacyjne na rzecz jej uruchomienia 
dla czytelników. Wobec braku możliwości funkcjonowania w remontowanym na potrzeby 
uczelni budynku przy ul. Mickiewicza 66, bazę dla zakładanej biblioteki  uczelnianej sta-
nowiły pomieszczenia i księgozbiór Biblioteki Miejskiej. Księgozbiór dla Biblioteki Akademii 
Handlowej kompletowano początkowo w wydzielonym pomieszczeniu w Bibliotece Miej-
skiej przy ul. Dworcowej 8, której dyrektor Stanisław Siadkowski był członkiem Komitetu 
Organizacyjnego pierwszej szczecińskiej wyższej uczelni.

Latem 1947 r. uczelnia objęła wreszcie we władanie wyremontowany budynek przy 
ul. Mickiewicza 66. „W początku października 1947 r. uroczysta inauguracja roku akade-
mickiego odbyła się już w tym gmachu, w tzw. wówczas auli górnej, zwanej dziś aulą im. 

7 S. Schwann, Politechnika ..., s. 29.
8 P. Zaremba, Szczecińskie ..., s. 136.
9 Obecnie mieści się tu klub „Słowianin”.
10 W. Myślenicki, Szczecin ..., s. 41.
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Profesora Leona Babińskiego. Odtąd wszystkie zajęcia odbywały się już w tym gmachu.  
Tam także na parterze mieściła się administracja uczelni, i to już od stycznia 1947 r. Od 
jesieni 1947 r. obserwujemy tendencję do umacniania się organizacyjnego i kadrowego 
tutejszej  Akademii. (...) Wielu wykładowców nadal dojeżdżało z Poznania. Jednak coraz 
większa liczba naukowców osiedlała się w Szczecinie.(...) Osiedlił się w Szczecinie  dr 
(później profesor) Alfred Wielopolski, który poświęcił się historii gospodarczej (...)”11. Swój 
własny lokal w wyremontowanym gmachu Uczelni otrzymała jesienią 1947 r. także biblio-
teka. „Były to trzy sale: czytelnia na 60 miejsc, magazyn i sekretariat. Niebawem okazało 
się, iż baza lokalowa jest niewystarczająca”12... 

Oprócz wspomnianego już pretekstu natury historycznej doszło do splotu szeregu 
okoliczności związanych z życiem zawodowym niżej podpisanej pomysłodawczyni  ni-
niejszego konferencyjnego przedsięwzięcia, ale to już całkiem inna historia.

Otóż zaczęło się od pewnej niewinnej rozmowy w zaciszu dyrektorskiego gabinetu. 
Pani Wicedyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego z Panią Sekretarz 
Naukową Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, wkrótce po zdaniu swoich eg-
zaminów na bibliotekarza dyplomowanego, zaczęły prowadzić swego rodzaju agitację na 
rzecz podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników Biblioteki Głównej oraz bibliotek wy-
działowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani Dyrektor zadała mi podczas wspomnianej 
rozmowy – tak zupełnie przy okazji – krótkie pytanie o to, czy nie chciałabym spróbować, 
gdyż wbrew panującym mitom, egzamin uprawniający do używania tytułu bibliotekarza 
dyplomowanego „jest dla ludzi” i w przypadku solidnego przygotowania, nie ma praktycz-
nie możliwości, żeby go nie zdać. To był ten pierwszy impuls. Dowiedziałam się o stronie 
internetowej „EBIB”13 i o tym, że tam mogę sobie wybrać w całym gąszczu propozycji 
konferencyjnych, te tematy, które mnie interesują i spróbować napisać jakiś referat, by za-
cząć gromadzić w swoim dorobku naukowym publikacje recenzowane. Są one niezbędne, 
by zostać dopuszczonym do egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego. Wypatrzyłam  
więc na wspomnianym „EBIB”-ie świetną okazję do wprawki. Instytut Informacji Naukowej  
i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego organizował 9 listopada 2010 r.  
konferencję Nigdy i nigdzie bez książki. Biblioteki i księgozbiory w życiu i pracach Alo-
dii Kaweckiej-Gryczowej i Józefa Grycza. Napisałam tekst pt. Troska o fachowe przy-
gotowanie zawodowe pracowników bibliotek w życiu i działalności Alodii Kaweckiej-
Gryczowej i Józefa Grycza. Idąc za ciosem wypatrzyłam na „EBIB”-ie organizowane  
w Lublinie w dniach  9–10 września 2010 r. V Forum Młodych Bibliotekarzy pt. Jakość 
bibliotek w naszych rękach. Na to spotkanie pojechałam z tekstem pt. Komunikacja inter-
personalna w praktyce bibliotecznej i jej wpływ na postrzeganie jakości biblioteki przez 

11 W. Górski, W mundurku i mundurze przez świat. Szczecin, 1998, s. 89. Profesor Wielopolski był kuratorem 
biblioteki.

12 L. Liberska, E. Szoplińska, Udział biblioteki uczelnianej w rozwoju wyższego szkolnictwa ekonomicznego na 
Pomorzu Zachodnim w latach 1946–2001. Ekonomia w Szczecinie (1946–2001). Szczecin, 2001, s.  447.

13 Obecnie „Nowy EBIB”.
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użytkowników14. Kolejnym referatem jaki powstał w 2010 roku był tekst pt.: Czynniki 
sprzyjające pozyskiwaniu czytelników dla bibliotek w dobie rozwoju techniki i nowych 
technologii15. Referat ten przedstawiałam na I Krakowskiej Konferencji Bibliotek Na-
ukowych: „Książka czy plik, tradycja czy nowoczesność?”. Wydarzenie to organizowała 
Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we współpracy  
z Targami Książki w Krakowie w dniach 4–5 listopada 2010 r.16 Tyle o chronologii po-
wstawania tekstów, jednak chronologia moich wyjazdów na poszczególne Konferencje  
w 2010 r. przedstawiała się inaczej.

Pierwsze było V Forum Młodych Bibliotekarzy w Lublinie we wrześniu 2010 r.  
Profesjonalizm organizacyjny, wyczuwana troska o uczestników, ciepła atmosfera wytwo-
rzona przez pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, 
to wszystko wywarło na mnie, i nie tylko na mnie, niezapomniane wrażenie. Właściwie 
tu po raz kolejny wszystko się zaczęło. Przeżyłam pozytywny szok. Otrzymałam tak po-
tężną dawkę pozytywnej energii, że nie byłam w stanie jej w sobie pomieścić, zdusić  
i zatrzymać tylko dla siebie. Prawie od razu po powrocie do Szczecina wiedziałam, że 
chcę zorganizować konferencję dla bibliotekarzy w swojej macierzystej bibliotece. Odbyły 
się pierwsze rozmowy z Dyrekcją Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 
Kierownikiem Biblioteki Ekonomicznej. Na listopadową konferencję do Krakowa, a następ-
nie do Warszawy, jechałam już nie tylko jako uczestnik i referent, ale także jako baczny 
obserwator oprawy organizacyjnej.   

Nie mam wątpliwości, że każdy wyjazd na konferencję naukową wzbogaca. Takie wy-
jazdy dają też możliwość poznawania nowych, wartościowych ludzi. Po pewnym czasie 
okazuje się, że prawie w całej Polsce mamy kogoś znajomego, do kogo można zwrócić 
się o pomoc w realizacji różnych bibliotekarskich działań. Idąc dalej, powinna przyjść 
refleksja nad tym, co już tu i teraz mogę zacząć zmieniać, jeżeli jakiś wycinek mojej co-
dziennej pracy tych zmian wymaga. Tu pojawia się problem zderzania naładowanych 
pozytywną energią uczestników konferencji z szarą rzeczywistością codzienności w ich 

14 W tym miejscu muszę uczynić pewną dygresję. Otóż wspomniany tekst pewnie nigdy by nie powstał, gdyby 
nie mój dobrowolny udział w szkoleniach za fundusze unijne dotyczących poprawy jakości obsługi klienta, 
organizowanych przez firmę „Linkedukacja” ze Szczecina w ramach programu „Kapitał ludzki”. To były 
szkolenia dla pracowników biurowych. Okazało się jednak, że jako bibliotekarka mająca kontakt z klientami 
– czytelnikami, jak najbardziej kwalifikowałam się do wpisania na listę uczestników tego kursu. Dla mnie 
osobiście magnesem była duża liczba godzin nauki języka angielskiego. Wszystko gratis. Wypadły mi tylko  
z życiorysu prawie wszystkie weekendy od września do połowy grudnia 2009 r. Potem okazało się, że warto 
było, gdyż dzięki temu kursowi i nawiązanym tam kontaktom, miałam materiały do napisania referatu na  
V Forum Młodych Bibliotekarzy. Ten epizod jeszcze bardziej utwierdził mnie w przekonaniu, że nic w na-
szym życiu nie dzieje się bez sensu i nigdy nie wiadomo, kiedy będzie nam dane zbierać owoce pewnych 
inwestycji włożonych w siebie. O wspomnianym kursie dowiedziałam się z ogłoszenia umieszczonego  
w osiedlowej gazecie  wrzucanej do skrzynek na listy.

15 Podczas konferencji referat ten przedstawiłam pod bardziej zawiłym tytułem: „Udostępnianie zasobów tra-
dycyjnych i cyfrowych w dobie rozwoju techniki i nowych technologii – nowoczesność w służbie tradycji  
z uwzględnieniem pierwszoplanowej roli człowieka w procesie komunikacji”. Tytuł zmieniłam podczas przygo-
towywania tekstu do druku w materiałach konferencyjnych.

16 Tu muszę się cichutko przyznać, iż głównym czynnikiem motywującym mnie do napisania referatu była ogromna 
słabość, jaką mam do miasta Krakowa i fakt, że nie odwiedzałam go od 10 lat.
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miejscach pracy17. Tymczasem można próbować przenieść ten impuls na grunt tej szarej 
codzienności swojego miejsca pracy i powoli, jak przysłowiowa kropla wody drążyć skałę 
i próbować oddolnie zmieniać swoją bibliotekę.

W październiku 2010 r. w Bibliotece Ekonomicznej, w pierwszym odruchu po przed-
stawieniu mojego konferencyjnego pomysłu, powstał popłoch, zniechęcenie, niedowie-
rzanie w szansę powodzenia przedsięwzięcia i generalnie pojawił się wątek, na który naj-
łatwiej przenieść winę – brak pieniędzy na finansowanie takiej imprezy jak konferencja.  
Z psychologicznego punktu widzenia, są to jak najbardziej zrozumiałe i naturalne dla czło-
wieka reakcje, wypływające z lęku przed nieznanym. Nigdy nie organizowaliśmy żadnej 
konferencji w naszej Bibliotece. Jednak po dwóch czy trzech rozmowach z kilkoma kole-
żankami, usłyszałam, że fajnie by było coś zrobić, żeby przerwać monotonię codzienno-
ści. Padły głosy typu: „wreszcie coś się będzie działo, wreszcie jakaś odmiana”. Drzemie 
więc w pracownikach bibliotek chęć dokonywania zmian, której może nawet sami sobie 
nie uświadamiają. Potrzebny jest ten impuls, który wyzwoli w nas skrywane talenty, czy 
pragnienia i samych nas czasem zaskoczy. Myślę, że im dalej zagłębialiśmy się w cały tok 
przygotowań do Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Ekonomicznych, tym bardziej stawało 
się to przeżywaniem niecodziennej przygody. Wspólne zaangażowanie i co postrzegam 
za nasz ogromny sukces we wzajemnych relacjach – brak kłótni i spięć wewnątrz  ze-
społu organizacyjnego – posłużył niewątpliwie także naszej integracji. Mogliśmy poznać 
się w innych niż dotychczas rolach i sytuacjach.

W kontekście podsumowania naszych przygotowań do Ogólnopolskiej Konferencji 
Bibliotek Ekonomicznych, pozwolę sobie na polemikę z Panią Przewodniczącą Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich, która zamykając VI Forum Młodych Bibliotekarzy  
w Poznaniu stwierdziła m. in., że jeśli nie czujemy i nie dostrzegamy jako zwykli pracownicy, 
zainteresowania naszymi konferencyjnymi przeżyciami ze strony zwierzchników, to sami 
mamy ich nachodzić, nagabywać i zapoznawać z treścią swoich przeżyć i przywiezionych 
doświadczeń. Mimo wszystko pozwolę sobie na odmienną opinię. Myślę, że impuls musi 
iść z góry, od naszych zwierzchników, którzy stają się, chcąc nie chcąc, na fali nowoczes-
nych trendów,  menedżerami. Jestem osobiście niezmiernie wdzięczna Panu Dyrektorowi 
naszej Biblioteki prof. Radosławowi Gazińskiemu za jego pytania o zaawansowanie prac 
nad tekstami przed moimi wyjazdami, za czas jaki poświęcał na korektę tych tekstów 
i omówienie ich ze mną oraz za pytania o wrażenia już po powrocie z tych konferencji, 
na których byłam. Zdarzało się, że były to przelotne spotkania w sekretariacie Biblioteki 
Głównej, podczas których Dyrektor w swoim zabieganiu zatrzymywał się i zapraszał bym 
przysiadła na chwilę rozmowy. Te nawet krótkie spotkania, były dla mnie zawsze bardzo 
istotnym i pozytywnym impulsem, elementem dodającym mi skrzydeł i dobrej energii do 
podejmowania kolejnych działań.

Do świata bibliotekarskiego przenika nieubłaganie terminologia z zakresu handlu, mar-
ketingu, biznesu. Do bibliotek przychodzą klienci, a kierownicy i dyrektorzy bibliotek to me-

17 Tak na marginesie, zaczęłam się żartobliwie zastanawiać po tegorocznym VI Forum Młodych Bibliotekarzy  
w Poznaniu, czy fora nie przekształcają się powoli w „Fora Młodych Frustratów”.
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nedżerowie. Zadaniem zaś menedżera jest m.in. „kierowanie ludźmi poprzez zrozumienie 
ich potrzeb i  oczekiwań oraz właściwe wykorzystanie ich umiejętności i uzdolnień dla dobra 
przedsiębiorstwa”1�. Skuteczni menedżerowie m.in. „budują sukces firmy na zaletach, na 
siłach swoich, siłach zwierzchników, kolegów i podwładnych  oraz ich zaletach dla danej 
sytuacji (...)”19. Pojawia się w tym kontekście, moim zdaniem, również kwestia mocy, jaką 
mają wypowiadane przez człowieka słowa. Zdarzyło mi się, niestety, w kilku rozmowach 
telefonicznych, podczas których rozmawiałam z szefami bibliotek i zapraszałam do udziału  
w naszej konferencji, usłyszeć zdanie typu: „Nie widzę w swojej bibliotece nikogo, kto 
mógłby napisać tekst i przedstawić go na państwa konferencji, a ja z różnych przyczyn nie 
mogę przybyć”. Pytania szefa w rodzaju: „czy damy radę”?, stwierdzenia: „nie zobowią-
zujmy się do czegoś, czego nie jesteśmy w stanie wypełnić” – podcinają skrzydła. Nato-
miast z pewnością dodają skrzydeł proste komunikaty: „damy radę”, „będzie dobrze”, „nie 
przejmujcie się drobiazgami” (gdy w oczach ekipy organizacyjnej, pod wpływem zmęczenia 
i z poczucia odpowiedzialności, jakaś sprawa urastała do rangi problemu). 

Dla mnie osobiście, czas przygotowywania tej konferencji, zwłaszcza kiedy już coraz 
bardziej widać było konkretne efekty, to była wielka przygoda i frajda. Nie oszukujmy się, 
był to czas ciężkiej pracy, ale jestem szczęśliwa z tego powodu, że wszystkich Państwa 
mogliśmy gościć na – chyba nie mijam się z prawdą – Pierwszej Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Bibliotek Ekonomicznych „Polskie biblioteki ekonomiczne wczoraj – dziś – jutro”  
w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 20–21 października 
2011 r.

W tym miejscu pragnę także gorąco podziękować za współpracę przy organizacji 
konferencji wszystkim członkom komitetu organizacyjnego: Ireneuszowi Bojanowskiemu, 
Helenie Kokot, Danucie Stawińskiej, Dorocie Trociuk, Julicie Zawadzie.

Lidia Lewicka
Biblioteka Ekonomiczna Uniwersytetu Szczecińskiego
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„Rzeczpospolita” 2011, nr 224 (9040), s. A4.
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Barbara Główka
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

BIBLIOTEKA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 
W WARSZAWIE W STO PIĘć LAT 

OD ZAŁOżENIA UCZELNI

Streszczenie: Biblioteka, założona równolegle z uczelnią, liczy 105 lat. Praktyczną przeszkodą w jej 
prawidłowym rozwoju był w pierwszych latach istnienia brak odpowiedniego budynku bibliotecznego. Po 
odzyskaniu niepodległości przez Polskę, gmach Biblioteki oddano do użytku w styczniu 1931 r. W czasie 
II wojny światowej skutecznie ratowano zbiory przed unicestwieniem. Po wojnie wnętrze Biblioteki zostało 
gruntownie przebudowane. Obecnie zarówno bibliotekarze, jak i czytelnicy, korzystają z katalogu komputero-
wego ALEPH. Biblioteka posiada bazy danych: polskie i obcojęzyczne, z dostępami do artykułów z zakresu 
nauk ekonomiczno-społecznych w pełnej wersji. Trzy lata temu cyfrowa przestrzeń informacyjna książnicy 
SGH rozszerzyła się o platformę e-learningową, zawierającą szkolenie studentów pierwszego roku on-line. 
Bibliotekarze także się kształcą. Znaczący wpływ na ich dokształcanie mają nie tylko kursy, szkolenia i kon-
ferencje, ale także staże w bibliotekach krajowych i zagranicznych. Bibliotekarze z SGH mają możliwość ko-
rzystania z doszkalających wyjazdów w ramach programu ERASMUS. Podczas kolejnej bytności w Polsce 
papież Jan Paweł II zwiedzając BUW powiedział, że w bibliotece widzimy „szczególną świątynię twórczego 
ducha ludzkiego”. Na nazwę świątyni zasługują nie tylko nowoczesne biblioteki unijne, lecz także starsze, 
jeśli bibliotekarze dokładają wszelkich starań, żeby jak najlepiej obsłużyć czytelnika i stworzyć mu warunki 
sprzyjające twórczej pracy.

Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej jest jednostką organizacyjną Uczelni, książnicą 
o naukowym, dydaktycznym i usługowym profilu, działającą na rzecz całej Szkoły, w której 
nie istnieją biblioteki wydziałowe. Na księgozbiór Biblioteki składają się pozycje o tema-
tyce adekwatnej do zajęć dydaktycznych prowadzonych w SGH. Użytkownikami są stu-
denci i pracownicy naukowi naszej Uczelni, innych szkół wyższych, oraz starsi uczniowie 
średnich szkół ekonomicznych. świadcząc usługi dla tych ostatnich, a także wszystkich 
dorosłych, Biblioteka pełni funkcję biblioteki publicznej. Misję jej stanowi bowiem wspie-
ranie potrzeb czytelniczych zarówno społeczności uczelnianej, jak i pozostałych użytkow-
ników. Zbiory biblioteczne, formowane latami, to największa w Polsce kolekcja literatury 
ekonomicznej. Użytkownik znajdzie tu wiele pierwszych wydań dzieł klasyków ekonomii 
i kolekcję ok. 4.000 wol. starodruków, które często kryją w sobie różne „skarby”. W ostat-
nim czasie zostały znalezione dwa, oryginalne exlibrisy Witkacego, wklejone do książek 
znajdujących się w magazynie Biblioteki1.

1 W ocenie eksperta Muzeum Narodowego dr Anny Żakiewicz  „są to oryginalne  exlibrisy Stani-
sława Ignacego Witkiewicza. Wskazują na to liczne analogie- między 1917 a 1920 artysta wykonał 
kilka podobnych dzieł...Wszystkie namalował tuszami barwnymi i mają  identyczną kompozycję 
oraz gamę kolorystyczną. Są dziełami nietypowymi i z pewnością unikatowymi... stanowią przy-
czynek do naszej wiedzy o artyście”.
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Do podstawowych zadań biblioteki należy jak wiadomo: gromadzenie, opracowywanie, 
przechowywanie i udostępnianie zbiorów oraz informowanie o nich użytkownika2. Biblio-
teka SGH – jako instytucja tego typu realizowała owe funkcje już od 1906 roku, jako że 
wówczas została założona – równolegle z Uczelnią.

Rys historyczny 

Na początku XX w. August Zieliński – absolwent Szkoły Handlowej Leopolda Kronen-
berga w Warszawie i Wyższej Szkoły Handlowej w Lipsku – aktem fundacji powołał do 
życia uczelnię ekonomiczną. Nowa placówka naukowa rozpoczęła działalność pod na-
zwą „Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego”. Określenie „Kursy” w na-
zwie uczelni sugerowało nauczanie praktyczne, ponieważ do wybuchu I wojny światowej, 
kształcenie na wyższym poziomie (na tym terenie) było ściśle kontrolowane przez rosyjskie 
władze zaborcze. Zresztą od 1915 r. Uczelnia znana była już jako Wyższa Szkoła Han-
dlowa, a gdy Polska odzyskała niepodległość (dokładnie od 1935 r.) jako Szkoła Główna 
Handlowa. Powstała w roku założenia Uczelni i dla jej potrzeb biblioteka, była niewielką 
fachową biblioteką, w której znajdowała się podstawowa literatura przedmiotu. Po wojnie 
i okresie rozbiorów, zaczęło rosnąć znaczenie Szkoły w odrodzonej Rzeczpospolitej. Warto 
dodać, że od dnia założenia aż do 1949 r., Szkoła Główna Handlowa była prywatną fun-
dacją środowisk przemysłowych i handlowych3. Władze Uczelni przywiązywały dużą wagę 
do rozwoju Biblioteki. Jednak brak odpowiedniego budynku stanowił duży problem. Zbiory 
rosły i co parę lat trzeba je było przenosić do sukcesywnie większych, wynajmowanych 
pomieszczeń, aż wreszcie doszło do realizacji projektu ciekawego obiektu bibliotecznego, 
jakim jest gmach Biblioteki SGH. Budynek ten liczy 81 lat i jest wpisany do „Rejestru Za-
bytków Nieruchomych Województwa Mazowieckiego”. 

Projekt gmachu zamówił przed 1930 r. (u Jana Witkiewicza-Koszczyca, stryjecznego 
brata Witkacego) ówczesny rektor Bolesław Miklaszewski. Oprócz Biblioteki (Budynku 
B), Witkiewicz zaprojektował także Pawilon Doświadczalny – Budynek A i Dom Profe-
sorski – Budynek C – czyli cały campus Uczelni, który obecnie ma też dużą wartość ar-
chitektoniczną4. Sam gmach wybudowano w niecałe osiemnaście miesięcy – dokonując 
otwarcia w styczniu 1931 r. Budowla ta była pierwszym w porozbiorowej Polsce obiektem 
zaprojektowanym z myślą o przyszłych użytkownikach – o tym, aby mógł służyć biblio-
tece, a nie żadnej innej placówce5. Konsultantem, w zakresie zachowania prawidłowych 

2 Encyklopedia wiedzy o książce.  Wrocław- Warszawa-Kraków. Ossolineum 1971 s. 182.
3 Rok 1949 przyniósł upaństwowienie, zmianę nazwy (z SGH na SGPiS) i charakteru uczelni. W: 

Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906–2006. Red. Morawski W. Warszawa. 
SGH  2006, s. 170.

4 Istnieje koncepcja  stworzenia przed Gmachem Głównym placu- „bramy Mokotowa” w rocznicę 
100-lecia powstania idei budowy kampusu SGH. Ten reprezentacyjny plac miejski ma nosić imię 
Jana Witkiewicza Koszczyca. Dostępny w Internecie dn.14.06.2011 <http://www.sgh.waw.pl/in-
formacje/kzk/kzk_2011/kzk_2011_29>

5 A. Kenska, M. Rekowska, „Przegląd Biblioteczny”. Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej po mo-
dernizacji. 2000 nr 3, s. 191. 
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funkcji budynku był dyrektor Biblioteki, Konstanty Krzeczkowski6. Jako ciekawostkę przy-
chodzi odnotować fakt, że w oddanej do użytku Bibliotece SGH umieszczono także część 
zbiorów nowoutworzonej Biblioteki Narodowej! Po wojnie gmach Biblioteki gruntownie 
przebudowano7. Ostatniej modernizacji (pod kątem przystosowania budynku do potrzeb 
użytkowników niepełnosprawnych) dokonano w 2010 r. korzystając ze środków UE w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Personel Biblioteki stanowili fachowcy – ekonomiści. Pierwszymi dyrektorami byli pro-
fesorowie Uczelni. Wspomniany już dyrektor – profesor Konstanty Krzeczkowski (pełniący 
swoją funkcję od 1918 r.) przekształcił Bibliotekę w najzasobniejszą społeczno-ekono-
miczną książnicę w Europie środkowej. Niestety, zaraz po wybuchu II wojny światowej 
(we wrześniu 1939 r.) został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu. Chociaż 
wypuszczono go z Pawiaka w listopadzie tegoż roku, był jednak już bardzo chory i wkrótce 
zmarł (10.12.1939 r.). Dr Andrzej Grodek, który od 1936 r. był wicedyrektorem Biblioteki 
odpowiadał wtedy całkowicie za losy książnicy. Latem 1940 r., na terenie Warszawy, po-
wstała Staatsbibliothek Warschau (Biblioteka Państwowa – złożona ze wszystkich bibliotek 
warszawskich). Od tej pory Biblioteka Narodowa i Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej 
kontynuowały działalność jako Oddział II-gi Staatsbibliothek. W lipcu władze okupacyjne 
mianowały naczelnikiem „Staatsbibliothek II” dyrektora Biblioteki Narodowej doktora Gry-
cza. Józef Grycz przyjął to stanowisko za zgodą polskiego podziemia, natomiast Andrzej 
Grodek był „drugim Bibliotekarzem” (czyli wicedyrektorem), z misją opieki nad księgo-
zbiorem Biblioteki SGH. Pomimo faktycznego zamknięcia zbioru dla wypożyczających, 
zarządzający konspiracyjnie udostępniali zgromadzone wydawnictwa uczestnikom tajnego 
nauczania. Sam budynek w czasie okupacji służył jako miejsce spotkań ekonomistów i so-
cjologów, był także kryjówką żydów i ukrywających się działaczy politycznych. W 1941 r. 
Wilhelm Witte, dyrektor Staatsbibliothek Warschau zarządził stworzenie na ulicy Okólnik 
Oddziału III-go Staatsbibliothek. Zgodnie z tym zarządzeniem, umieszczono tam (w gma-
chu Biblioteki Ordynacji Krasińskich) skomasowane zbiory specjalne Biblioteki Narodowej 
i Biblioteki Uniwersyteckiej. Było to posunięcie tragiczne dla kultury. 

W niedalekiej przyszłości – czyli w okresie Powstania Warszawskiego – na gmach na 
Okólniku (z cenną zawartością) spadły niemieckie bomby, a po stłumieniu walk powstań-
czych, ukryte w piwnicach zbiory gorzały w pacyfikowanym mieście przez wiele dni. Ce-
lowemu zniszczeniu uległo wówczas ok. 300 tys. jednostek zbiorów specjalnych, w tym 
największe w Polsce zbiory graficzne, kartograficzne, teatralne i muzyczne. Biblioteka 
Narodowa i Biblioteka Krasińskich utraciły niemal całość swoich zbiorów specjalnych, 
a Biblioteka Uniwersytecka – większość rękopisów i inkunabułów. Tymczasem pieczołowi-
tość opieki nad zbiorami z Rakowieckiej, zaowocowała ich przetrwaniem. Obu opiekunów 
cechowała bowiem roztropność, pomysłowość, odwaga, a także biegła znajomość języka 

6 P. Tanewski, Konstanty Krzeczkowski – twórca i dyrektor Biblioteki SGH.  „Bibliotekarz” 2006  
nr 1, s. 28.

7 A. Kenska, M. Rekowska, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej po modernizacji. „Przegląd Bi-
blioteczy”. 2000 nr 3, s. 191.
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niemieckiego. Józef Grycz w Dzienniczku z Powstania Warszawskiego, pod datą 31 lipca 
zapisał: „Rano przyszli żołnierze i cywilny komisarz SD nakazując natychmiastowe opusz-
czenie gmachu przez wszystkich (ostatecznie zezwolono pozostać na straży tylko Grodkowi, 
mnie i mojej żonie)”�. Państwo Grycz i Andrzej Grodek noc i dzień dyżurowali przy zbiorach, 
bacząc aby nie dokonano podpalenia. Jeszcze przez trzy tygodnie po upadku Powstania 
cała trójka trwała „na posterunku” w Bibliotece. Dłużej się nie dało… We wspomnieniach 
Andrzeja Grodka czytamy bowiem: „26 października pojawia się na terenie konny patrol 
„blacharzy”. Zdradził nas dym, który wydostawał się z komina tak kunsztownie wprawio-
nego w okno. Żadne pertraktacje nie pomagają … Wypędzają nas z Warszawy9”. O dalszą 
ochronę zbiorów wypędzeni bibliotekarze troszczyli się nawet po przymusowym wyjeździe 
do Pruszkowa, gdzie w tymczasowych magazynach zabezpieczono najcenniejsze pozycje 
obu bibliotek. Dr Alodia Kawecka-Gryczowa wspomina: „Hitlerowcy tłumiąc z całą bez-
względnością Powstanie, nie pozostawili żadnych złudzeń, że Warszawa starta zostanie 
z powierzchni ziemi …Toteż troska podziemnych władz o przeznaczone na zniszczenie 
dobra kulturalne znalazła wyraz w punkcie 10 aktu kapitulacyjnego. Pierwsze wyjazdy 
w celach ewakuacyjnych podjęto w miesiąc później, w listopadzie 1944 roku. Ponieważ 
„sztab” polski kierujący od listopada ewakuacją mieścił się w Pruszkowie, często nazywa 
się tę działalność akcją pruszkowską; odbywała się ona na trzech odcinkach: archiwalnym, 
bibliotecznym i muzealnym10”. Do akcji zgłosiło się wielu bibliotekarzy. „...Początkowo miesz-
kaliśmy w jednej izbie wraz z dużą grupą kolegów w gmachu magistrackim w Pruszkowie. 
Spało się pokotem na betach, które RGO sprowadziła z Warszawy. Rano naszą sypialnię 
likwidowaliśmy, ponieważ w tym samym pokoju odbywało się urzędowanie pracowników 
magistrackich. Całe zresztą towarzystwo musiało wczesnym rankiem zjawić się na placu, 
na którym odbywał się odjazd do Warszawy. W czasie jednej z pierwszych wypraw zawie-
ziono nas na Okólnik – tam brodziłam w popiołach pozostałych po Bibliotece Załuskich, 
po setkach inkunabułów, tysiącach rękopisów”11. 5 listopada wjeżdżająca na Mokotów cię-
żarówka z bibliotekarzami zatrzymuje się przed dymiącym jeszcze, wypalonym od środka 
gmachem Zakładów Doświadczalnych SGH (Budynku A). Potem dociera do gmachu Bi-
blioteki. Strudzeni ochotnicy z radością stwierdzają, że budynek jest nietknięty! Niemcy 
opuścili Warszawę 17 stycznia 1945 r. a już 18-go stycznia dyrektor Grodek, jako pierw-
szy, zjawił się na Rakowieckiej. Bytowanie w stolicy było w tym okresie niezwykle trudne. 
Spano w gmachu bibliotecznym, na porzuconych przez wojsko niemieckie materacach. 
Kłopoty z brakiem wody rozwiązywano topiąc zalegający śnieg. Palono w zainstalowanych 
tu i tam piecach drewnem pochodzącym z ogrodzenia cmentarza żołnierzy niemieckich12. 

� J. Grycz, Dzienniczek z okresu Powstania Warszawskiego 1944 r. W: Walka o dobra kultury: 
Warszawa 1939–1945, red. Lorentz S. Warszawa PIW 1970 T.1 s. 244.

9 A. Grodek, Szkoła Główna Handlowa w czasie okupacji (1939–1945)”. „życie Szkoły Wyższej” 
1956, nr 10, s. 61.

10 A. Kawecka-Gryczowa, Ochrona zbiorów Biblioteki Narodowej.  W: Walka o dobra kultury. War-
szawa 1938–1945, red. Lorentz S. Warszawa PIW 1970, T.1 s. 225.

11 A. Kawecka-Gryczowa, op.cit. s. 227.
12 A. Podolska-Meducka,  Walka o ratowanie zbiorów Biblioteki SGH w czasie wojny. „Gazeta SGH”. 

2006 nr 221/222, s. 14.  
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Dnia 25 lutego 1945 r. – Biblioteka jako pierwsza w zrujnowanym mieście została otwarta 
dla użytkowników. W tymże roku został wydany, w wersji książkowej, Katalog Biblioteki 
SGH – czyli katalog rzeczowy, oparty na wzorcach zaczerpniętych z Library of Congress. 
Jeszcze w 1939 r. opracował go Andrzej Grodek. 

Biblioteka obecnie  

Od okresu przedwojennego zbiory Biblioteki SGH wielokrotnie się powiększyły. Obec-
nie na zasób biblioteczny składa się 1.135.021 woluminów książek i czasopism. Do kla-
syfikowania przedmiotowego zbiorów nie stosuje się już klasyfikacji Library of Congress 
w Waszyngtonie. Zgodnie z zasadami tej klasyfikacji aktualnie uporządkowany jest jedynie 
księgozbiór podręczny Czytelni Ogólnej. Natomiast opracowanie rzeczowe księgozbioru 
odbywa się na postawie „Słownika języka haseł przedmiotowych – nauki społeczno-ekono-
miczne” stworzonego przez zespół Biblioteki, z użyciem kartoteki haseł wzorcowych BN. 
Współczesne biblioteki w większości wykorzystują Internet do prezentacji swoich katalo-
gów. Biblioteka SGH stosuje w tym celu elektroniczny katalog ALEPH (Automated Library 
Expandable Program)13. Zaczął on funkcjonować w 1994 r., stanowiąc opis dokumentów 
od strony formalnej i przedmiotowej. Katalogi tradycyjne zamknięte zostały z końcem roku 
1995. Od tego roku zbiory opracowuje się już tylko w oparciu o wspomniany komputerowy 
system biblioteczny – ALEPH. Elektroniczne zbiory Biblioteki SGH są dostępne z całego 
campusu po wejściu na jej stronę domową poprzez katalogi i bazy danych. Studenci i pra-
cownicy SGH mają też dostęp do wszystkich baz spoza Uczelni (na przykład z komputera 
domowego), dzięki zainstalowaniu w SGH systemu VPN (Virtual Personal Network). 

Biblioteka posiada wiele baz danych, są to zarówno bazy polskie jak i anglojęzyczne 
z dostępami do artykułów i książek z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych w wersji 
on-line. Książnica SGH informuje o tym na stronie WWW oraz w specjalnych ulotkach. 
Pierwsza baza elektroniczna zagościła na stałe w SGH 15 grudnia 1992 r. Wówczas od-
wiedził Uczelnię ambasador USA w Polsce – Thomas W. Simons Jr – ofiarowując Biblio-
tece (w asyście kamer telewizyjnych) komputer z zestawem płyt CD, a na nich elementy 
pełnotekstowej bazy ProQuest (ABI/Inform) z systemem wyszukiwawczym i opłaconą 
prenumeratę dalszych dysków na okres trzech lat. Po upływie trzech lat nieodpłatnego 
użytkowania, Uczelnia wyasygnowała fundusze na dalszą prenumeratę. Z czasem dzięki 
subskrypcji, SGH uzyskała dostęp do bazy ProQuest w trybie on-line. Po przyłączeniu się 
Biblioteki do konsorcjum bibliotek ekonomicznych14, opłaty za używanie ProQuesta stały się 
zresztą jeszcze niższe. Z baz polskich, książnica SGH posiada: „Przegląd Bibliograficzny 
Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego” – bazę bibliograficzną bieżącą, z dziedziny ekono-

13 Dostęp :<http://:antistes.sgh.waw.pl>
14 Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych w Polsce powstało jesienią 2001 roku z inicjatywy 

bibliotek uczelni państwowych i prywatnych. Rosnące koszty dostępu do informacji i bieżącego 
uzupełniania zbiorów, a w szczególności dostępu do informacji na nośnikach elektronicznych, 
zmuszają biblioteki do poszukiwania nowych form ich pozyskiwania. Dostępny w Internecie: Do-
stęp dnia 10.02.2011<http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konsorcjum/>
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mii oraz „Bibliografię Publikacji Pracowników Naukowo-Dydaktycznych SGH”, obejmującą 
dorobek naukowy pracowników Uczelni z lat 1993–2009. Obie bazy są tworzone przez 
pracowników Biblioteki. Jest też baza „Laureaci Nagrody Nobla w Dziedzinie Ekonomii”, 
opracowywana w Oddziale Informacji Naukowej, corocznie aktualizowana o sylwetki no-
wych laureatów i ich wybrane publikacje z pełnym tekstem, dostępne on-line, ze strony 
WWW Biblioteki. Wśród polskich baz jest także BazEkon, „produkt” Biblioteki Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Krakowie powstały przez połączenie dwóch dotychczasowych 
baz bibliograficznych: Gospodarka i Nauki Społeczne. Na ich podstawie i we współpracy 
z kilkoma innymi bibliotekami ekonomicznymi, w tym również z Biblioteką SGH, tworzona 
jest pełnotekstowa (w zamierzeniach) baza danych, w której indeksowane są głównie ar-
tykuły z czasopism naukowych, wydawanych przez polskie uczelnie ekonomiczne. Baza 
ma obecnie prawie 70 tys. rekordów bibliograficznych i wszyscy oczekujemy, że stanie 
się wkrótce prestiżowym źródłem informacji z zakresu nauk ekonomicznych. 

W ciągu ostatnich trzech lat cyfrowa przestrzeń informacyjna książnicy SGH rozszerzyła 
się o platformę e-learningową, zawierającą szkolenie studentów pierwszego roku w trybie 
on-line. Dzięki temu zmniejszyło się znacznie obciążenie bibliotekarzy dydaktyką. Obecnie 
lekcje biblioteczne prowadzone są jedynie ze specjalnymi grupami użytkowników: m.in. 
z uczniami liceów ekonomicznych, doktorantami, uczestnikami studiów podyplomowych, 
studentami zagranicznymi i z każdą inną grupą użytkowników, która zgłosi zapotrzebowa-
nie na tradycyjne szkolenie biblioteczne. Studenci zagraniczni mogą również korzystać ze 
szkolenia on-line, ponieważ na stronie Biblioteki jest jego anglojęzyczna wersja. Znaczący 
wpływ na dokształcanie samych bibliotekarzy mają nie tylko kursy i konferencje, ale także 
staże w bibliotekach krajowych i zagranicznych. W realizacji zamierzeń szkoleniowo-wy-
jazdowych pomocne są rozmaite programy edukacyjne15. 

Bibliotekarze z SGH mają możliwość korzystania z wyjazdów w ramach programu 
ERASMUS (którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu i jest synonimem 
uczenia się przez całe życie). W Uczelni prowadzi się akcję krótkoterminowych wyjazdów 
stażowych. Zajmuje się tym Centrum Programów Międzynarodowych SGH (CPM). W po-
przednich latach (2008/9, 2009/10) i w roku akademickim 2010/11 w Szkole ogłaszano 
konkurs na udział w wyjazdach pracowników administracji (w tym bibliotekarzy). Pomimo 
tego, że zgłoszenia następowały w trybie konkursowym, w praktyce wszystkie osoby 
z Biblioteki, które się zgłosiły, uzyskały akceptację swoich projektów wyjazdowych. Na-
leży dodać, że dyrekcja Biblioteki usilnie mobilizowała pracowników, aby zgłaszali akces 
do odbycia stażu zagranicznego. W ramach ERASMUSA bibliotekarze z SGH odwiedzili 
wiele bibliotek unijnych między innymi: w Brukseli, Londynie, Cardiff, Sztokholmie, Wilnie, 
Kownie, Pradze, Pardubicach, Kijowie, Warnie. Ja sama dwa razy wyjeżdżałam w celach 
szkoleniowych. Latem 2008 r. odbyłam staż w British Library of Political and Economic 

15 W realizacji zamierzeń szkoleniowo- wyjazdowych pomocne mogą być takie programy, jak np. 
Erasmus, który jest częścią większego projektu (Education and Culture Lifelong Learning Pro-
gramme), DEEP – (Database on Educational Exchange Programmes), Study in Europe czy 
programy  MKiDN.  
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Sciences w Londynie, a na początku r. 2009 w międzynarodowym towarzystwie (z sześ-
cioma innymi unijnymi bibliotekarzami) przeszkoliłam się na Uniwersytecie w Cardiff w ra-
mach specjalnego programu dla bibliotekarzy. 

W czasie jednej z pielgrzymek do kraju, Jan Paweł II (11 czerwca 1999 r.) dokonał 
poświęcenia Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w nowej siedzibie. Stało się to pół 
roku przed tym, jak zarejestrowano tam pierwszego czytelnika. Papież był więc „super 
pierwszym” czytelnikiem i z tej okazji wypowiedział się o roli i funkcji biblioteki – widząc 
w każdej książnicy „...szczególną świątynię twórczego ducha ludzkiego...”16. Bogatsza 
o doświadczenia wyniesione z zagranicznych stażów gotowa jestem uznać za „świątynię 
ludzkiego ducha” zarówno nowoczesną, jak i tradycyjną bibliotekę. Wśród godnych tego 
miana znajdą się zarówno biblioteki polskie, jak i zagraniczne – o ile zatrudnieni w nich 
bibliotekarze dokładają wszelkich starań, żeby jak najlepiej obsłużyć czytelnika i stworzyć 
mu warunki sprzyjające twórczej pracy. Generalnie – zagraniczna podróż pozwala na za-
spokojenie ciekawości tak prywatnej, jak i zawodowej. Dobrze jest wiedzieć, jak pracują 
w innym kraju i czym różni się zagraniczna biblioteka od dobrze znanej – polskiej. Dlaczego 
gromadzi się tam wielu czytelników? Czemu chcą korzystać z tych właśnie zbiorów? Co 
ich inspiruje? Podróże kształcą. 

Abstract:
The library created in the same year the Warsaw School of Economics (WSE, Polish: SGH) was is 

105 years old now. At the beginning it could not function properly as it had no appropriate building. In the 
sovereign Poland the library got a separate building which was put into use in 1931. During the Second 
World War the collections were successfully rescued. After the war the interior of the building was thorou-
ghly reconstructed. At present, both the librarians and the readers can use the computer ALEPH catalogue. 
The library has a Polish language database and in other languages as well, including the full versions of 
articles in the field of economics and social sciences. Three years ago the digital information space of the 
Warsaw School of Economics Library was extended by an e-learning platform that includes on-line trai-
ning for first year students. The librarians themselves keep learning in the form of courses, trainings and 
conferences, as well as traineeships or placements with domestic and foreign libraries. The SGH librarians 
have a possibility to participate in the Erasmus programme. During one of his pilgrimages to Poland John 
Paul 2 while visiting the Warsaw University’s Library (BUW) said that in the library we can see ‘a special 
temple of the creative human spirit’. Not only do the modern EU libraries deserve to be called like that, but 
the older ones as well, such as the SGH library where its workers do their best to attend their clients and 
create the right environment for a creative activity.

16 Patrz: http://www.buw.uw.edu.pl/wystawy/jp2/R1/index.htm
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65 LAT BIBLIOTEKI EKONOMICZNEJ 
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

„Prawdziwy uniwersytet dzisiejszy 
tworzy biblioteka”

Thomas Carlyle

Streszczenie: Celem referatu jest spojrzenie na zmiany zachodzące w Bibliotece Ekonomicznej Uni-
wersytetu Szczecińskiego z perspektywy historycznej oraz próba wskazania okoliczności ich zaistnienia. 
Przedstawiono strukturę organizacyjną biblioteki, zbiory, funkcjonowanie i działalność, która od początku jej 
istnienia jest nierozerwalnie związana z ekonomicznym szkolnictwem wyższym na Pomorzu Zachodnim. 

Biblioteka Ekonomiczna Uniwersytetu Szczecińskiego w bieżącym roku obchodzi ju-
bileusz 65-lecia istnienia. Retrospektywne odtworzenie dziejów Biblioteki, ograniczone 
do najważniejszych surowych faktów, nie stworzy pełnego obrazu tej placówki. A był to 
czas ciągłych zmian, trudnych decyzji, poświęceń i niepewności. Przez pierwszych 10 
lat biblioteka pełniła funkcję biblioteki głównej, przez kolejnych 30 lat była biblioteką wy-
działową, przez następne 14 lat miała charakter biblioteki międzywydziałowej, a od 12 lat 
ponownie jest biblioteką wydziałową. Działalność biblioteki od początku jej istnienia jest 
nierozerwalnie związana ze szkolnictwem wyższym na Pomorzu Zachodnim.

Z chwilą powołania do życia Akademii Handlowej, w 1946 r. podjęto żmudną pracę 
zorganizowania biblioteki uczelnianej. Entuzjazm towarzyszący organizatorom udzielał 
się zarówno pracownikom naukowo-dydaktycznym, jak i studentom, którzy zgłaszali się 
na ochotnika do wyszukiwania i przenoszenia książek. 

Kluczową rolę w organizacji tak ważnego przedsięwzięcia odegrał Alfred Ziętowski, 
który przeprowadził gruntowną selekcję zgromadzonej literatury poniemieckiej, albowiem 
tylko taka dostępna była w owym czasie. Opracował on katalog rzeczowy tych zbiorów, 
nawiązał korespondencję z księgarniami i redakcjami czasopism, zapoczątkował planowy 
zakup literatury polskiej1. Z kolei dzięki wpływom kuratora biblioteki profesora Alfreda Wie-
lopolskiego, wiele instytucji publicznych z całej Polski przekazało w formie darów i depo-
zytów znaczną część cennych wydawnictw.

Nowo utworzona Biblioteka Akademii Handlowej była biblioteką naukową specjalną. 
Gromadziła dzieła z zakresu programu naukowego realizowanego w Akademii, między 

1 „Rocznik Akademii Handlowej w Poznaniu” 1946/47, s. 279.
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innymi ekonomii politycznej, handlu zagranicznego, geografii gospodarczej, historii go-
spodarczej, organizacji przedsiębiorstw. W organizowaniu księgozbioru kładziono nacisk 
na gromadzenie literatury naukowej, prac dotyczących Skandynawii, Pomorza Zachod-
niego oraz portu w Szczecinie. Gromadzenie księgozbioru odbywało się drogą kupna, 
darów oraz depozytów. Dary otrzymywano z wielu instytucji, między innymi Prezydium 
Rady Ministrów, ministerstw Oświaty, Przemysłu i Handlu, Skarbu, ponadto z Głównego 
Urzędu Statystycznego, Morskiego Instytutu Rybackiego i innych. 

W roku akademickim 1947–1948 biblioteka dysponowała jednym etatem dla kierownika, 
a po dwóch latach zatrudnionych było już pięć osób, przy czym żadna z nich nie posiadała 
wykształcenia bibliotecznego, a jedynie kierownik był archiwistą. Funkcję kuratora pełnił 
prof. dr Alfred Wielopolski, a funkcję kierownika jego żona Maria Salomea Wielopolska.

Udostępnianie zbiorów w pierwszym roku było ograniczone ze względu na prace 
przygotowawcze i organizacyjne. Dopiero po oddaniu do użytku sali czytelnianej, w dniu 
22.09.1947 r. rozpoczęto udostępnianie książek z magazynu głównego do czytelni. Zbiory 
wypożyczano na zewnątrz tylko w wyjątkowych sytuacjach.

W budynku przy ul. Mickiewicza 66 Biblioteka zajmowała pierwotnie trzy pomieszcze-
nia: magazyn, czytelnię na 60 osób oraz sekretariat. Jednak z uwagi na stale powiększa-
jące się zbiory oraz rosnącą liczbę studentów, przekazywano dalsze pomieszczenia i już 
we wrześniu 1949 r. biblioteka dysponowała siedmioma salami. Liczba miejsc w czytelni 
wzrosła do 90, w sumie łączna powierzchnia wynosiła 374 m2. 2

O tym, jak ważne miejsce w życiu Uczelni zajmowała Biblioteka, świadczą słowa rek-
tora Akademii Handlowej profesora Leona Babińskiego, który mówił: „Biblioteka stanowiła 
i stanowi stałą pozycję w troskach Akademii. Musimy ją tworzyć od podstaw, bo inaczej 
niż w innych miastach uniwersyteckich polskich, brak w Szczecinie podstawy księgozbioru 
naukowego. Dlatego z trudem i mozołem tworzy się krok za krokiem ten księgozbiór, który 
w chwili obecnej sięgnął zaledwie kilka tysięcy numerów bibliotecznych. Pomagamy sobie 
wypożyczaniem dzieł z innych bibliotek polskich.(...) Frekwencja i korzystanie z Biblioteki 
przez studentów jest bardzo duża i dobrze świadczy o tych ostatnich. Spółdzielnia Wy-
dawnicza „Akademik” pomaga bardzo studiującym przez wydawanie skryptów z wykładów, 
częściowo w formie drukowanej”3.

W roku akademickim 1948–1949 nawiązano wymianę międzybiblioteczną książek 
z wszystkimi bibliotekami uniwersyteckimi w Polsce oraz z bibliotekami uniwersyteckimi 
w Pradze i Ołomuńcu. Księgozbiór uporządkowany i udostępniany w połowie 1949 r. liczył 
9.176 woluminów wydawnictw zwartych oraz 216 tytułów czasopism (w tym 63 udostęp-
nianych bezpłatnie i 69 zagranicznych), a pod koniec 1950 roku liczył już 13.489 wolu-
minów wydawnictw zwartych. Tak szybki rozwój biblioteki możliwy był dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu władz uczelni, które stworzyły odpowiednie warunki zarówno lokalowe, 
kadrowe, jak i finansowe. 

2 Sprawozdania Seminariów i Zakładów Naukowych za rok akademicki 1948/49. Rocznik Akademii Handlowej 
w Szczecinie, Nakładem Własnym Akademii Handlowej, Szczecin 1949, s. 124.

3 Przemówienie JM Rektora Akademii Handlowej w Szczecinie w dniu 20.11.1948 roku z okazji uroczystej in-
auguracji roku akademickiego 1948/49 w Szczecinie.
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Przełomowym dla Uczelni stał się rok 1950. W styczniu tego roku weszło w życie Roz-
porządzenie Prezydium Rady Ministrów przekształcające Akademię Handlową w Wyż-
szą Szkołę Ekonomiczną i podporządkowujące ją bezpośrednio Ministerstwu Oświaty. 
Przekształcenie niepublicznej Akademii w uczelnię państwową zasadniczo wpłynęło na 
zmianę profilu studiów i metod kształcenia. Wymiana części grona profesorskiego ozna-
czała początek agonii prężnie rozwijającej się samodzielnej uczelni. Została zmieniona 
specjalizacja studiów: z handlowej na transportowo-komunikacyjną4. Powołanie nowych 
kierunków transportowych w 1950 r. w znacznym stopniu wpłynęło też na politykę groma-
dzenia zbiorów. Zaczęto nabywać literaturę obejmującą zagadnienia dotyczące różnych 
gałęzi transportu. 

Postępująca degradacja uczelni skłoniła władze w Warszawie do podjęcia decyzji 
o rozwiązaniu szczecińskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Rozpoczęto dramatyczną 
walkę o ratowanie najstarszej uczelni. Dzięki wysiłkom kierownictwa, w dniu 1 września 
1955 r., nastąpiło przyłączenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej jako Wydziału Inżynieryjno- 
Ekonomicznego Transportu do nowo powstałej Politechniki Szczecińskiej (w miejsce 
Wyższej Szkoły Inżynierskiej). Bezprecedensowy w skali kraju mariaż uczelni technicznej 
i ekonomicznej był przedsięwzięciem wielce ryzykownym, zwłaszcza, że obie uczelnie 
były słabe kadrowo5.

Biblioteka Ekonomiczna przejęła funkcję biblioteki wydziałowej o profilu ekonomicznym. 
Przejęty księgozbiór liczył już 26 tys. woluminów wydawnictw zwartych oraz 2 tys. wolumi-
nów wydawnictw ciągłych (w tym 800 tytułów). Księgozbiór skatalogowano i opracowano 
w układzie alfabetycznym i rzeczowym. Był to dość specyficzny okres, bowiem w ciągu 
siedmiu lat czterokrotnie zmieniało się kierownictwo biblioteki. Ponadto trudności finansowe 
uczelni wpłynęły na chwilowe zahamowanie rozwoju biblioteki. Jedynym wydarzeniem za-
sługującym na uwagę, był fakt wyodrębnienia w 1959 r. stanowiska do spraw wypożyczeń 
międzybibliotecznych. Rozpoczęto w związku z tym sprowadzanie literatury dla pracowników 
naukowych, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych oraz studentów dyploman-
tów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, zarówno z bibliotek krajowych, jak 
i zagranicznych. Udostępniano także zbiory własne innym bibliotekom. 

Dopiero z chwilą objęcia kierownictwa przez panią Alicję Gniewoszewską w 1962 r. 
nastąpiło wiele zmian organizacyjnych. Już w tym samym roku, obok istniejącej Czytelni 
uruchomiono nową agendę – Wypożyczalnię Książek. Rozwój Biblioteki nabrał tempa, 
stale rozrastał się księgozbiór, powierzchnia lokalowa, i obsada kadrowa. W roku 1960 
liczba woluminów wynosiła 34 tys. a w 1970 roku już 66,5 tys. Szybki przyrost księgozbioru 
wydawnictw zwartych, bo o około 5 tys. woluminów rocznie, wynikał w znacznej mierze 
z ożywionej współpracy między bibliotekami naukowymi. Lata 70-te ubiegłego wieku 
można by nazwać mianem „złotego okresu”, prawdopodobnie nigdy potem nie udało się 
już osiągnąć tak wiele w tak krótkim czasie. 

4 D. Kopycińska; A. Szewczuk; J. Stanielewicz, 50 lat wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Szczecinie. Nasza 
Alma Mater. Wspomnienia absolwentów szczecińskiego ośrodka nauk ekonomicznych, Szczecin 1996, s. 10.

5 D. Kopycińska; A. Szewczuk; J. Stanielewicz, 50 lat wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Szczecinie. 
Nasza Alma Mater. Wspomnienia absolwentów..., s. 12.
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Po pierwsze przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeń biblioteki, zainstalo-
wano system łączności wewnętrznej intervox, ale znacznie ważniejszym wydarzeniem 
było wyodrębnienie kolejnej agendy – Ośrodka Informacji Ekonomicznej. Uroczystego 
otwarcia dokonano 1 października 1976 r. Do zadań tej nowo powstałej agendy należało: 
gromadzenie i udostępnianie wydawnictw informacyjnych, udzielanie informacji bibliotecz-
nych, bibliograficznych i rzeczowych, organizowanie wystaw, prowadzenie działalności 
dydaktycznej z przysposobienia bibliotecznego dla studentów Wydziału Inżynieryjno-Eko-
nomicznego Transportu, prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz pracowników 
naukowych w formie tematycznej literatury bieżącej dla zespołów naukowo badawczych 
i na indywidualne potrzeby pracowników naukowych, według zgłoszonych profili zainte-
resowań. Ponadto pracownicy ośrodka prowadzili kartoteki informacyjne, między innymi 
publikacji pracowników naukowych wydziału, prac doktorskich, magisterskich, materiałów 
z konferencji i sympozjów6.

Na początek zorganizowano obsługę wybranych tematów badawczych dla 25 pra-
cowników naukowych Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu jako informację 
adresowaną, a trzy lata później zwiększono liczbę tematów obsługi bibliograficznej do 
40. Rozszerzono pomoc w zakresie selektywnej dystrybucji informacji (SDI), w formie 
wtórnego udostępniania wydruków SDI pracownikom naukowym, z obcych baz danych 
(Warszawa CAC, Wrocław PASCAL, CAC). 

Następna reorganizacja miała miejsce już rok później, tj. w 1977 r. Oddzielono wów-
czas wydawnictwa zwarte od druków ciągłych, w wyniku czego wyodrębniono Czytelnię 
Czasopism. W jednej sali zgromadzono w wolnym dostępie wydawnictwa naukowe ciągłe: 
polskie i zagraniczne, w drugiej zaś dzienniki, czasopisma rozrywkowe i popularne. Cza-
sopism nie wypożyczano, ale istniała możliwość wykonywania odbitek kserograficznych 
dla studentów i pracowników naukowych7.

Biblioteka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu (WIET) była największą 
biblioteką wydziałową i być może z tego względu zachowała pewną odrębność i szerszy 
zakres działalności w stosunku do pozostałych bibliotek wydziałowych Politechniki Szcze-
cińskiej. Tutaj wciąż samodzielnie i niezależnie od Biblioteki Głównej gromadzono i opra-
cowywano wydawnictwa ciągłe oraz prowadzono wymianę międzybiblioteczną.

Jako ciekawostkę należy podać fakt, że przez całą dekadę zabiegano o wybudowanie 
nowego budynku dla biblioteki. W 1974 r. rozpoczęto prace projektowe, przeprowadzono 
ekspertyzę i korektę użytkową projektu budynku oraz dwukrotnie prezentowano go w War-
szawie. Projektu ostatecznie nie udało się zrealizować. 

Na początku lat 80-tych ubiegłego wieku rozpoczęto intensywne prace mające na celu 
utworzenie uniwersytetu na Pomorzu Zachodnim. W 1982 r. na zaproszenie Komitetu 

6 B. Miączyńska, A. Gniewoszewska, Informator dla użytkowników, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej 
1977, s. 16.

7 T. Jasińska, S. Wróblewska, Wybrane zakresy działalności Biblioteki w latach 1971–1985. Kronika. Biblioteka 
i bibliotekarze w 40-leciu Politechniki Szczecińskiej. Pamięci ludzi i zdarzeń. Sesja jubileuszowa 8 kwietnia 
1987 roku. „Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej” nr 342. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szcze-
cińskiej 1987, s. 20–56.
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ds. Powołania Uniwersytetu przybył do Szczecina prezes Polskiej Akademii Nauk prof. 
dr hab. Aleksander Gieysztor. Przekonany był, że w Szczecinie istnieją nie tylko warunki 
materialne, ale że nie brakuje chęci i woli ludzkiej. Ponadto uważał, że inicjatywa szcze-
cińska zasługiwała na uznanie, albowiem podjęta została w momencie trudnej sytuacji 
politycznej i gospodarczej kraju�. 

Ostatecznie na mocy Ustawy z dnia 21.07.1984 r. we wrześniu 1985 r. powołano dzie-
wiąty polski uniwersytet, a pierwszy na Pomorzu Zachodnim – Uniwersytet Szczeciński. 
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Szczecińskiej, a wraz z nim 
Bibliotekę Ekonomiczną wcielono do struktury organizacyjnej uniwersytetu. Od tej pory 
biblioteka pełniła funkcję biblioteki międzywydziałowej, podległej Bibliotece Głównej Uni-
wersytetu Szczecińskiego. 

W 1985 r. strukturę organizacyjną Biblioteki Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego 
tworzyły następujące agendy: Wypożyczalnia miejscowa z wyodrębnionym stanowiskiem 
do spraw wypożyczeń międzybibliotecznych, Czytelnia Książek i czytelnia dla pracowników 
naukowych, Czytelnia Czasopism, Ośrodek Informacji Naukowej. Ogółem zatrudnionych 
było 20 pracowników: 15 bibliotekarzy (z czego 11 osób posiadało wykształcenie wyższe, 
w tym 8 ekonomistów, 1 osoba na etacie naukowo-dydaktycznym, na stanowisku starszego 
kustosza dyplomowanego) oraz 5 magazynierów. Stan zbiorów na ten czas przedstawiał 
się następująco: wydawnictw zwartych zgromadzono 119.077 wol. oraz 25.426 wol. wy-
dawnictw ciągłych (w tym 1750 tytułów). Teoretycznie w czytelniach oraz w OIN zbiory 
udostępniano na miejscu, jednak w praktyce wykształciła się w Czytelni Książek forma 
tzw. „wypożyczeń nocnych” od godz. 1800 do godz. 900 dnia następnego9. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w 1985 r., będąca kierownikiem Biblioteki Ekonomicznej 
przez ostatnie 23 lata pani Alicja Gniewoszewska, zrezygnowała z pełnienia tej funkcji, 
by przejąć obowiązki dyrektora Biblioteki Głównej Szkoły Głównej Handlowej w Warsza-
wie. Nowym kierownikiem Biblioteki Ekonomicznej została dotychczasowa kierownik OIN, 
pani mgr Lidia Gabrielewicz.

W wyniku przeobrażeń społeczno-gospodarczych końca lat 80-tych i wynikających 
z tego faktu trudności finansowych, została niejako wymuszona specjalizacja zbiorów. 
Zrezygnowano z literatury obejmującej nauki społeczne i polityczne oraz ograniczono 
zakup książek i prenumeratę czasopism. Jednak stale rosnąca liczba studentów na kie-
runkach ekonomicznych (zwłaszcza kształcących się w trybie niestacjonarnym), wymusiła 
na bibliotece unowocześnianie świadczonych usług. W 1992 r. przystąpiono do kompu-
teryzacji, rozpoczęto wdrażanie bibliotecznego systemu informatycznego. Przełomem 
w dziedzinie komputeryzacji było połączenie Biblioteki Ekonomicznej siecią NOVELL 
z katalogiem centralnym Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. Na bibliote-
karzy spadł obowiązek szybkiego zapoznania się z obsługą komputerów i specyfiką baz 

8 B. Łuszczyński, Zainteresować waszym uniwersytetem cały kraj. „Głos Szczeciński”. 1982, nr 227.
9 L. Gabrielewicz, Biblioteka Ekonomiczna – w 40-lecie powstania. 40 lat Wyższego Szkolnictwa Ekonomicz-

nego w Szczecinie. „Zeszyty Naukowe” nr 6, Wydawnictwo Naukowe US 1986, s. 152–153.



2�

danych10. W 1994 r. pracownicy Ośrodka Informacji Naukowej stworzyli własną bazę da-
nych bibliograficznych ECON.

Uczelnia wciąż ewoluowała i ostatecznie na podstawie zarządzenia MEN w 1999 r. 
podjęto decyzję o przeniesieniu Wydziału Transportu i Łączności, mieszczącego się do 
tej pory w budynku przy ul. Mickiewicza 66, do nowej siedziby. Decyzja ta bezpośrednio 
dotyczyła także Biblioteki Ekonomicznej, albowiem księgozbiór dotyczący zagadnień trans-
portowych należało wyodrębnić z ogólnego zasobu. Bibliotekarze wraz z pracownikami 
naukowymi dokonali wówczas podziału zbiorów z ostatnich dziesięciu lat. Przekazano je 
w formie depozytów, stały się one bazą wyjściową dla nowo tworzonej biblioteki Wydziału 
Transportu i Łączności. 

W tym czasie miały miejsce również zmiany kadrowe. Na stanowisko kierownika Bi-
blioteki Ekonomicznej powołano z dniem 16.01.1999 r. panią Lidię Liberską. To właśnie 
dzięki jej zaangażowaniu, wielkiemu talentowi, umiejętnemu zarządzaniu personelem, 
charyzmie, a przede wszystkim doskonałej współpracy z kadrą naukową wydziału, Bi-
blioteka Ekonomiczna na nowo zaczęła zajmować ważne miejsce w życiu Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania. Kolejni Dziekani wydziału przeznaczali znaczne środki 
finansowe na zakup podręczników akademickich i monografii naukowych oraz prenume-
ratę czasopism11. 

W 2000 r. przeprowadzono remont Czytelni Książek oraz przylegających do niej dwóch 
pomieszczeń. W Czytelni zainstalowano system zabezpieczeń zbiorów bibliotecznych 
firmy 3M. Cały księgozbiór Czytelni zaopatrzono w paski magnetyczne, a przy wejściu 
ustawiono bramkę wyposażoną w czujniki, która między innymi zliczała wchodzących i wy-
chodzących, ale przede wszystkim sygnalizowała próby wyniesienia książek bez wiedzy 
i zgody bibliotekarzy. System ten znacznie usprawnił prowadzenie statystyki dziennych 
odwiedzin, w związku z czym zrezygnowano z rejestrowania użytkowników w przezna-
czonym do tego celu zeszycie . 

Stale rozrastający się księgozbiór w 2001 r. liczył już 160 tys. wol. wydawnictw zwar-
tych i ciągłych. Na bieżąco wpływało 278 tytułów druków ciągłych krajowych i zagranicz-
nych. 

W 2002 r. przeprowadzono gruntowny remont Czytelni Czasopism, Ośrodka Infor-
macji Naukowej oraz wyodrębniono nowe pomieszczenie – Czytelnię Multimedialną. 
Nowoczesna Czytelnia Czasopism dysponowała 42 miejscami do pracy dla studentów. 
W układzie alfabetycznym rozmieszczono 170 tytułów czasopism z bieżącego roku, 50 
tytułów czasopism polskich z lat 1996 – 2001 oraz specjalistyczne roczniki statystyczne. 
Czytelnia Multimedialna wraz z OIN mieściła 42 miejsca do pracy. W ramach wolnego 
dostępu można było skorzystać z czasopism komputerowych bieżących i archiwalnych, 
informatorów, encyklopedii, słowników i bibliografii w wersji tradycyjnej. Dzięki przepro-
wadzonym zmianom stworzono komfortowe warunki pracy, zapewniające użytkownikom 

10 L. Liberska, E. Szoplińska, Udział biblioteki uczelnianej w rozwoju wyższego szkolnictwa ekonomicznego na 
Pomorzu Zachodnim w latach 1946–2001. Ekonomia w Szczecinie. 55-lecie Wyższego Szkolnictwa Ekono-
micznego na Pomorzu Zachodnim, Wydawnictwo Konferencyjno-Szkoleniowe, Szczecin 2001, s. 449.

11 L. Liberska. Multimedialna Biblioteka Ekonomiczna. „Przegląd Uniwersytecki”. 2003, nr 1–3, s. 49.
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wykorzystanie oferty przygotowanej przez bibliotekę, tj. zagraniczne bazy danych: PRO-
QUEST, ABI/Inform + BPO, EBSCO, KLUWER; serwisy giełdowe Reuter Serwis Polski, 
Notoria Serwis; własne bazy danych dostępne lokalnie. 

Ważnym efektem generalnego remontu miała być modernizacja pracy wewnętrznej 
i zlikwidowanie dotychczasowego podziału biblioteki według rodzajów materiałów biblio-
tecznych, tj. I piętro – wydawnictwa zwarte, II piętro – wydawnictwa ciągłe. Poprawę logi-
styki w tym względzie planowano osiągnąć dzięki instalacji dźwigu towarowego. Aby wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom użytkownika, postanowiono udostępniać w Czytelni Czasopism 
książki, wykorzystując w tym celu windę12. Idea była słuszna, ale ostatecznie nigdy jej nie 
zrealizowano. Dzięki przeprowadzonym zmianom stworzono warunki zapewniające użyt-
kownikom wykorzystanie bogatej oferty przygotowanej przez Bibliotekę Ekonomiczną.

W 2006 r. w sieci Bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego rozpoczęto wdrażanie sy-
stemu bibliotecznego Koha. Przystosowanie bibliotek wydziałowych do nowych warunków 
wymagało wiele pracy. Najbardziej pracochłonne okazało się ponowne zarejestrowanie 
użytkowników. Pracownicy wypożyczalni na nowo analizowali deklaracje zapisu czytelników 
w formie papierowej, wymagane przy zapisywaniu się do biblioteki, następnie wszystkie 
dane wprowadzano do systemu Koha i aktywowano kod kreskowy przyporządkowany do 
jednego użytkownika. Odbywało się to przy jednoczesnej likwidacji kieszonek, w których 
pierwotnie przechowywano wypełnione rewersy jako potwierdzenie wypożyczenia książki. 
Proces ponownej rejestracji trwał niemalże rok. Z biurka zniknęły skrzynki z kieszonkami, 
skrzynki z rewersami ułożonymi numerycznie i cała masa drobiazgów biurowych takich 
jak pieczątki, datowniki, nożyczki do rozcinania rewersów. W to miejsce ustawiono trzy 
komputery oraz dwie drukarki. 

Kolejnym krokiem wdrażania nowego systemu, było nadanie każdej książce z osobna 
tzw. statusu. By umożliwić w miarę szybki dostęp do niewielkiej ilości egzemplarzy skró-
cono czas wypożyczenia do minimum. Książkom najnowszym, dostępnym w jednym lub 
dwóch egzemplarzach, nadano status weekendowe, to znaczy wypożycza się je na 3–4 
dni, ponadto pozycje o statusie krótkoterminowe udostępnia się na okres 2 tygodni, oraz 
pozostałe o statusie miesięczne na taki właśni czas. Ponadto każdą książkę z osobna 
oklejono etykietami zawierającymi kod kreskowy oraz numer inwentarzowy. 

Z wydawnictwami ciągłymi było równie dużo pracy. Wyszukiwano w magazynach tytuły 
czasopism oraz serie wydawnicze. Następnie informacje te przekazywano do Biblioteki 
Głównej, gdzie tworzono w systemie opisy bibliograficzne, a następnie pracownicy Czy-
telni Czasopism na podstawie stanów magazynowych, uzupełniali zasoby tak, aby jeden 
wiersz w zasobie odpowiadał jednej jednostce inwentarzowej. 

Struktura organizacyjna Biblioteki od 10 lat nie uległa zmianie i składają się na nią: 
Czytelnia Książek, Wypożyczalnia, Czytelnia Czasopism, Ośrodek Informacji Naukowej 
oraz Czytelnia Multimedialna. Łącznie Biblioteka dysponuje 145 miejscami dla czytelni-
ków, z czego 35 to stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz baz danych. 
Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych wynosi około 1000 m2. Zatrudnionych jest 14 

12 L. Liberska. Multimedialna Biblioteka..., poz. cyt., s. 49.
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bibliotekarzy (w tym 11 osób posiada wykształcenie wyższe) oraz 2 magazynierów. Zgod-
nie z danymi zawartymi w sprawozdaniu za rok 2010 zasoby biblioteczne przedstawiają 
się następująco: zgromadzono 181. 594 wol. wydawnictw zwartych oraz 53.100 wol. wy-
dawnictw ciągłych, prenumerowano 115 czasopism, w tym 11 zagranicznych. 

Czytelnia Książek udostępnia wydawnictwa zwarte na miejscu. W wolnym dostępie znaj-
duje się 2.554 wol. najbardziej poczytnej literatury z zagadnień ekonomicznych, wydanej 
w języku polskim oraz 1.160 wol. książek w języku niemieckim. Pozostała część zbiorów 
znajduje się w magazynach i dostępna jest po wypełnieniu rewersu. Księgozbiór z wolnego 
dostępu pogrupowano w XXVII działów. Każdy wolumin oznakowano etykietą zawierającą 
znak miejsca, kod kreskowy, bowiem wciąż dużym zainteresowaniem cieszą się tzw. „wy-
pożyczenia nocne”. Nowością jest „wirtualna półka”, czyli możliwość zlokalizowania przez 
czytelnika książki w katalogu głównym on-line. W rubryce, zawierającej nazwę biblioteki 
i sygnaturę, widnieje także nazwa działu, do którego przyporządkowano książkę. 

W Czytelni Książek znajdują się 63 stanowiska do pracy, przewidziano również dwa 
stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz samoobsługową kserokopiarkę 
na karty magnetyczne. 

Wypożyczalnia posiada ponad 93 tys. woluminów wydawnictw zwartych. Cały proces 
obsługi czytelnika i udostępniania odbywa się drogą elektroniczną, a rolę karty bibliotecznej 
pełni legitymacja studencka. Wypożyczalnia wyposażona jest w 3 komputery oraz dwie 
drukarki. Jest to jednak jedyna agenda, w której nie przeprowadzono remontu, a wyposa-
żenie oraz sprzęty biblioteczne pamiętają zapewne czasy Politechniki Szczecińskiej.

Ośrodek Informacji Naukowej wyposażono w 27 stanowisk komputerowych z dostępem 
do Internetu, 3 miejsca do pracy czytelniczej, drukarkę oraz skaner. Wydruki komputerowe 
są odpłatne dla studentów oraz nieodpłatne dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Użytkownicy mają też możliwość skorzystania na miejscu z encyklopedii, leksykonów 
i bibliografii. OIN koncentruje swoją działalność na udzielaniu informacji studentom, pra-
cownikom naukowym wydziału oraz innym zainteresowanym użytkownikom. Podstawą 
działalności Ośrodka są komputerowe bazy danych: baza ECON, współtworzona z in-
nymi bibliotekami wydziałowymi baza PUBLI (baza publikacji pracowników Uniwersytetu 
Szczecińskiego) oraz bazy nabywane u zewnętrznych dystrybutorów tj. Inforlex, EBSCO, 
ProQuest. Użytkownicy mają także dostęp do wydań on-line niektórych czasopism jak 
np. „Personel i Zarządzanie”, „Gazeta Prawna”, czy „Gazeta Prawa i Administracji”. Ze 
względu na znaczną ilość sprzętu komputerowego działalność OIN nastawiona jest na 
samodzielną pracę użytkowników. Z tego względu pomoc w zakresie obsługi podstawo-
wych programów komputerowych (MS Word, MS Access, MS Power Point, Open Office) 
jest równie ważna jak udzielanie informacji.

Dużym ułatwieniem dla użytkowników w poszukiwaniu literatury zawartej w czaso-
pismach jest dostępna na każdym stanowisku komputerowym baza ECON. Stworzona 
w 1994 r. przez pracowników OIN, jest systematycznie uzupełniana o artykuły z czaso-
pism i wydawnictw ciągłych wpływających do biblioteki. W tej chwili zawiera ponad 100 
tys. rekordów. 
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Czytelnia Czasopism jest wyposażona w 27 miejsc czytelniczych oraz 10 stanowisk 
komputerowych. Gromadzi się tutaj czasopisma i periodyki z zakresu nauk ekonomicz-
nych. Każdego dnia uzupełniane są zasoby w katalogu elektronicznym o nowo wpływa-
jące numery czasopism. Użytkownik po wpisaniu do wyszukiwarki tytułu czasopisma ma 
możliwość sprawdzenia, czy interesujący go numer dostępny jest w danej chwili w Czy-
telni. W dalszym ciągu uzupełniany jest kartkowy katalog serii, stanowi on potwierdzenie 
zasobu on-line, ale jest też pewną formą zabezpieczenia na wypadek awarii sieci, czy 
chociażby braku prądu.

W wolnym dostępie znajduje się około 127 tytułów czasopism polskich i zagranicznych, 
oraz specjalistyczne roczniki statystyczne. Ponadto wyodrębniono 50 tytułów czasopism 
polskich z lat 2000–2010. W Czytelni Multimedialnej obecnie dostępnych jest 5 stanowisk 
komputerowych. W wolnym dostępie znajduje się 6 czasopism komputerowych z bieżą-
cego roku oraz ich numery archiwalne z lat ubiegłych. Czytelnię wyposażono w samoob-
sługowy kserograf na karty magnetyczne. 

W dalszym ciągu, głównie dzięki finansowemu wsparciu władz WNEiZ prowadzona 
jest wymiana międzybiblioteczna z wieloma bibliotekami ekonomicznymi z całej Polski.

O profesjonalizmie bibliotek naukowych decyduje w dużej mierze ich otwartość, zarówno 
w sensie fizycznym – wyrażona w godzinach jej pracy i funkcjonowania, jak i mentalnym. 
Dlatego dzisiejsza Biblioteka Ekonomiczna pragnie rozwijać się jako centrum edukacji 
i informacji, w którym dbałość o dziedzictwo przeszłych pokoleń łączyć się będzie z wy-
korzystaniem najnowocześniejszych form przekazywania wiedzy i informacji.
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Abstract:
The purpose of the paper is to highlight the changes taking place at the Economic Library of the Szcze-

cin University from a historical perspective and to attempt to indicate the circumstances of these changes. 
The paper presents the structure of the Library, its collections and activities. The library has always been 
connected with the higher education in West Pomerania.
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Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

BIBLIOTEKA  WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI  
USŁUG UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

– KRÓTKA HISTORIA

Streszczenie: Artykuł prezentuje historę Biblioteki WZiEU – od trudnych dni po przeprowadzce do 
nowego lokum przy ul. Cukrowej aż do chwili obecnej. Akcent został położony na przdstawienie głównych 
etapów rozwoju Biblioteki. Zaznaczono dynamiczny wzrost czytelników, spowodowany wprowadzeniem 
wciąż nowych form usług i zakupem dużej ilości nowości wydawniczych. Na zakończenie nakreślono 
perspektywę ogromnej zmiany oblicza Biblioteki, która ma stać się Centrum Informacji Menadżerskiej 
Pomorza Zachodniego.

Biblioteka WZiEU rozpoczęła swoją działalność w dniu 4.03.1999 r., czyli z chwilą 
przeniesienia siedziby Wydziału z ulicy Mickiewicza 66 na ulicę Cukrową 8.

Biblioteka Ekonomiczna, która do tej pory świadczyła usługi na rzecz studentów i pra-
cowników dwóch wydziałów ekonomicznych, musiała wydzielić książki i czasopisma o te-
matyce transportowej i dokonać podziału księgozbioru ekonomicznego z ostatnich 10-ciu 
lat. W ten sposób wyodrębniono i przetransportowano 7 tys. książek i 3,5 tys. czasopism, 
które stały się zalążkiem nowej biblioteki. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 5-osobowego 
zespołu, księgozbiór został ustawiony w magazynie w ciągu 2 dni. W następnych kilku 
dniach zorganizowano Czytelnię z wolnym dostępem do księgozbioru, podzielonego na 
działy odpowiadające kierunkom i przedmiotom wykładanym na WZiEU. Czytelnia, o po-
wierzchni 200 m2 z 90 miejscami dla czytelników, czekała na zainteresowanych literaturą 
ekonomiczną. I już od pierwszych dni otwarcia frekwencja była spora. Niestety, niebawem 
okazało się, iż mały księgozbiór nie zaspokaja potrzeb czytelniczych studentów. Problem 
ten został zrozumiany przez władze Wydziału, które przeznaczyły spore środki finansowe 
na zakup nowości wydawniczych i dużej ilości podręczników. Dzięki temu z nowym ro-
kiem akademickim można było pomyśleć o organizowaniu wypożyczalni. Zanim to jednak 
nastąpiło, przystąpiono do tworzenia OIN. Tak więc po intensywnym wysiłku fizycznym 
związanym z przeprowadzką, scaleniu i uporządkowaniu księgozbioru i katalogów, podjęto 
prace dotyczące dalszego rozwoju biblioteki. W tym celu pozyskano sprzęt komputerowy 
i bazy niezbędne do rozpoczęcia funkcjonowania Ośrodka, który otwarto 18.05.1999 r. 
Zgodnie z oczekiwaniami studentów zostały przegrane 2 bazy z Biblioteki Głównej (Prze-
wodnik Bibliograficzny i Bibliografia Zawartości Czasopism) oraz 2 bazy z Biblioteki Eko-
nomicznej. Pracownicy Biblioteki WZiEU postanowili kontynuować opracowywanie bazy 
publikacji pracowników naukowych Wydziału oraz bazy ekonomicznej. Dzięki rejestracji 
danych bibliograficznych artykułów zamieszczonych na łamach czasopism wpływających 
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do biblioteki (i tworzeniu haseł przedmiotowych do tych artykułów), studenci mogli szybko 
dotrzeć do poszukiwanych źródeł informacji. W związku z dużym zainteresowaniem bazą 
studentów zbierających materiały do pisania prac dyplomowych i magisterskich, od 2004 r.  
wprowadzono możliwość przeglądania bazy w wersji online. Od samego początku istnieje 
również dostęp do baz ekonomicznych o zasięgu światowym. Dzięki przystąpieniu Uczelni 
do Konsorcjum Bibliotek Ekonomicznych, biblioteka posiada prestiżową na świecie bazę 
ekonomiczną PROQUEST.

Aby mogła powstać upragniona przez studentów Wydziału wypożyczalnia, należało 
podjąć wiele starań. Przygotowania dotyczyły przede wszystkim remontu pomieszczenia 
(wybicie otworu i wstawienie okna oraz wymiana oświetlenia), zakupu mebli oraz organi-
zacji księgozbioru i odpowiednich druków bibliotecznych. Wszystko udało się zrealizować 
i z początkiem roku akademickiego 1999/2000 studenci otrzymali nową Wypożyczalnię.

Na koniec 2000 r., czyli po dwóch latach działalności biblioteki, liczba wypożyczeń 
wzrosła prawie dwukrotnie (z 25 tys. do 48,7 tys. zrealizowanych rewersów). Można było 
to osiągnąć stosując wypożyczenia krótkoterminowe (na 2 tygodnie), które zapewniły 
maksymalny obieg podręczników wśród studentów. Liczba odwiedzin w tym czasie w po-
równaniu do pierwszego roku wzrosła o 20 tys. czytelników (42,5 tys. osób w r. 2000). 
Natomiast po 5 latach działalności zarejestrowano wzrost liczby odwiedzających aż o 50 
tys., co świadczyło o dynamicznym rozwoju biblioteki. 

Powstanie wypożyczalni nie zmniejszyło zainteresowania czytelnią. Oprócz udostęp-
niania prezencyjnego, usługą, która cieszyła się tutaj największym powodzeniem, było 
wypożyczenie na ksero. To stanowiło motywację do zainstalowania w 2004 r. samoob-
sługowych aparatów kserograficznych. Srodki finansowe pozyskiwane z tego tytułu prze-
znaczane są stale na zakup nowości wydawniczych.

Kolejnym krokiem w rozwoju biblioteki było utworzenie w 2006 roku Czytelni Multime-
dialnej, czyli wydzielenie 12 stanowisk komputerowych z podstawowym oprogramowa-
niem i dostępem do Internetu, co niewątpliwie było odpowiedzią na oczekiwania studen-
tów. Usługa ta do dziś cieszy się niesłabnącą popularnością. Obecnie na terenie Czytelni 
istnieje również dostęp do Internetu bezprzewodowego.

W 2007 roku wraz z aktywacją w bibliotece uniwersyteckiej systemu KOHA, zaistniała 
możliwość odejścia od dotychczasowej formy wypożyczeń na rewers, a wprowadzenia 
wypożyczeń w formie elektronicznej. Pracownicy biblioteki podjęli kolejny trud i w okresie 
wakacji przeprowadzono intensywne prace przygotowujące do zdalnych wypożyczeń. 
Nadano kody kreskowe i odpowiedni status wszystkim książkom w wypożyczalni. Dzięki 
temu studenci rozpoczynając rok akademicki 2007/2008 mogli dokonywać zamówień i re-
zerwacji książek przez Internet oraz rozstać się już z rewersami, co bardzo przyśpieszyło 
proces wypożyczeń zbiorów.

W związku ze zmniejszeniem powierzchni magazynowej w 2008 r. została przepro-
wadzona selekcja depozytu z Biblioteki Ekonomicznej. Po dokładnej analizie zasobu 
wyodrębniono pozycje zdezaktualizowane, zaczytane i niekompletne. Pozwoliło to na 
wykreślenie z inwentarza i przekazanie na makulaturę 4,5 tys. książek.    
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Przez 10 lat działalności nastąpił znaczący rozwój Biblioteki WZiEU – zarówno księ-
gozbioru, jak i usług. Obecnie biblioteka posiada ponad 32 tys. vol. wydawnictw zwartych 
i ciągłych; prenumeruje 88 tytułów czasopism; umożliwia dostęp do 10 baz danych; za-
pewnia obsługę czytelników w Czytelni, Czytelni Multimedialnej, Wypożyczalni i Ośrodku 
Informacji Naukowej; prowadzi szkolenia biblioteczne (od 2009 r. w wersji elektronicznej); 
organizuje wystawy dorobku pracowników WZiEU.  Użytkownikami biblioteki są przede 
wszystkim studenci WZiEU, a także studenci całego Uniwersytetu (w tym najwięcej 
z WNEiZ) oraz innych szkół wyższych miasta Szczecina.

Biblioteka WZiEU jest integralną częścią Wydziału, który wciąż się rozwija. Od 2010 r.  
US zainicjował powstanie przy WZiEU Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora 
Usług Service Inter-Lab. Jego zadaniem jest pogłębienie wzajemnych relacji między edu-
kacją, nauką a gospodarką, w celu wsparcia rozwoju sektora usługowego województwa 
zachodniopomorskiego. W ramach projektu przewidziany jest znaczący rozwój Biblio-
teki, który ma zmienić całkiem jej oblicze. Biblioteka ma zająć 2 tys. m2 i być wyposażona 
w najnowszy system kontroli księgozbioru (RFID). Dotychczasowy akademicki charakter 
biblioteki zostanie przekształcony na ogólnodostępny dla szerokiego grona użytkowników. 
Już w 2013 r. Biblioteka ma stać się Centrum Informacji Menedżerskiej regionu z bogatym 
zbiorem literatury ekonomicznej  w formie tradycyjnej i elektronicznej. Zacznie się wówczas 
nowy rozdział w historii Biblioteki WZiEU, która w perspektywie stanie się nowoczesną 
biblioteką ekonomiczną Pomorza Zachodniego.

Abstract:
The paper presents the history of the WZIEU Library – from the difficult days when the library moved 

into the new location at the Cukrowa Street up to the present date. All stages of the development of the 
library have been highlighted, with a special emphasis on the dynamic increase of the number of the users 
(readers), which was brought about by the fact that new services have been introduced and a lot of new 
books have been purchased. In the end, the author presents a new face of the library, which is to become 
a Managerial Information Centre of West Pomerania. 
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Elżbieta Edelman
Biblioteka Akademii Morskiej w Szczecinie

„BĘDĄC MŁODĄ BIBLIOTEKARKĄ”  
– MOJE PIERWSZE 13 LAT PRACY W BIBLIOTECE 

EKONOMICZNEJ W LATACH 1977–1989

Streszczenie: Zostaną przedstawione zmiany zachodzące w Biblioetce Ekonomicznej w czasie jej 
istnienia w strukturach Politechniki Szczecińskiej oraz początkach Uniwersytetu Szczecińskiego. Pokazane 
zostaną relacje między pracownikami biblioteki w trudnych czasach zmian ustrojowych. Autorka dzieli się 
refleksjami, jakie towarzyszyły jej w trakcie pracy w Bibliotece Ekonomicznej.

Do Wypożyczalni Biblioteki Ekonomicznej trafiłam 31 sierpnia 1977 r. jako młodszy 
bibliotekarz. W pierwszym dniu swojej pracy trafiłam na przeprowadzkę zbiorów po ma-
lowaniu pomieszczeń bibliotecznych. Przeprowadzki dokonywali studenci wynajęci ze 
Spółdzielni „Bratniak”. Wszyscy pracownicy zaangażowani byli w nadzorowanie przeno-
sin i układanie książek. Rozglądałam się w układzie ustawianych książek, gdy podszedł 
do mnie 2-metrowy student wychowania fizycznego, trzymający w rękach (jak harmonię) 
całą półkę książek i zapytał mnie: – Mała – gdzie z tymi książkami? Byłam nieco przera-
żona ale wybawiły mnie koleżanki bibliotekarki. Pierwszy dzień mojej pracy był pracowity 
i obfitował w wiele zaskakujących, a czasem komicznych wręcz sytuacji. Moja praca w bi-
bliotece zaczynała się interesująco i taką została do dziś.

Przedstawię pokrótce swoje spostrzeżenia, odczucia oraz wspomnienia dotyczące 
13-tu lat mojej pracy w Bibliotece Ekonomicznej. Biblioteka ta była zawsze największą bi-
blioteką wydziałową, posiadającą pewną autonomię. Właściwie struktura BE bez względu 
na przynależność (do Politechniki Szczecińskiej, czy do Uniwersytetu Szczecińskiego), 
wyglądała podobnie jak dziś. Oczywiście w tamtym czasie nie było komputerów – je-
dynie znana była tzw. mała mechanizacja polegająca na kartach przeziernych – młodzi 
bibliotekarze tego nie znają. Komputery (olbrzymie maszyny wielkości małego pokoju) 
pojawiły się dopiero później w ZETO (Zakład Techniki Obliczeniowej) – jedynym zakła-
dzie tego typu w Szczecinie. W latach 80-tych Biblioteka Ekonomiczna zorganizowana 
była następująco:
– Kierownik BE zajmował się zarządzaniem całą biblioteką oraz gromadzeniem zbiorów 

– przez długi okres czasu pełniła tę funkcję pani Alicja Gniewoszewska, a później Lidia 
Gabrielewicz;

– Opracowanie książek odbywało się centralnie w Bibliotece Głównej Politechniki 
Szczecińskiej na ul. Pułaskiego. Jeden raz w tygodniu odbywał się odbiór książek, 
czyli liczenie książek przekazywanych do BE, odbiór kartek katalogowych i kart in-
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wentarzowych (w pewnym okresie robiłam to ja, a wcześniej p. Wiesia Makarewicz, 
Anna Defee);

− Czytelnia Książek i Czytelnia Pracowników Naukowych (mały pokój za czytelnią z 4 
fotelami i stolikiem), obsadzone były przez długie lata przez dwóch kustoszy: panią 
Krystynę Parczewską i pana Stanisława Filusa (już nieżyjący);

− Czytelnia Czasopism obsadzona była przeważnie dwuosobowo – jednak istniała tu 
częsta rotacja (długoletnią podporą była p. Danusia Lao, Gieniuchna-Eugenia Szamot, 
później p. Halina Porczyńska);

− Ośrodkiem Informacji (w pewnym okresie czasu nazywano go OINTE) zawiadowała 
przez długie lata p. Lidia Gabrielewicz – późniejsza kierowniczka BE, następnie p. Jola 
Goc – późniejsza Dyrektor BG US, a jeszcze później p. Lidka Liberska – późniejsza 
kierowniczka BE. Ośrodek w tym czasie skupiał się głównie na prowadzeniu kartotek 
CINTE (najpierw przeziernych, później kart dokumentacyjnych), kartotek publikacji 
pracowników naukowych WIET, prac dyplomowych studentów WIET, prowadzeniem 
szkoleń z informacji naukowej dla studentów, no i oczywiście bieżącą informacją na-
ukową. Kartoteki, o których wspominam, to nic innego jak wcześniejsze bazy danych, 
bez których obecnie nie funkcjonuje żaden ośrodek informacji;

− Wypożyczalnia – wówczas jej personel stanowiły dwie panie magazynierki oraz dwie bibliote-
karki. Obsada magazynu była stała przez wiele lat – pracowały tam panie Jadwiga Wojsznis 
i Hanna Klemens. Bibliotekarki zmieniały się częściej, co kilka lat – stanowisko to, prócz 
mnie, piastowały jeszcze Bernadetta Harzyńska, Maryla Cieśnik, Ewa Szoplińska i inne.

Na początku mojej pracy Wypożyczalnia znajdowała się na I piętrze, tuż przy pokoju 
kierownika BE i Czytelni Książek. Był to przegrodzony pokój z okienkiem dla biblioteka-
rza i wydzieloną 24-godzinną „wrzutnią” na zwracane książki. Wprowadzając taką formę 
zwrotu książek byliśmy wówczas jako biblioteka bardzo nowocześni. W wypożyczalni 
używało się rewersów dwustronnych. Kartoteki były również dwuczęściowe – jedne to 
konta czytelników, drugie to małe rewersy z ciągami numerycznymi książek. W ciągu 
dyżuru statystyki wypożyczeń dochodziły czasem do 700 przy obsadzie 4-osobowej. 
Studenci stali w kolejce od drzwi wejściowych do biblioteki. Przy podliczaniu dziennych 
statystyk i włączaniu rewersów, często korzystałyśmy z pomocy zaprzyjaźnionych stu-
dentów. Wypożyczalnia wraz z magazynami książek przeszła 3 przeprowadzki. Był 
czas, gdy wypożyczalnia i magazyny znajdowały się w Auli prof. Babińskiego. Ladę 
biblioteczną stanowiło kilka połączonych biurek, a w tle na całej długości i szerokości 
auli, rozstawione były ciągi regałów z książkami. Temperatura w tych pomieszczeniach 
zimą wynosiła ok. 15˚C, gdzieniegdzie przechadzały się szczury, więc książki przekła-
dano na drugą, wyższą półkę. 

Pamiętam taką sytuację: byłam na dyżurze popołudniowym. Już pod koniec przyszedł 
pewien student zaoczny po książki. Był z psem jamnikiem, gdyż ten nie chciał zostać 
przed budynkiem. Jamnik w mgnieniu oka węsząc pognał w regały i wrócił z upolowaną 
zdobyczą – jednego szczura mniej – ucieszyłam się. Dopiero po kilku latach przeniesiono 
wypożyczalnię do obecnych pomieszczeń;
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– Wypożyczeniami międzybibliotecznymi zajmowała się od początku do samej emerytury 
na 1/2 etatu p. Izabella Kwilecka. Pani Iza władała kilkoma językami, co na owe czasy 
było rzadkością. Często wpadali do niej szacowni pracownicy naukowi WIETu na kon-
wersacje, np. z francuskiego; 

– Sekcja Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Ciągłych była obsadzona jednoosobowo, 
a później jak rozwinęła się wymiana wydawnictw dwuosobowo – pracowałam tam ja 
i p. Wiesia Czarnecka.

W czasie tych 13 lat trzon zespołu stanowili ludzie pracujący ze sobą dość długo. Do-
chodzili ludzie pracujący krótko, którzy nie związali się na stałe z bibliotekarstwem. Ge-
neralnie relacje między nami były dobre, z szefostwem również. Dobre realacje mieliśmy 
także z innymi bibliotekarzami ze szczecińskich bibliotek. Bardzo prężnie działało Koło 
SBP szkół wyższych, zrzeszając większość pracowników bibliotek uczelnianych. Sym-
patycznym i scalającym przejawem istnienia naszego koła były organizowane raz w mie-
siącu „Czwartki Bibliotekarskie”, na których raczyliśmy się różnymi własnymi wypiekami 
– dyskutując i wymieniając doświadczenia. Wymierną korzyścią, jaką dawało członko-
stwo w SBP była możliwość zakupu „książek spod lady” – gdyż nie było innej możliwości 
kupienia dobrych książek. Zaś w czasie stanu wojennego będąc członkiem SBP można 
było mieć dostęp do biblioteki II obiegu i prohibitów.

W 1984 r. Bibliotekę Ekonomiczną wcielono do powstającego Uniwersytetu Szczeciń-
skiego – czuliśmy wtedy że to nasz wydział i nasze zbiory stanowią trzon US.

Przez okres 13 lat jakie spędziłam w Bibliotece Ekonomicznej, przewinęło się przez 
nią wielu ciekawych ludzi – pracowników biblioteki, urodziło się i wychowało wiele biblio-
tecznych dzieci – przyprowadzanych często na dyżury, gdy nie było innej opieki.

Współpracowaliśmy z wieloma bardzo ciekawymi i dziś znanymi ludźmi – pracowni-
kami wydziału. Zawiązaliśmy wiele przyjaźni, często trwających do dziś. Byliśmy (bo tak 
trzeba było) w pochodach pierwszomajowych, przeżyliśmy strajki i przemiany ustroju, 
cieszyliśmy się wspólnie z uchwalenia wolnych sobót, przeżywaliśmy i rozwiązywaliśmy 
nieporozumienia związane z niedocenieniem jednych, a przecenieniem innych.

Patrząc jednak z perspektywy wielu, wielu lat oceniam te 13 – spędzone tu, na ul. Mi-
ckiewicza jako dobrą szkołę bibliotekarskiego życia, która miała duży wpływ na moje po-
dejście do bibliotekarstwa i szacunek do tego zawodu, a także na moje życie osobiste. 

Abstract:
The paper presents changes taking place in the Economic Library when it was in the structure of the 

Szczecin Polytechnic and later when it became part of the Szczecin University. The paper describes the 
relationships among the Library’s workers in the difficult times of political transformation. The paper also 
reveals the author’s private impressions on the work in the Economic Library.
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Urszula Cieraszewska, Anna Osiewalska
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BAZEKON: PLATFORMA WSPÓŁPRACY 
BIBLIOTEK EKONOMICZNYCH

Streszczenie: Współpraca bibliotek odbywa się w zakresie wszystkich procesów bibliotecznych.  
Obejmuje zakup zbiorów (konsorcja: ogólne i dziedzinowe), ich katalogowanie (w Polsce NUKAT) i udo-
stępnianie (wypożyczenia międzybiblioteczne). Wśród bibliotek akademickich, których celem statutowym 
jest także wspieranie badań naukowych prowadzonych na macierzystych uczelniach rozbudowuje się 
także współpraca bibliotek na polu informacji naukowej. Jej efektem są dziedzinowe bazy danych (np. 
BazTech). Wśród bibliotek ekonomicznych platformą takiej współpracy staje się BazEkon. Celem artykułu 
jest przedstawienie tej bazy i zarekomendowanie jej jako platformy popularyzującej zawartość polskich 
czasopism z zakresu nauk ekonomicznych i dorobku piśmienniczego polskich ekonomistów. Chcemy 
także zwrócić uwagę na użyteczność BazEkonu jako katalogu wydawanych przez polskie uczelnie wyż-
sze prac z zakresu nauk ekonomicznych, którego pożądaną funkcjonalnością byłoby ułatwienie dostępu 
do pełnych tekstów tych utworów..

BazEkon jako baza dziedzinowa

Bibliograficzna baza danych BazEkon jest bieżącą, adnotowaną bibliografią zagadnień 
ekonomicznych i pokrewnych opartą na zawartości piśmiennictwa polskiego:
− czasopism z zakresu nauk ekonomicznych (przede wszystkim czasopism punktowanych 

z listy ministerialnej) oraz najważniejszych magazynów gospodarczych,
− naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, 
− naukowych serii wydawniczych wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersyte-

tów, 
− naukowych serii wydawniczych innych instytucji naukowych, również pozarządowych. 

BazEkon jest zatem bibliografią specjalną, związaną w największym stopniu z naukami 
ekonomicznymi (ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo). Spory udział 
mają w niej publikacje z dziedzin pokrewnych, a także publikacje przynależne do nauk 
technicznych i informatyki. 

Jako ogólnopolska, dostępna bez ograniczeń w Internecie, baza dziedzinowa z zakresu 
nauk ekonomicznych i pokrewnych, BazEkon był prezentowany w dniu 22 września tego 
roku na szczecińskiej „Nocy z bazami”, która towarzyszyła XI Zachodniopomorskiemu 
Festiwalowi Nauki. Imprezę, na którą zaproszono najważniejszych dostawców elektro-
nicznych baz danych zorganizował Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Zamieszczony na następnej stronie folder towarzyszył prezentacji bazy 
i został przygotowany przez kierowniczki współpracujących ze sobą w BazEkonie oddzia-
łów Biblioteki Głównej UEK: Oddziału Informacji Naukowej i Oddziału Czytelń. 
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Opisane w folderze najistotniejsze funkcjonalności bazy: łączenie z pełnym tekstem 
i przeszukiwanie cytowań wynikają z możliwości, jakie dała przeprowadzona w 2004 r.  
modernizacja jej struktury. Od tego czasu do chwili obecnej (październik 2011) w bazie 
zarejestrowano już 2.300 rekordów powiązanych z pełnym tekstem, blisko 28 tys. rekor-
dów ze spisem bibliografii załącznikowej. 

BazEkon jako portal wydawców 

Dążąc do zapewnienia w bazie łączenia z pełnym tekstem dokumentowanego utworu, 
pierwsze kroki skierowaliśmy do wydawców tych czasopism, które udostępniane są bez 
ograniczeń w Internecie. W ten sposób z bazy można połączyć się z artykułami z czaso-
pism: „Bank i Kredyt”, „Rynek Pracy”, „Wiadomości Statystyczne”, „CEJEME”, „Cracow 
University of Economics Discussion Papers Series – CUE DP”. Jednocześnie, mając 
dodatkowo poparcie wielu autorów, zwróciliśmy się z prośbą o zgodę na połączenie 
z pełnymi tekstami do własnego wydawnictwa uczelnianego. Do podobnych rozmów 
z wydawcami uczelnianymi chcemy teraz zachęcić biblioteki współuczestniczące w pro-
jekcie, ponieważ czasopisma i serie wydawnicze uczelniane są bardzo częstym miejscem 
publikacji zatrudnionych na uczelniach naukowców. Blisko trzy czwarte odniesień do peł-
nych tekstów w BazEkonie to odniesienia do artykułów z Zeszytów Naukowych UEK. Na 
razie Wydawnictwo UEK przekazało do Biblioteki pełne teksty artykułów do roku 2007. 
Po zakończeniu uzupełniania o nie rekordów w bazie, otrzymamy od Wydawnictwa lata 
następne, tj. 2008–2010.
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Jeśli każda z uczestniczących bibliotek zadba o kompletność w bazie opisu zawartości 
wydawnictw swojej uczelni, będzie to najlepsza promocja tych wydawnictw oraz tych prac 
w Internecie. Jeśli do tego zapewnimy ich połączenie z pełnym tekstem, tak jak uczyniło 
to Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej (dawniej Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), podpinając pełne teksty artykułów  z „Prac 
Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Argumenta Oeconomica”, mo-
żemy zwiększyć szansę na rzeczywistą znajomość tych prac i cytowanie autora. Obser-
wując profesjonalne wydawnictwa naukowe widzimy, że tak właśnie organizowane są ich 
elektroniczne archiwa. Na uczelniach pracę wydawnictw mogą w tym względzie wspierać 
biblioteki. Zgodne współdziałanie tych podmiotów może zapobiec „komercjalizacji wyni-
ków badań naukowych”, rozumianej jako komercjalizacja dostępu do elektronicznej wersji 
wyników badań naukowych, oznaczającej następnie konieczność zakupu komercyjnych 
baz danych przez biblioteki. 

BazEkon jako indeks cytowań

Zgromadzone poprzez rejestrację przypisów literaturowych opisy książek, artykułów, 
czasopism, prac doktorskich, dokumentów elektronicznych i stron internetowych, które 
cytują aktywni naukowo, czynni na polu badań autorzy, ma w bazie od początku zapew-
nione wyszukiwanie przez termin. Jeśli terminem tym jest nazwisko autora, jest to – za-
leżnie od popularności tego nazwiska – mniej lub bardziej dokładna namiastka indeksu 
cytowań. Nie ustają jednak prace nad przekształceniem BazEkonu w indeks cytowań. 
W ich efekcie od  października tego roku dokumentowana praca łączy się w bazie z opi-
sem pracy, która ją cytuje. 

Na ukończeniu są prace nad uruchomieniem osobnej nakładki w BazEkonie z wy-
szukiwaniem z pola autor i czasopismo (jak w PoP). Jak widać, w poniższej, bardzo 
wstępnej wersji, nakładka wyposażona będzie w statystyki bibliometryczne, w tym w in-
deks Hirscha.

Jednocześnie bardzo posunęły się prace nad automatycznym indeksowaniem (roz-
poznawaniem struktury) cytowań. Mamy nadzieję, że dzięki temu liczba zindeksowanych 
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cytowań w tym roku akademickim znacząco wzrośnie (obecnie zindeksowane cytowania 
w liczbie blisko 150 tys. rekordów stanowią 1/3 ogólnego zasobu cytowań). Oprócz nadro-
bienia zaległości, planujemy też zmianę procedury opracowywania cytowań. Rozpozna-
wanie ich już na etapie dokumentowania utworu źródłowego przez bibliotekarza zapewni 
większą dokładność – ewentualna korekta przebiegnie w kontakcie ze źródłem.

BazEkon jako bibliografia o kontrolowanym, specjalistycznym słownictwie

Atutem bazy jest także jej kontrolowane słownictwo, stale dostosowywane do potrzeb 
studentów uczelni ekonomicznych i ekonomistów, z którymi bibliotekarze tworzący bazę 
mają codzienny kontakt. Słownictwo to jest systematycznie rozszerzane o odpowiedniki 
angielskie tak, aby informacja o tych publikacjach była zrozumiała dla użytkowników nie 
posługujących się językiem polskim. Chociaż w naukach ekonomicznych język angielski nie 
ma pozycji dominującej, ma on jednak pozycję na tyle silną, by – na ile to możliwe – podsta-
wowe charakterystyki zawartości dokumentu, jak tytuł (podstawa indeksu permutacyjnego 
traktującego tytuł jako najkrótszą możliwą analizę dokumentacyjną artykułu naukowego), 
słowa kluczowe czy abstrakt, zna-
lazły się w rekordzie także w ję-
zyku angielskim. 

Słownik słów kluczowych służy 
również jako platforma konsultacji 
zgłaszanych propozycji nowego 
słownictwa pojawiającego się 
w artykułach. Dzięki narzędziom 
informatycznym można zmienić 
jednym poleceniem słowa we 
wszystkich rekordach. 
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BazEkon jako platforma współpracy

We wrześniu 2010 r. na spotkaniu Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych w Pol-
sce, które odbyło się we Wrocławiu, dyrekcja BG UEK zaprosiła do współpracy ekonomiczne 
biblioteki naukowe (Biblio-
tekę Szkoły Głównej Han-
dlowej, Bibliotekę Główną 
Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, Bibliotekę 
Główną Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Poznaniu, 
Bibliotekę Główną Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). Jednym z warunków uczestnictwa było zagwaran-
towanie przez te biblioteki dostępu do pełnych tekstów artykułów periodyków wydawanych 
w tych uczelniach oraz dostosowanie pracy w bazie do zasad przez nas stosowanych.

Obecnie bazę współtworzą, obok Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie, Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej (dawniej Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) i Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej. Do współ-
pracy przygotowuje się Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Biblioteki współuczestniczące w projekcie wprowadzają rekordy do wspólnej bazy, która 
mieści się na serwerze UEK. Pomimo wspólnego stopnia szczegółowości i zasad opisu,  
wprowadzono podział nie tylko na kolekcje, ale również na instytucje. Do każdej takiej 
kolekcji przypisane są konkretne osoby, które mają pełne prawa modyfikacyjne. Każdy 
wprowadzający ma możli-
wość przeglądania wszyst-
kich rekordów.

W przypadku, gdy wpro-
wadzający nie ma upraw-
nień do danej grupy (za-
równo w zakresie kolekcji, 
jak i instytucji), nie może 
edytować/usunąć rekordu. 
Oprócz „wyszarzenia” przycisków edycyjnych zastosowano jeszcze jedno zabezpieczenie 
– ekran z informacją o braku uprawnień.

Każdy modyfikujący może zgłosić rekord z innej kolekcji do korekty. Po kliknięciu na 
przycisk Zgłoś do korekty w nowym oknie pojawia się cały rekord, pod którym umiesz-
czony został ekran korespondencyjny, w którym po wybraniu pola z zauważonym błędem, 
automatycznie zostaje wklejona jego zawartość. Należy wtedy zaznaczyć błąd i kliknąć 
na przycisk otocz zaznaczone, a spowoduje to umieszczenie błędnego wyrazu między 
znakami <---  --->. Tak sformatowana informacja zostanie przesłana do osoby odpowie-
dzialnej za daną kolekcję. 
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W bazie, oprócz informacji o zawartości rozpisywanych wydawnictw, podawana jest także 
ich lokalizacja – link do katalogu komputerowego BG UEK. Po zaproszeniu innych bibliotek 
do współpracy, należało umieścić oprócz informacji o naszym katalogu, również odesłania do 
pozostałych. Dlatego do struktury bazy dodano dodatkowe pola dla bibliotek współpracujących. 
Również w tym przypadku każdy modyfikujący ma prawo dodać numer kontrolny z katalogu 
komputerowego konkretnego źródła bez względu na kolekcję. Można dopisać taki numer na 
dwa sposoby, bezpośrednio w rekordzie lub dla całego numeru konkretnego źródła.

Narzędzia dodatkowe – kontrolowanie poprawności danych

W trosce o poprawność danych nasza informatyczka przygotowała stronę, na której 
znajdują się narzędzia, wspomagające sprawdzanie oraz poprawianie istniejących rekor-
dów zarówno całościowo, jak i wybranych pól.

Dzięki tym narzędziom można sprawdzić rekordy, których literatura nie została wy-
słana do bazy Cytowania. Przygotowany został również wykaz rekordów, które nie mają 
odsyłacza do katalogu UEK, UEW, UEP i SGH. Narzędzia Zamiana oraz Zmiana szczeg. 
umożliwiają poprawę/zmianę całych wybranych pól (Źródła, Kraj, Firma) występujących 
we wszystkich lub konkretnych rekordach.

Pobieranie danych pozwala wyciągnąć dane ze wszystkich pól, w przypadku Źródła 
również tzw. ściśniętych rekordów. Dane można później wkleić do Excela i uszeregować 
według wybranego kryterium.

BazEkon jest także częścią systemu stworzonego przez naszą informatyczkę, dzięki któ-
remu istnieje możliwość przesłania rekordów do bazy Dorobek oraz zasilania jej z bazy Doro-
bek. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba dwukrotnie wprowadzać tego samego rekordu.

Informacja na platformie ICM

Po rozszerzeniu liczby instytucji wprowadzających do bazy, rozpoczęły się rozmowy 
z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) 
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w sprawie umieszczenia informacji o bazie BazEkon na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki. 
Postawiliśmy warunek udostępnienia jej w oryginalnym interfejsie i utrzymania oprogra-
mowania przygotowanego przez naszych informatyków. W tym celu przygotowano stronę 
pośrednią, na której oprócz ogólnych informacji o bazie i logach bibliotek współpracują-
cych, podane są linki do dwóch interfejsów – BG UEK i YADDA.

Potrzeba bazy dziedzinowej jest oczywista. Najważniejszymi jej atutami są: bieżąca 
informacja oraz duża liczba rozpisywanych tytułów. W przypadku nauk ekonomicznych, 
aby zapewnić tę podstawową informację, część instytucji zaczęła tworzyć takie bazy we 
własnym zakresie. Niestety, takie rozwiązanie nie pozwala na całościowy przegląd za-
gadnień nie mówiąc już o powtarzalności rozpisywanych tytułów. 

Najlepszym wyjściem jest współpraca, której platformą może być właśnie BazEkon, 
jako bibliografia dziedzinowa o kontrolowanym słownictwie, pośrednik w dotarciu do peł-
nego tekstu, indeks cytowań. Wszelkie opisane zasady uczestnictwa w tej bazie wiążą 
się z dążeniem do utrzymania tego poziomu szczegółowości. Stwarza to spore wyzwanie 
organizacyjne dla bibliotek. Bywa, że prowadzi je także do trudnych rozmów z własnymi 
wydawnictwami uczelnianymi. 

Podjęty wysiłek zwraca się jednak w postaci rzeczywiście sprawnego i zgodnego 
z oczekiwaniami naukowców informatora naukowego, silnie wpierającego rozwój badań 
naszej dyscypliny.
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Abstract:
The cooperation of libraries includes all the library processes: the purchasing of collections (general 

and domain consortia), their cataloguing (in Poland NUKAT) and borrowing (borrowing between libraries). 
Academic libraries, which are obligated by their statutes to promote scientific research run by their univers-
ities, are extending their cooperation in the field of scientific information. The result of such cooperation are 
domain databases (e.g. BazTech). For economic libraries BazEkon is becoming a platform of such coo-
peration. The purpose of the article is to present this base and recommend it as a platform to popularise 
Polish economic periodicals and the academic production of Polish economists, as well as to highlight the 
usefulness of BazEkon as a catalogue of economic papers and books published by Polish universities; 
the catalogue could give access to the full version of such texts.
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Danuta Domalewska
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

KATALOGI BIBLIOTEK I BIBLIOTEKI CYFROWE  
ŹRÓDŁEM INFORMACJI O POLSKIM PIśMIENNICTWIE 

EKONOMICZNYM OPUBLIKOWANYM  
PRZED 1939 ROKIEM

Streszczenie: W okresie dwudziestolecia międzywojennego, po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści, szczególnie intensywnie zaczęła rozwijać się polska myśl ekonomiczna. W latach 1918-1939 pojawiło 
się najwięcej opracowań w historii polskiej teorii ekonomii. Do prężnie działających ośrodków naukowych 
jak Kraków, Lwów, Warszawa dołączyły następne, zasilane przez wybitnych specjalistów zdobywających 
wszechstronne wykształcenie w europejskich uniwersytetach. Prace o tematyce gospodarczej, społecznej 
i politycznej ukazywały się w ramach wydawnictw uczelnianych, oraz licznych serii wydawniczych, a także 
jako artykuły w cenionych i znaczących czasopismach o charakterze ekonomicznym. Działalność naukową 
i wydawniczą z powodzeniem kontynuowały też organizujące się towarzystwa naukowe, skupiające prak-
tyków i teoretyków myśli ekonomicznej. Wiodącą rolę w zachowaniu tego piśmiennictwa i organizowaniu 
informacji o nim pełnią biblioteki o charakterze ekonomicznym. Dostępność katalogów bibliotecznych w In-
ternecie zapewnia coraz szerszy dostęp do informacji o zasobach bibliotek. Na przykładzie wybranych ka-
talogów bibliotek dostępnych on-line, przeanalizowano zasoby literatury ekonomicznej omawianego okresu, 
podobną próbę podjęto też w oparciu o zasoby wybranych bibliotek cyfrowych. Poszukiwania dotyczyły 
zarówno książek, wydawnictw seryjnych, a także wybranych czasopism specjalistycznych. W Bibliotece 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowane są projekty służące przybliżeniu wiedzy o polskim 
piśmiennictwie ekonomicznym okresu międzywojennego. W „Biuletynie Informacyjnym” tematycznie pre-
zentowano wybrane zasoby literatury ekonomicznej ze zbiorów biblioteki, opracowuje się też retrospek-
tywną bibliografię polskiego piśmiennictwa ekonomicznego do roku 1939 („Materiały do PBE”), której ce-
lem jest popularyzacja tego piśmiennictwa. Przedstawiono też projekt realizowany w BGUEK w Krakowie, 
obejmujący digitalizację katalogu kartkowego i system indeksowania ułatwiający poszukiwanie literatury. 
W katalogu tym znaczny procent stanowi piśmiennictwo ekonomiczne do roku 1939.

Okres międzywojenny w rozwoju polskiej myśli ekonomicznej charakteryzował się 
różnorodnością stanowisk na temat znaczenia racjonalności gospodarowania w teorii 
ekonomii. Był to okres, w którym pojawiło się najwięcej opracowań w historii polskiej teo-
rii ekonomii, niestety, gwałtownie przerwany wybuchem wojny. Po odzyskaniu niepodle-
głości z grona wybitnych teoretyków ekonomii ubyło wielu przedstawicieli, a ich dorobek 
naukowy był celowo pomijany.

Wielką rolę w zachowaniu piśmiennictwa ekonomicznego tego okresu zajmują wciąż biblio-
teki, zwłaszcza biblioteki ekonomiczne, których ważnym zadaniem jest informowanie o cennych 
zasobach będących w ich posiadaniu. To zadanie wciąż spełniają katalogi biblioteczne, bazy da-
nych, bibliografie i zbiory udostępniane w formie cyfrowej. Przez ostatnie lata kształt katalogów 
bibliotecznych uległ zdecydowanej zmianie, poprzez dostępność w Internecie wzmocniła się ich 
rola informacyjna, niemniej jednak ciągle jeszcze większość zbiorów opracowana jest tylko w ka-
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talogach kartkowych. Wydaje się, że możliwość skanowania tych katalogów i zamieszczania  
ich w internecie to kolejny krok do upowszechniania informacji i ułatwiania tym samym do-
stępu do wiedzy o piśmiennictwie sprzed lat.

Informacja o książkach ekonomicznych w „Biuletynie Informacyjnym BG 
UEK”

Ekran Materiałów do Polskiej Bibliografii Ekonomicznej
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W Bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego wieloletnią tradycję popularyzacji tego 
piśmiennictwa ma wydawany cyklicznie „Biuletyn Informacyjny Biblioteki”, w którym tema-
tycznie prezentowane były wybrane zasoby literatury ekonomicznej ze zbiorów biblioteki 
(bankowość, ubezpieczenia społeczne)1.

Podjęto też cenną inicjatywę utworzenia retrospektywnej bibliografii polskiego piś-
miennictwa ekonomicznego, służącą popularyzacji dorobku polskiej myśli ekonomicznej 
do roku 1939. Założono, że Materiały do PBE łączyć będą opisy bibliograficzne książek, 
czasopism i artykułów, pełne teksty zamieszczane w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej 
i linki do zasobów innych bibliotek cyfrowych, a także dokumenty takie jak recenzje, strony 
internetowe, itp.2

Wyodrębnienie się nauki ekonomii

Ekonomia jako samodzielna nauka wyodrębniła się dopiero w drugiej połowie XIX 
wieku, a pod koniec tego okresu powstały pierwsze uczelnie ekonomiczne.

W Polsce pierwszą katedrę ekonomii politycznej w Warszawie utworzono w Szkole 
Prawa i Nauk Administracyjnych już w 1812 r. Niestety w 1831 r. już przestała funkcjo-
nować. Na Uniwersytecie Lwowskim katedrę ekonomii politycznej i prawa administra-
cyjnego utworzono w 1860 r., a pierwszym jej profesorem został Julian Antoni Duna-
jewski. W Krakowie ekonomię wykładano początkowo na Wydziale Prawa, a od 1885 r. 
w utworzonej katedrze ekonomii politycznej powierzonej Mieczysławowi Bochenkowi3. 
Możliwości swobodnego rozwoju nauki w Polsce, będącej pod panowaniem trzech za-
borców, były niezwykle utrudnione. Najlepiej sytuacja w tym zakresie przedstawiała się 
w cieszącej się największą autonomią Galicji. Prężnie działały tu dwa ośrodki naukowe: 
Lwów i Kraków, w których kształcenie w Uniwersytetach Jana Kazimierza i Jagiellońskim 
stało na najwyższym światowym poziomie. 

Odzyskanie niepodległości istotnie wpłynęło na rozwój polskiej myśli ekonomicznej. Wy-
wołało ogromny entuzjazm, ale też uświadomiło palącą potrzebę rozwoju gospodarczego 
kraju, kształcenia młodzieży i rozwoju szkolnictwa ekonomicznego, a także szerokiej eduka-
cji społeczeństwa w zakresie ekonomii. „Odzyskanie niepodległości i odbudowa potencjału 
gospodarczego Polski po roku 1918 to czynniki, które wywołały zapotrzebowanie organów 
administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej na wykwalifikowaną kadrę”4. Wśród 
prężnie działających ośrodków jak Lwów, Kraków, Warszawa, Poznań, pojawiają się kolejne 
odgrywające ważną rolę w rozwoju nauki, oświaty i praktyki gospodarczej. Powstaje szkolni-
ctwo handlowe, organizują się liczne towarzystwa naukowe. We wszystkich ośrodkach wy-

1 A. Sokołowska-Gogut, Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym. „Biuletyn Informa-
cyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie” [on-line]. 2011, nr 18, [dostęp: 2011-03-26]. Dostępny w Internecie: 
<http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn>. ISSN 2082-5005.

2 A. Osiewalska, O materiałach do PBE. [on-line] [dostęp: 2011-03-26]: <http://kangurtest.uek.krakow.pl/bib-
lioteka/bibliografia> 

3 M. Bochenek, Szkice o ekonomii i ekonomistach. Toruń, 2004, s.195–204. ISBN 83-85228-94-2.
4 T. Sobczak, Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce międzywojennej. Warszawa, 2009, s. 11. ISBN 

978-83-87251-57-4.
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daje się coraz więcej książek z dziedziny szeroko pojętej ekonomii, zarówno podręczników, 
jak i wydawnictw popularnych, mających dotrzeć do szerokich rzesz społeczeństwa. Ważną 
rolę w tym zakresie odgrywają liczne serie wydawnicze powstające w ramach działalności 
wyższych uczelni i towarzystw ekonomicznych. Wielką rolę odgrywają też reprezentujące 
wysoki poziom merytoryczny czasopisma. Wśród najstarszych tytułów wymienić należy wy-
dawanego w Warszawie „Ekonomistę”, we Lwowie „Przegląd Ekonomiczny”, w Poznaniu 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. „Międzywojenna ekonomia akademicka 
rozwijała się, podobnie jak ekonomia galicyjska, w dwóch zasadniczych nurtach teoretycz-
nym i historycznym. Kierunek teoretyczny dominował nadal w środowisku ekonomistów 
krakowskich. Nurt historyczny zachował swą pozycję na Uniwersytecie Lwowskim. W nowo 
powstałym ośrodku poznańskim wpływ uzyskał kierunek teoretyczny, natomiast w ośrodku 
warszawskim znalazły zwolenników oba nurty rozważań”5.

Wybitni przedstawiciele polskiej ekonomii okresu międzywojennego

Grono naukowców reprezentujących naukę ekonomii w Polsce w latach między-
wojennych stanowili wybitni specjaliści. Ich poglądy i teorie doceniane były w między-
narodowym środowisku naukowym. Liczni przedstawiciele tej dyscypliny zdobywali 
wykształcenie na renomowanych europejskich uczelniach. Pracowali i rozwijali się za 
granicą, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powracali, aby swoją wiedzą 
i doświadczeniem służyć krajowi. Cechowała ich interdyscyplinarność w podejściu do 
prowadzonych badań, sami niejednokrotnie posiadali wszechstronne wykształcenie 
prawnicze, filozoficzne czy socjologiczne, co uprawniało ich do szerokiego traktowania 
podejmowanych tematów. 

W Krakowie prowadził badania z zakresu metodologii i teorii ekonomii i innych dyscyplin 
Adam Krzyżanowski, autor m.in. Założeń ekonomiki oraz Źródeł i symptomów wzboga-
cania się nowoczesnych społeczeństw. Adam Zdzisław Heydel, uczeń Krzyżanowskiego 
i przedstawiciel szkoły krakowskiej, opublikował Podstawowe zagadnienia metodologiczne 
w ekonomii, Teorię ekonomii i Uwagi o nieciągłości funkcji w ekonomii. Kolejnym przed-
stawicielem szkoły krakowskiej był Ferdynand Zweig, autor wielu znaczących dzieł, wśród 
których wymienić należy: Cztery systemy ekonomii-uniwersalizm, nacjonalizm, liberalizm, 
socjalizm i O programach walki z kryzysem. 

Z ośrodkiem lwowskim związany był Stanisław Głąbiński, wykładowca ekonomii poli-
tycznej, rektor Uniwersytetu we Lwowie, dziekan Wydziału Prawa, autor Nauki skarbowo-
ści, Ekonomiki narodowej i Historii ekonomiki, Franciszek Bujak, twórca lwowskiej szkoły 
historii społeczno-gospodarczej i Leopold Caro, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego we Lwowie, autor prac Zasady nauki ekonomii społecznej, Solidaryzm 
i wielu innych. 

Z kolejnym ośrodkiem naukowym – Warszawą związany był najbardziej twórczy 
i oryginalny polski ekonomista, znany i ceniony na świecie Michał Kalecki, autor Próby 

5 A. Lityńska, Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego. Kraków, 2001, s. 6. ISBN 83-7252-108-5.
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teorii ekonomii i innych ważnych prac, Władysław Grabski, polityk, premier i minister 
skarbu, autor wielu publikacji, pionier socjologii wsi w Polsce. Z Warszawą związana 
też była Zofia Daszyńska-Golińska, autorka m in. Polityki społecznej, zainteresowana 
w swej działalności demografią, polityką społeczną, sytuacją zdrowotną i zagadnieniami 
demograficznymi. 

Ważnym miastem skupiającym licznych przedstawicieli ekonomii był Poznań. Na Uni-
wersytecie Poznańskim pracował Edward Taylor, badacz teorii produkcji, teorii pieniądza 
i kredytu. Napisał Zagadnienia polskiej polityki emisyjnej, Inflację polską, Wstęp do eko-
nomiki. W Poznaniu działał też Jan Rutkowski zajmujący się zagadnieniami historii gospo-
darczej, o jej związkach z ekonomią pisał w pracy Czy jest potrzebna teoria ekonomiczna 
ustroju feudalnego. Naukowcy ci to wybitni przedstawiciele związani z czterema ośrodkami 
akademickimi dwudziestolecia międzywojennego, do których bogatej twórczości powinni-
śmy zapewnić dostęp w polskich bibliotekach, szczególnie uczelni ekonomicznych.

Serie o tematyce ekonomicznej w dwudziestoleciu międzywojennym

Informacja w katalogach powinna zawierać dane o publikacjach wydawanych w ramach 
serii wydawniczych odgrywających znaczącą rolę w realizowaniu funkcji edukacyjnej i po-
pularyzującej wiedzę ekonomiczną. Licznie wydawane książki poświęcone były palącym 
problemom życia społeczno-gospodarczego, zagadnieniom rolnictwa, rozwijającego się 
przemysłu, zagadnieniom finansowym i bankowym a także problematyce socjalnej.

Dogodnym środowiskiem dla powstawania i wydawania serii piśmienniczych były wyższe 
uczelnie, większość szkół wyższych z powodzeniem prowadziła działalność wydawniczą. 
Część serii ukazujących się w latach 1918–1939 stanowiła kontynuację wcześniejszych, 
niektóre pojawiły się dopiero w tym okresie. 

Seria Prace Społeczno-Gospodarcze ukazująca się w ramach Biblioteki Puławskiej 
obejmowała swym zakresem liczne badania indywidualnych gospodarstw rolnych, jak też 
badania polskich wsi i powiatów, zainaugurowana została w 1927 r. 

Duże znaczenie dla edukacji społeczeństwa miała też seria Biblioteka Spółdzielcza 
poświęcona pamięci Franciszka Stefczyka, krzewiciela idei spółdzielczej. Jako pierwszą 
wydano pracę Rozwój gospodarczy Polski w krótkim zarysie (1925). 

Bardzo cenne były wydawnictwa powstające w ramach działalności wyższych uczelni. 
Serię „Poznańskie Prace Ekonomiczne” zapoczątkował w 1922 r. prof. Edward Taylor. 
Zamieszczano w niej prace członków Koła Seniorów Seminarium prof. Taylora, a także 
rozprawy doktorskie seminarzystów profesora, traktujące o zagadnieniach polskiej poli-
tyki gospodarczej, zagadnieniach walutowych, ale także teorii ekonomii i historii doktryn. 
Do 1939 r. w ramach serii ukazało się 30 różnych prac. W Poznaniu ukazywało się też 
„Wydawnictwo Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego. Pomerania”, traktujące 
o szeroko pojętej tematyce morskiej. Gospodarka morska stanowiła ważną dziedzinę 
gospodarki odradzającego się kraju, stąd liczne publikacje na ten temat również w serii 
„Wydawnictwo Ligi Morskiej i Rzecznej”. 
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Kolejna uczelnia, na której powstawały cenne prace to Wyższe Studium Handlowe 
w Krakowie, i choć w ramach Wydawnictw Wyższego Studium Handlowego do wybuchu 
wojny ukazało się zaledwie kilka prac, m in.: Słownik polsko-niemieckiej frazeologii han-
dlowej opracowany przez Juliusza Ippoldta i Albina żabińskiego, to po wojnie powstawały 
kolejne. We Lwowie ukazywały się Wydawnictwa Towarzystwa Szkoły Handlowej. W War-
szawie zainicjowano cenną serię Bibliotekę Szkoły Głównej Handlowej, a w Katowicach 
Wydawnictwo Koła Ekonomistów. 

Ważne i liczące się były też serie wydawnicze wychodzące w ramach prac towarzystw 
naukowych. Działające w Krakowie Towarzystwo Ekonomiczne wydawało Wydawnictwa 
Towarzystwa Ekonomicznego. Dorobek Towarzystwa Ekonomicznego do 1939 r. był nie-
zwykle imponujący, ukazało się ponad 100 prac wielu wybitnych, cenionych przedsta-
wicieli nauk ekonomicznych. Podobnie Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we Lwowie 
wydawało prace w ramach serii „Biblioteka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”. Do 
1939 r. wydano 11 samodzielnych prac. 

Jak z powyższych przykładów wynika, literatury o charakterze ekonomicznym w owym 
czasie ukazywało się bardzo dużo, co świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu społeczeń-
stwa na wiedzę z zakresu ekonomii. Znaczną część stanowiły książki popularne, przy-
stępne i przejrzyste poradniki. Dla rozwijającego się rzemiosła i przemysłu przydatne były 
serie: „Biblioteka Towarzystwa Lniarskiego”, „Biblioteka Techniczno-Naukowa dla Wszyst-
kich Fiszera”. W latach międzywojennych poważny problem stanowiła sytuacja socjalna 
znaczącej części społeczeństwa. Brak pracy, tragiczne warunki mieszkaniowe, zły stan 
oświaty medycznej, obligowały do zajmowania się tą problematyką, szukania rozwiązań 
tych trudnych zagadnień. Służyć temu celowi miały publikacje serii „Wydawnictwa Pol-
skiego Towarzystwa Polityki Społecznej”, czy „Biblioteka Towarzystwa Pracy Społeczno-
Gospodarczej”. Przytoczone przykłady serii wydawniczych to zaledwie skromny przykład 
z wielkiej liczby ukazującej się w dwudziestoleciu. 

Roli piśmiennictwa w edukacji społeczeństwa nie da się przecenić. Polscy naukowcy 
i specjaliści w omawianych dyscyplinach to wybitne osobowości, z których opiniami, do-
świadczeniem i wiedzą liczono się na świecie i wysoko ceniono.

Czasopisma o charakterze ekonomicznym

W Bibliografii historii gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej pod red. Wojciecha Mo-
rawskiego, wydzielono w ramach piśmiennictwa ekonomicznego następujące grupy:
– Zagadnienia ogólne,
– Doktryny ekonomiczne, politykę gospodarczą,
– Dyspozycję gospodarczą, kapitały,
– Ludność,
– Przemysł, rzemiosło,
– Rolnictwo,
– Komunikację,
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– Finanse,
– Warunki życia, sprawy socjalne,
– Handel wewnętrzny,
– Handel zagraniczny,
– Ruch zawodowy i spółdzielczy6.

W tak zaproponowanym podziale autorzy dokonali wyboru literatury, zarówno źródeł 
archiwalnych, wydawnictw urzędowych, wspomnień i relacji, opracowań, jak również 
prasy specjalistycznej.

Autorzy przywołują kilkadziesiąt tytułów czasopism, podając szczegółowo lata uka-
zywania się, jak również miejsce wydawania i częstotliwość, z jaką tytuł się ukazywał. 
Wśród czasopism znajdują się tytuły ukazujące się zaledwie przez okres jednego roku, 
np. „Informator dla Handlu, Przemysłu i Banków” [rocznik]. Wilno, 1924, czy też „Zagad-
nienia Gospodarcze” [kwartalnik]. Warszawa, 19357, ale też tytuły kontynuowane do chwili 
obecnej jak np. „Ekonomista”.

Tomasz Sobczak w pracy Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce między-
wojennej, zauważa że w omawianym okresie najbardziej liczące się ośrodki myśli ekono-
micznej (Lwów, Kraków, Poznań, Warszawa) były reprezentowane przez własne czaso-
pisma, a dostęp do nich posiadali ekonomiści z całego kraju. „Historycy myśli ekonomicznej 
do pism fachowych o największym zasięgu oddziaływania i wysokim poziomie zaliczają 
«Ekonomistę», «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny», «Czasopismo Prawnicze 
i Ekonomiczne», «Przegląd Ekonomiczny» oraz «Studia Ekonomiczne»”8. Chociaż wymie-
nione czasopisma związane były z poszczególnymi miastami i zdecydowana większość 
artykułów pisana była przez osoby związane z tymi ośrodkami, to jednak chętnie widziane 
były artykuły autorstwa specjalistów z całego kraju a także z zagranicy. 

W „Przeglądzie Ekonomicznym” (wcześniejszy tytuł: „Rozprawy i Sprawozdania”) 
chętnie zamieszczano artykuły prezentujące różne nurty i poglądy ekonomiczne. Oprócz 
tekstów naukowych, zarówno „Ekonomista” jak i „Przegląd Ekonomiczny” zamieszczał 
sprawozdania z działalności organów prowadzących: Towarzystwa Ekonomistów i Sta-
tystyków Polskich i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Lwowie. Z krakowskim 
ośrodkiem związane było „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”, stanowiące organ 
Wydziału Prawa i Administracji UJ i Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. Często-
tliwość tego czasopisma była zróżnicowana, od miesięcznika do rocznika. Kolejny tytuł 
ukazujący się w Krakowie, a poświęcony wyłącznie tematyce ekonomicznej to „Studia 
Ekonomiczne” – organ Instytutu Nauk Ekonomicznych PAU. Pismo to cieszyło się dużym 
uznaniem również za granicą. Zagadnienia prawa i ekonomii z powodzeniem łączył „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” związany z Poznaniem i Wydziałem Prawno-
Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego a następnie z Wyższą Szkołą Handlową. 
„Autorzy tekstów prezentowali różne poglądy, głównie kierunki przeobrażeń zarówno 

6 Bibliografia historii gospodarczej drugiej Rzeczypospolitej. Red. W. Morawski. Warszawa, 1996, s. 3. ISBN 
83-86689-59-5.

7 Ibid., s. 90, 68.
8 T. Sobczak, op.cit, s. 60.



5�

w teoriach ekonomicznych, jak i w praktyce gospodarowania. […] Pismo to zamieszczało 
wiele cennych informacji o ważnych wydarzeniach i przedsięwzięciach z życia gospodar-
czego, z wystaw, targów czy zjazdów ”.

Piśmiennictwo ekonomiczne okresu międzywojennego w elektronicznych 
katalogach wybranych bibliotek

Ostatnio coraz częściej pojawiają się głosy mówiące o tym, że jeżeli czegoś nie można 
wyszukać w sieci, to tego nie ma. Nie tylko młodzież prezentuje taką postawę, ale spoty-
kamy się z tym również w opiniach doświadczonych pracowników naukowych. żywe reak-
cje wywołała opinia zaprezentowana podczas I Konferencji Bibliotek Naukowych Krakowa 
( 4-5.11.2010), gdzie jeden z referentów prowokacyjnie wyrażał swoje marzenie mówiąc, 
że chciałby móc „wygooglować” sobie wszystko siedząc z laptopem pod drzewem. Ka-
talogi komputerowe, choć gromadzą coraz bogatsze opisy, z pewnością jeszcze długo 
nie będą kompletne. Przyczyny tego są niewątpliwie bardzo złożone: zbyt mała liczba 
bibliotekarzy, przyjęta przez poszczególne biblioteki polityka wprowadzania do katalogu 
tego, co wydaje się najpotrzebniejsze dla własnych użytkowników, niedostateczna jakość 
sprzętu, wysokie koszty itd.

„Dziś już nikogo to nie dziwi i traktuje się elektroniczne katalogi w bibliotece, jako coś 
naturalnego. Co więcej, dzięki szerokiej dostępności do katalogów on−line, użytkownik, nie 
wychodząc z domu, może zamówić interesujące go książki z biblioteki w swoim mieście, 
a także z Biblioteki Narodowej w Warszawie czy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak często 
czynią ci, którzy udają się w odległą podróż w poszukiwaniu mało dostępnego opracowa-
nia. Tutaj jeszcze można czasem natknąć się na barierę, bo w katalogach elektronicznych 
nie zawsze zawarty jest pełny księgozbiór danej biblioteki. Jednak to tylko kwestia czasu, 
za kilka lat studenci najprawdopodobniej w ogóle zapomną, czym są katalogi kartkowe, 
które staną się eksponatem w przyszłym muzeum bibliotek”9.

Ta opinia wydaje się być dość odważna, podobnie jak wcześniejsze opinie na temat 
publikowania wyłącznie w formie elektronicznej. Wydaje się, że najbardziej racjonalne 
głosy mówią o współistnieniu dokumentów elektronicznych i tradycyjnych, i podobnie 
rzecz ma się w odniesieniu do katalogów. Użytkownicy, wydaje się, przywykli do współ-
istnienia w bibliotekach katalogów elektronicznych obok tradycyjnych kartkowych. Nowe, 
dostępne technologie umożliwiają też skanowanie kart katalogowych i umieszczanie ich 
w internecie, co ułatwia jeszcze bardziej dotarcie do informacji o zbiorach.

Wyniki analizy wybranych katalogów

Próba przeanalizowania zawartości wybranych komputerowych katalogów elektronicznych 
pod kątem zamieszczonego tam piśmiennictwa ekonomicznego okresu międzywojennego 

9 M. Szabłowska-Zaremba, Informatorium i przestrzeń wirtualna. [on-line] [dostęp: 2011-03-26]: <http://www.
forumakad.pl/forumksiazki/2007/39/informatorium.html >.
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prowadzona była w oparciu o wcześniej przedstawione założenia w okresie kwiecień – maj 
2011 r. Poszukiwano literatury opracowanej przez reprezentantów wybranych ośrodków 
naukowych, w sumie 11 naukowców. Dodatkowo wytypowano 5 tytułów czasopism o cha-

Źródło: oprac. własne

Liczba katalogów rejestrujących poszczególne tytuły czasopism

Liczba katalogów, odnotowujących poszczególne serie wydawnicze

Źródło: oprac. własne
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rakterze ekonomicznym, a także 7 tytułów serii wydawniczych publikujących różnorodne 
zagadnienia. Wśród analizowanych katalogów znalazły się katalogi bibliotek ekonomicz-
nych z Wrocławia, Poznania, Krakowa i SGH, ale także Katalog Biblioteki Jagiellońskiej, 
Biblioteki Narodowej, czy Uniwersytetów Wrocławskiego i Szczecińskiego, a także Katalog 
NUKAT. W wynikach uwzględniano tylko te pozycje, które wydane zostały przed wojną, nie 
brano pod uwagę wznowień powojennych.

Liczba pozycji w poszczególnych katalogach jest bardzo zróżnicowana, w bardzo 
wielu przypadkach to zaledwie jeden tytuł (aż 7 autorów), co świadczyć może albo 
o przypadkowości opracowania książki, albo o tym, że dopiero teraz trafiła do zbiorów 
biblioteki.

Największą liczbę pozycji poszczególnych autorów rejestruje Katalog Biblioteki Na-
rodowej i Katalog NUKAT. W bibliotekach cyfrowych pojawiły się również prace poszcze-
gólnych autorów, choć jest to liczba niewielka i bardzo niekompletna.

Kolejną analizowaną grupę wydawnictw stanowiły serie wydawnicze. I tutaj wyniki 
przedstawiają się następująco. Wśród katalogów odnotowujących wszystkie omawiane 
serie, wymienić można Katalog Biblioteki Narodowej, Katalog Biblioteki Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie i Katalog NUKAT, w Katalogu Biblioteki Jagiellońskiej brak 
Biblioteki PTE we Lwowie. W bibliotekach cyfrowych poszczególne serie pojawiają się, 
ale jest to liczba zdecydowanie śladowa.

O informację o zasobach czasopism wydawanych przed wojną jest w katalogach na-
szych bibliotek najtrudniej. Wszystkie wybrane do analizy tytuły odnotowuje NUKAT, ale 
to czy istnieją interesujące zasoby, należy już sprawdzać w poszczególnych bibliotekach. 
Wśród analizowanych katalogów najlepiej wypadł Katalog Biblioteki Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu. Spośród poszukiwanych tytułów brakuje tylko czasopisma „Ruch 
Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”.

Zdecydowanie niekorzystnie wciąż jeszcze wygląda sytuacja w bibliotekach cyfrowych, 
jedynie eBUW zamieścił lwowski „Przegląd Ekonomiczny” (wcześniejszy tytuł „Rozprawy 
i Sprawozdania”). Biblioteka UEK w Krakowie niedawno po uzyskaniu zgody od PTE 
zgłosiła do planu digitalizacji czasopismo „Ekonomista”. Niepokojący wydaje się fakt przy-
padkowego digitalizowania pojedynczych numerów lub roczników czasopism, jak miało to 
miejsce w przypadku właśnie „Ekonomisty”. Ważne, aby biblioteki ekonomiczne występo-
wały z inicjatywą zamieszczania cyfrowych wersji posiadanych zbiorów i aby dokonywało 
się to w sposób zorganizowany, przemyślany i kompleksowy, co pozwoli na powstawanie 
zwartych i wartościowych kolekcji.

Biblioteka Cyfrowa UEK

Publikacje ekonomiczne okresu międzywojennego nie są silnie obecne w powstających 
bibliotekach cyfrowych. Biblioteka UEK wspólnie z Biblioteką AGH tworzą Akademicką 
Bibliotekę Cyfrową ABC Kraków, posadowioną na serwerze AGH. Wśród wprowadzanych 
kolekcji ważne miejsce zajmują też „druki XIX i XX wieczne”.
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Wśród książek wprowadzonych przez Bibliotekę UEK do omawianej kolekcji, 60 ty-
tułów stanowią pozycje polskich ekonomistów z okresu międzywojennego. Opis opra-
cowanego dokumentu pojawia się zarówno w ABC Kraków, jak i w katalogu NUKAT, 
co zapewnia informację o dostępności dzieła w postaci cyfrowej również na poziomie 
katalogu.

Digitalizacja katalogów kartkowych w Bibliotece UEK w Krakowie

Liczne biblioteki w celu szerszej i pełniejszej informacji o swoich zbiorach udostęp-
nianej za pomocą Internetu, dokonują digitalizacji swoich tradycyjnych katalogów kartko-

Ekrany Biblioteki Cyfrowej UEK
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wych, bowiem jak w większości bibliotek okazuje się, retrokonwersja wszystkich zbiorów 
jest trudna do wykonania.

W 2009 r. w Bibliotece UEK w Krakowie wykonano digitalizację alfabetycznych ka-
talogów kartkowych, najstarszego klamrowego katalogu zbiorów od początku istnienia 
uczelni, od roku 1925 do roku 1953 i katalogu z lat 1954–1994.

Projekt udostępnienia katalogów podzielono na kilka etapów. Na początku zamiesz-
czono w sieci zdjęcia kart i dołączono zakresy liter odpowiadające poszczególnym 
klamrom i skrzynkom katalogowym. Ułatwiło to ogromnie korzystanie z najstarszych 
zbiorów, co odczuliśmy w postaci większej liczby zamawianych pozycji tego zasobu. Jed-
nak współczesny czytelnik oczekuje możliwości nie tyle przeglądania, co wyszukiwania 
w katalogu. Dlatego podjęto prace mające na celu przygotowanie indeksu ułatwiającego 
przeszukiwanie katalogu. Jako pierwszy zindeksowano katalog najstarszych zbiorów bi-
blioteki, w zdecydowanej większości wydanych przed 1939 r. W tym celu opracowany 
został formularz, wypełniany w oparciu o poszczególne skany kart, z którego dane utwo-
rzyły indeksy: haseł, tytułów, autorów, serii, roku wydania i sygnatur. Indeksy powstałe 
na podstawie opisów tworzonych w oparciu o dawne przepisy katalogowania wymagają 
wciąż dopracowania. Kolejny etap stanowić będą prace nad utworzeniem indeksu do ka-
talogu kartkowego, które ze względu na jego objętość wymagają znacznie więcej czasu. 
Następnie opracowany zostanie formularz umożliwiający zamawianie wybranej książki 
(w przypadku zbiorów cennych wyłącznie do Czytelni). Zamierzeniem końcowym pro-
cesu indeksacji jest umożliwienie przeszukiwania wszystkich zbiorów dostępnych w Bi-
bliotece UEK. Tymczasem wyszukiwanie w katalogu klamrowym może odbywać się na 
kilka sposobów:

– wpisując nazwisko autora, lub innej współodpowiedzialnej osoby
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– wpisując tytuł serii i określony rok wydania

– wpisując dowolną frazę, która zostanie odszukana w całym katalogu 
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Okresu międzywojenny przyniósł rozkwit polskiej myśli ekonomicznej. Swoje prace 
publikowało wówczas wielu wybitnych ekonomistów, których dorobek teoretyczny w dal-
szym ciągu może dostarczać inspiracji. Z tego też względu w zachowanie i popularyzację 
dorobku polskiej myśli ekonomicznej okresu Drugiej Rzeczypospolitej powinny zaangażo-
wać się wszystkie biblioteki, zwłaszcza biblioteki ekonomiczne. Inicjatywy podejmowane 
przez poszczególne ośrodki są niezwykle cenne, ale zdecydowanie lepsze efekty przyno-
szą projekty realizowane wspólnie. Ważnym zadaniem wydaje się planowe i przemyślane 
tworzenie kolekcji ekonomicznych w bibliotekach cyfrowych, jak również zamieszczanie 
coraz kompletniejszych, planowo wprowadzanych opisów do katalogów dostępnych w In-
ternecie. Ważne jest także, aby wszystkie katalogi bibliotek, zwłaszcza katalogi tradycyjne 
– papierowe, stały się dostępne i wyszukiwane w internecie.

Bibliografia:
Bibliografia historii gospodarczej drugiej Rzeczypospolite. Red. W. Morawski. War-

szawa, 1996.
Bochenek M., Szkice o ekonomii i ekonomistach. Toruń, 2004.
Lityńska A., Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego. Kraków, 2001.
Sobczak T., Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce międzywojennej. 

Warszawa, 2009.

1.

2.
3.
4.

Ekrany zdigitalizowanego katalogu klamrowego BG UEK



66

Abstract:
Polish economic thought developed rapidly for the 20 years which followed the moment that Poland re-

covered sovereignty in 1918. In 1918-1939 there appeared the most studies and monographs in the history 
of the Polish economic theories. The strong scientific centres such as Cracow, Lwów, and Warsaw were 
extended with new ones, fed by outstanding specialists who had been educated at European universities 
in a versatile and comprehensive way. Monographs on the economic, social and political matters were pub-
lished by universities, in the form of numerous publishing series, and as articles in highly-valued economic 
journals. The scientific and publishing activities were continued by scientific societies just then coming into 
existence and embracing outstanding practitioners and theoreticians in the field of economics. 

Economic libraries fulfil an important role in preserving the economic literature created in that period 
and organising information on it. The access to libraries’ catalogues in the Internet opens the libraries’ re-
sources to the general public. The resources of the economic literature of the period in question have been 
analysed through the selected catalogues available on-line; a similar attempt has been undertaken on the 
basis of the resources of selected digital libraries. The research has dealt with books, publishing series, 
and some specialist journals. Some other projects concerning the interwar Polish economic literature are 
being conducted in the Economic University’s Library in Cracow (BGUEK). The „Biuletyn Informacyjny” 
(“Information Bulletin”) presents selected resources of the economic literature from the collections of the 
Library; and a retrospective bibliography of the Polish economic literature up to 1939 is being drawn up, 
with the objective of popularising it. 

The paper also presents still another project conducted at the BGUEK; its goal is to digitalise the paper 
catalogue and to create an index system which will make the search for literature easier. In the above-mentio-
ned catalogue a significant percentage is constituted by the economic literature published before 1939.
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Biblioteka Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

ORGANIZOWANIE I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WIEDZY  
O EKONOMII W UCZELNI TECHNICZNEJ NA PRZYKŁADZIE  

BIBLIOTEKI WYDZIAŁU INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA  
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Streszczenie: W referacie przedstawiono organizację księgozbioru z zakresu nauk społecznych, który 
jest częścią zbiorów Biblioteki Wydziału Informatyki i Zarządzania, działającej w strukturze uczelnianego 
systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Wrocławskiej. Podjęto próbę omówienia specyficznej 
roli, jaką ten zbiór pełni w uczelni technicznej, jego różnorodność i oryginalność.

Miejsce nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych i humanistycznych 
w uczelniach technicznych jest szczególne. Politechnika Wrocławska ma długoletnią tra-
dycję w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz dydaktyki wspomnianych dziedzin, 
reprezentowanych obecnie przez Wydział Informatyki i Zarządzania oraz Studium Nauk 
Humanistycznych Politechniki. Działalność obu jednostek ma na celu z jednej strony 
kształcenie przyszłych specjalistów menedżerów, z drugiej zaś poszerzanie wiedzy stu-
dentów wszystkich kierunków  – „zhumanizowanie”1 przyszłych inżynierów. Umiejętności 
z zakresu np. psychologii i komunikacji, socjologii, etyki, prawa, zarządzania, stosunków 
europejskich są istotne w ich przyszłej karierze zawodowej.  Jest to zgodne z założeniem 
Uczelni, aby absolwent był wszechstronnie wykształcony i mobilny na rynku pracy. 

Reprezentowane przez Wydział i Studium dziedziny intensywnie się rozwijają. Cha-
rakteryzuje je również duża interdyscyplinarność. Determinuje to różnorodność zgroma-
dzonych zbiorów oraz organizację ich udostępniania realizowaną w Bibliotece Wydziału 
Informatyki i Zarządzania2. Historia kształtowania tego zbioru oraz jego obecna postać 
jest przedmiotem poniższego referatu.

Historia

Jednostki, których działalność związana była z zagadnieniami dotyczącymi ekonomii 
powstały już w początku lat 50-tych (jako pierwsze w historii polskich uczelni technicz-
nych). Za datę początkową uznać można 22 maja 1951 r., kiedy powołano przy Wydziale 
Mechanicznym Katedrę Ekonomii Politycznej. Szybki rozwój Katedry i jej działalności na 
Uczelni, pokazał zasadność zajmowania się problematyką nauk społeczno-ekonomicz-

1 M. Stolarska, Technik z duszą humanisty. „Forum Akademickie”. 1999,  nr 11,  s. 39.
2 Oznaczonej symbolem BW8.
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nych. W ślad za Katedrą Ekonomii Politycznej powstawały inne jednostki zajmujące się 
podobną problematyką, np. zlikwidowana później Katedra Podstaw Marksizmu-Leninizmu, 
czy wyodrębniona w 1954 r. z jednego z Zakładów Katedry Ekonomii Politycznej, Katedra 
Ekonomiki, Organizacji i Planowania. Ta ostatnia, podobnie jak Katedra Ekonomii Politycz-
nej, już od pierwszych lat działalności zanotowała istotny rozwój. Spowodowane to było 
przede wszystkim faktem współpracy Uczelni z różnymi gałęziami gospodarki3.

Struktura Politechniki Wrocławskiej niejednokrotnie na przestrzeni wielu lat swojego 
istnienia, zmieniała się. Powstawały nowe jednostki, często w wyniku przekształceń już 
istniejących. Podobny los stał się udziałem obydwu omawianych Katedr – w  1986 r. for-
malnie przestały istnieć. Przemianowano je na Instytut Nauk Społecznych oraz Instytut 
Organizacji i Ekonomiki i włączono w strukturę nowopowstałego Wydziału Inżynieryjno-
Ekonomicznego4.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny był pierwszym wydziałem o profilu ekonomicznym 
na uczelniach technicznych w Polsce.  Początkowo studentów kształcono tylko na kierunku 
Organizacja i Zarządzanie, w obszarach dotyczących systemów organizacji produkcji i sy-
stemów zarządzania. Od 1972 r. w proces dydaktyczny włączyli się specjaliści z zakresu 
informatyki i techniki systemów Zakładu Systemów Informacyjnych Biblioteki Głównej PWr 
oraz Instytutu Cybernetyki Technicznej. Doprowadziło to w kolejnych latach do powstania 
drugiego kierunku nauczania na Wydziale – Informatyki. Następne lata przynosiły zmiany 
głównie w nazewnictwie Instytutów tworzących Wydział. Nazwa Wydziału również uległa 
przekształceniu – od 1972 r. funkcjonuje on, jako Wydział Informatyki i Zarządzania. Ostatnie 
istotne zmiany przyniósł rok 1999, gdy przekształcono Instytut Nauk Ekonomiczno-Spo-
łecznych w samodzielną jednostkę ogólnouczelnianą – Studium Nauk Humanistycznych5.  
W strukturze Wydziału pozostały Instytut Organizacji i Zarządzania oraz Instytut Sterowania 
i Techniki Systemów, Wydziałowy Zakład Systemów Informacyjnych i Wydziałowy Zakład 
Informatyki. Te ostatnie zostały kilka lat później połączone w Instytut Informatyki.

Rozpoczęta w 1968 r. reorganizacja, która doprowadziła do opisanych przeobrażeń  
w strukturze Wydziału, dotyczyła również jej bibliotek. Na Uczelni utworzono nową, scen-
tralizowaną sieć biblioteczną Politechniki. Przekształcono dotychczasowe biblioteki katedr 
i zakładów w biblioteki instytutowe, podległe Bibliotece Głównej. Do takich bibliotek należały 
Biblioteka Instytutu Nauk Społecznych powołana 1 stycznia 1971 r., oraz utworzona miesiąc 
później Biblioteka Instytutu Organizacji i Ekonomiki6. Rozporządzenie, na mocy którego 
ustanowiono nowe biblioteki, regulowało również zasady ich organizacji – gromadzenia, 
udostępniania i kontroli księgozbioru. Dotyczyło to m.in. zbiorów, które stanowiły własność 
Biblioteki Głównej i były udostępniane Instytutom na zasadzie depozytu. Postanowiono, że 
księgozbiory zgromadzone w instytutach wcześniej, należące do byłych katedr, zostaną 

3 Księga XXV-lecia Politechniki Wrocławskiej 1945–1970. Wrocław; Warszawa; Kraków 1970. s. 360.
4 40 lat minęło: księga jubileuszowa 40-lecia Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. 

Wrocław, 2009. s. 13.
5 Zarządzenie Wewnętrzne nr 38/99 w sprawie zniesienia Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych i utworze-

nia Studium Nauk Humanistycznych, z dnia 16.12.1999 r.
6 Zarządzenie nr 15/20/71 w sprawie utworzenia biblioteki międzywydziałowej i bibliotek instytutowych z dnia 

30.01.1971.
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poddane selekcji pod kątem ich użyteczności i przekazane na własność Bibliotece Głów-
nej. Merytoryczny nadzór nad księgozbiorem sprawować miały instytuty7.

Kolejne lata nie przyniosły istotnych modyfikacji�, dopiero pod koniec lat 90tych poja-
wiła się idea stworzenia biblioteki wydziałowej, która miała stanowić zaplecze naukowe 
dla działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz wspo-
mnianego, autonomicznego Studium Nauk Humanistycznych. W 2001 r. podjęto decyzję 
o połączeniu trzech bibliotek: Instytutu Organizacji i Zarządzania, Wydziałowego Zakładu 
Informatyki i Studium Nauk Humanistycznych i utworzeniu, w oparciu o ich księgozbiory, 
Biblioteki Wydziału Informatyki i Zarządzania. Od tego momentu wszelką działalność 
związaną z obsługą biblioteczno-informacyjną studentów i pracowników wymienionych 
jednostek oraz prowadzenie działalności dokumentacyjnej i archiwizacji prac naukowo-
badawczych, realizowano w nowej wydziałowej bibliotece9.

Dokonano scalenia księgozbiorów oraz majątku bibliotek. W związku z tym, pierw-
szym zadaniem było uporządkowanie połączonych zbiorów – 19.664 woluminów książek 
i 232 tytułów czasopism. Księgozbiory wcielone do Biblioteki były gromadzone od lat 50. 
W przeciągu tego okresu rzadko dokonywano selekcji i kasacji zbiorów – dezaktualizacja 
piśmiennictwa w zakresie nauk humanistycznych i społecznych nie następuje tak szybko, 
jak to jest w przypadku nauk ścisłych i technicznych.  Gruntownie przeprowadzona proce-
dura porządkowania połączonych zbiorów była podstawą do rozpoczęcia prawidłowego 
i efektywnego funkcjonowania nowej biblioteki. Wyeliminowano niewykorzystywane, znisz-
czone i zdezaktualizowane książki, a w przypadku czasopism – zrezygnowano również 
z prenumeraty powtarzających się tytułów10. Kasacji poddano 9.250 woluminów książek 
i 130 tytułów czasopism11. 

Zasoby 

Uporządkowane zbiory stały się podstawą księgozbioru Biblioteki Wydziału Informatyki 
i Zarządzania rozbudowywanego od tego momentu zgodnie z przyjętą w nowej bibliotece 
polityką gromadzenia. Postawiono sobie za cel umożliwienie czytelnikom jak najszer-
szego dostępu do literatury dostępnej na rynku. Zdecydowano się na ograniczanie za-
kupu wielu egzemplarzy jednej książki na rzecz większej liczby tytułów12.  Zrezygnowano  
z książek z zakresu nauk podstawowych, obowiązkowych dla studentów pierwszych lat 
studiów wszystkich kierunków – matematyki i fizyki – i skupiono się na gromadzeniu za-

7 Załącznik nr 1 „Zasady organizacji bibliotek instytutowych i międzyinstytutowych” do Zarządzenia w sprawie 
powołania bibliotek instytutowych z dnia 29.12.1970.

8 Wprowadzane zmiany  dotyczyły najczęściej nazw bibliotek. W 1973 roku rozszerzono nazwy wszystkich bi-
bliotek Politechniki z „Biblioteka…” na „Biblioteka i Ośrodek Informacji…”

9 Zarządzenie wewnętrzne nr 24/2001 w sprawie utworzenia biblioteki Wydziału Informatyki i Zarządzania z dnia 
17.07.2001.

10 Profil zbiorów Biblioteki Studium Nauk Humanistycznych i Instytutu Organizacji i Zarządzania był podobny 
– wiele tytułów zdublowało się w momencie połączenia księgozbiorów.

11 Na podstawie sprawozdań z działalności biblioteczno-informacyjnej. Dane za rok akademicki 2001/2002 (stan 
w dniu 30.09.2002.) .

12 E. Zysek-Nockowska, Biblioteka Wydziału Informatyki i Zarządzania. W: 40 lat minęło: księga jubileuszowa 
40-lecia Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, 2009. s. 65.
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sobu specjalistycznego, odpowiadającego profilowi Wydziału.  Zdecydowano także o ra-
cjonalnym wyborze książek z zakresu informatyki, który ulega bardzo szybkiej dezaktua-
lizacji.  Przyjęta taktyka, stosowana konsekwentnie do dnia dzisiejszego, doprowadziła do 
powstania obszernego i różnorodnego księgozbioru, bogato reprezentującego zarówno 
nauki ekonomiczne, społeczne i humanistyczne, jak i informatykę. Obecnie Biblioteka 
udostępnia 26.236 woluminów (16.935 tytułów) książek, 1.848 woluminów (140 tytułów) 
czasopism, 302 woluminy rozpraw doktorskich i habilitacyjnych i 2.896 raportów wyko-
rzystując od 2002 r. zintegrowany system biblioteczny Aleph.

Pracownicy Biblioteki podejmują decyzje o zamówieniach książek na podstawie bie-
żącej i obszernej oferty wydawniczej, dopasowując ją do aktualnego programu nauczania  
i sygnalizowanych przez czytelników potrzeb. Poza tym, bibliotekarze współtworząc bi-
bliograficzną bazę danych dorobku naukowego pracowników Politechniki (DONA), mają 
obraz zainteresowań naukowych pracowników oraz doktorantów Wydziału, który także 
pomaga w podejmowaniu decyzji o zamawianiu książek do Biblioteki.   

Porównanie liczby przybytków książek w bibliotekach wydziałowych (oznaczonych symbolami13) 
na Politechnice Wrocławskiej w latach 2005–2010 (w tytułach)

Wraz ze stworzeniem Biblioteki przewidziano dla niej specjalnie przystosowane po-
mieszczenia: wypożyczalnię wraz z zamkniętym magazynem z przesuwnymi regałami 
oraz dużą czytelnię z wolnym dostępem do księgozbioru. 

13 Rozwinięcie oznaczeń numerycznych Bibliotek Wydziałowych: BW-4,12: Międzywydziałowa Biblioteka Wydziału 
Elektroniki i Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki; BW-10: Biblioteka Wydziału Mechanicznego; BW-
9: Biblioteka Wydziału Mechaniczno-Energetycznego; BW-8: Biblioteka Wydziału Informatyki i Zarządzania; 
BW-7: Biblioteka Wydziału Inżynierii środowiska; BW-6: Biblioteka Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geo-
logii; BW-5: Biblioteka Wydziału Elektrycznego; BW-3: Biblioteka Wydziału Chemicznego; BW-2: Biblioteka 
Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego.
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Książki przeznaczone do udostępniania w czytelni pogrupowane zostały tematycznie 
– było to nowatorskie rozwiązanie na tle innych bibliotek Uczelni. Zastosowano je wyłącznie 
na potrzeby tego specyficznego księgozbioru. Stworzono wewnętrzny podział dziedzinowy, 
który nie odpowiada działom UKD, ani innej uniwersalnej klasyfikacji, a został zbudowany  
w oparciu o podział nauk w systemie APIN opracowany w Bibliotece Głównej Politechniki 
Wrocławskiej i dostosowany do potrzeb Wydziału. Zbiór podzielono na 5 głównych działów na-
zywanych kolekcjami (oznaczonych cyframi od 0 do 4). Najbardziej ogólny podział, ilustrujący 
strukturę czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki i Zarządzania przedstawia się następująco:  

• Dział ogólny w ramach którego zgromadzone są encyklopedie i słowniki, zarówno 
o treści ogólnej jak i specjalistycznej (np. dwutomowy The great dictionary of law and 
economics, Glosariusz terminologii stosunków międzynarodowych i prawa międzynaro-
dowego polsko-angielsko-francusko-niemiecki, czy  The Oxford dictionary of philosophy) 
oraz  słowniki obcojęzyczne;

• Humanistyka – w obrębie którego zawierają się książki z nauk społecznych (obszernie 
reprezentowana psychologia, pedagogika, politologia, socjologia i filozofia) oraz prawa;

• Ekonomia – pogrupowane w tym dziale książki dotyczą torii ekonomii, polityki go-
spodarczej i społecznej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, finansów i rynku 
kapitałowo-pieniężnego oraz zagadnień związanych z marketingiem i reklamą.

• Zarządzanie – obszerna część księgozbioru traktująca o wszelkich aspektach orga-
nizacji i zarządzania różnego rodzaju przedsiębiorstwami, takich jak zarządzanie jakością, 
logistyka, analiza finansowa i rachunkowość przedsiębiorstw, zarządzanie pracownikami, 
ekonometria, statystyka i prognozowanie oraz systemy wspomagania decyzji;

• Informatyka – literatura obejmująca zagadnienia począwszy od budowy kompute-
rów, poprzez tworzenie oprogramowania i baz danych, do użytkowania komputerów i ich 
programów.

W każdym dziale literaturę podzielono na dalsze poddziały grupujące książki  
o określonej tematyce, wyodrębniane na potrzeby najsilniej reprezentowanych dziedzin 

Udział procentowy poszczególnych kolekcji w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki i Zarzą-
dzania (na podstawie raportów z systemu Aleph w roku 2011)
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wiedzy lub dla ułatwienia czytelnikom odnalezienia literatury często przez nich poszukiwa-
nej (np. ostatnio zebrano znajdujące się w różnych działach książki dotyczące metodyki 
pracy naukowej i utworzono nową „podkolekcję”).  W obrębie każdego działu i poddziału 
książki ustawione są według sygnatur. 

Również w przypadku czasopism zgromadzonych w Bibliotece obowiązuje wolny 
dostęp do zbiorów (numery bieżące oraz kilka ostatnich roczników). Oczywiście, tak jak  
w przypadku książek, periodyki także grupowane są tematycznie.

Liczba tytułów czasopism drukowanych w zbiorach Biblioteki zmieniała się na prze-
strzeni lat. W ostatnim okresie zmniejsza się prenumeratę tytułów w wersji papierowej. 
Przesunięcie zainteresowania użytkowników w stronę źródeł elektronicznych determinuje 
mniejsze zapotrzebowanie na wydawnictwa ciągłe w wersji tradycyjnej. W roku akademi-
ckim 2009/2010 Biblioteka Wydziału Informatyki i Zarządzania prenumerowała 90 tytułów 
bieżących czasopism polskich i zagranicznych. W chwili obecnej jest to 53 tytuły czaso-
pism (w tym 4 czasopisma zagraniczne), z których większość dotyczy nauk społecznych  
i humanistycznych14. Ponadto prenumerowane są „Roczniki Statystyczne”: „Demogra-
ficzny”, „Statystyczny RP”, „Handlu Zagranicznego oraz Przemysłu”.

Innym istotnym elementem księgozbioru Biblioteki jest zasób dostępny on-line, obej-
mujący bazy książek i czasopism elektronicznych, bazy abstraktowe oraz faktograficzne. 
Bogata oferta takich serwisów, udostępnianych czytelnikom za pośrednictwem Biblioteki 
Głównej, dotyczy głównie nauk ścisłych i technicznych, jednak nie wyłącznie. Serwisy 
niespecjalistyczne, zawierają dostęp do publikacji z różnych dziedzin, również tych z za-
kresu nauk humanistycznych i społecznych, np.:
− serwis GMID – światowa baza danych marketingowych, dostarczająca biznesowej  

i statystycznej informacji o krajach, rynkach, firmach i konsumentach,
− serwis EMIS – umożliwia dostęp do kilkuset krajowych źródeł informacji dotyczących 

Polski, m.in. obejmujących zagadnienia gospodarcze i przemysłowe, ekonomię, fi-
nanse, prawo,

− serwis ProQuest zawierający pełne teksty z około 11.500 czasopism,
− serwis Ebsco – pełne teksty z około 9.200 czasopism,
− serwis Ulrich’s Periodicals Directory zawierający szczegółowe informacje o 300.000 

światowych wydawnictw seryjnych (m.in. o ewentualnym open access),
− baza CEJSH zawierająca abstrakty artykułów opublikowanych w czasopismach z krajów 

Europy środkowej, dotyczących wyłącznie nauk społecznych i humanistycznych.

Użytkownicy

Różnorodność literatury, która jest udostępniana w Bibliotece Wydziału Informatyki  
i Zarządzania znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w dużej liczbie osób odwiedzają-

14 Przede wszystkim nauk o zarządzaniu, marketingu, reklamy, finansów i rachunkowości, psychologii, socjolo-
gii i filozofii oraz dzienniki i tygodniki: „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna” oraz 
„Polityka”,„ Newsweek Polska” i „Wprost”.
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cych wypożyczalnię (2.679 aktywnych użytkowników15) i czytelnię Biblioteki (3.067 czy-
telników16). Oprócz studentów i pracowników macierzystego Wydziału są to słuchacze 
biorący udział w kursach Studium Nauk Humanistycznych17, oraz studenci i pracownicy 
innych wydziałów Politechniki. Każdy czytelnik zainteresowany zbiorami (studenci innych 

15 Każdy czytelnik, który w ciągu roku akademickiego 2010/2011 wykonał operację wypożyczenia, zwrotu, pro-
longaty. Niezależnie od liczby operacji w podanym czasie, każdy użytkownik policzony jest tylko jeden raz.

16 Niezależnie od liczby odwiedzin czytelni biblioteki przez czytelnika.  W danym dniu czytelnik liczony jest tylko 
jeden raz. Dane za rok akademicki 2010/2011.

17 Każdy student magisterskich studiów stacjonarnych, wszystkich typów zobowiązany jest zaliczyć w trakcie 
trwania nauki 150 godzin z puli przedmiotów humanistyczno-menedżerskich (np. filozofia, etyka, socjologia, 
pedagogika, prawo), przy czym co najmniej po jednym przedmiocie humanistycznym i jednym menedżerskim, 
a student stacjonarnych studiów inżynierskich 120 godzin analogicznych zajęć.

Użytkownicy wypożyczalni Biblioteki Wydziału Informatyki i Za-
rządzania w roku akademickim 2010/2011 (na podstawie danych 
z systemu Aleph)
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Porównanie udostępniania zbiorów w czytelniach bibliotek wydziałowych (oznaczonych symbo-
lami) na Politechnice Wrocławskiej w roku akademickim 200�/2010

Biblioteki Wydziałowe PWr
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wydziałów szukają zwłaszcza literatury dotyczącej zarządzania jakością, logistyki, bhp) 
odnaleźć może interesujące go książki i czasopisma.  Dowodem atrakcyjności zgroma-
dzonego zbioru jest również duża liczba odwiedzin użytkowników z innych uczelni (np. 
Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Wrocławski, uczelnie prywatne, a także Wyższa 
Szkoła Oficerska), którzy w bezpośrednich rozmowach z pracownikami Biblioteki pod-
kreślają wartość zgromadzonej literatury. Dokładne dane na temat użytkowników odwie-
dzających Bibliotekę i wykorzystywania zbiorów uzyskiwane są z raportów Aleph, danych 
statystycznych gromadzonych w Bibliotece oraz od września 2010 r. z nowego programu 
rejestracji czytelników w czytelni.

Wysoka liczba użytkowników odwiedzających Bibliotekę jest wynikiem podejmowania 
przez pracowników działań mających na celu promocję zbiorów i usług. Wydawać by się 
mogło, iż w instytucji non-profit, jaką jest biblioteka, marketing w najbardziej potocznym 
rozumieniu tego pojęcia nie ma racji bytu. Jednak pojmowany szeroko, jako procesy 
prowadzące do tworzenia i oferowania produktów posiadających wartość dla klienta1�, 
znajduje dokładne odzwierciedlenie w działaniach pracowników Biblioteki. W Bibliotece 
Wydziału Informatyki i Zarządzania udało się zebrać bogaty i wszechstronny księgozbiór. 
Prowadzone działania promocyjne mają na celu przekazanie informacji o zasobie oraz 
o usługach oferowanych przez Bibliotekę możliwie największej grupie użytkowników. 
Bibliotekarze dążą do tego, aby zgromadzone źródła informacji były jak najefektywniej 
i najczęściej wykorzystywane oraz stały się przydatnym zapleczem dydaktycznym i na-
ukowym. 

Komunikacja z czytelnikiem w Bibliotece odbywa się poprzez bezpośredni kontakt 
z bibliotekarzem oraz różne formy informowania o zasobach, jak np.: 
− ulotki z regulaminem korzystania ze zbiorów, także w języku angielskim,
− informator o e-zbiorach dostępnych poprzez sieć uczelnianą, przydatnych dla studen-

tów naszego Wydziału, 
− naklejki na książkach lektoryjnych z informacją, że dany tytuł dostępny jest również 

w formie elektronicznej (bazie Korpo.ibuk.pl), 
− gablota, gdzie pojawiają się aktualne informacje o nabytkach biblioteki, nowych bazach 

danych, czy zmianach w funkcjonowaniu Biblioteki,
− wystawy książek zagranicznych, giełdy książek.

Ponadto Kierownik Biblioteki przedstawia każdego roku Radzie Wydziału sprawozda-
nie z działalności Biblioteki informując o poczynaniach bibliotekarzy, ich aktywności oraz 
nowych usługach świadczonych na rzecz użytkowników. 

Bibliotekarze uczestniczą również w przysposobieniu bibliotecznym dla studen-
tów pierwszego roku, szkoleniach dla doktorantów, czy spotkaniach organizowanych  
z pracownikami naukowymi na temat nowych możliwości korzystania z zasobów.

Innym kanałem, wykorzystywanym do promowania Biblioteki jest droga elektro-
niczna. Biblioteka posiada na stronie Wydziału własną rozbudowaną podstronę (także 

1� Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu. Poznań 2004, s. 14.
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w języku angielskim19), zawierającą prócz lokalizacji, godzin otwarcia, wyczerpujące 
informacje o oferowanych usługach i księgozbiorze. Dzięki współpracy z Biurem Pro-
mocji Wydziału, w newsletterze rozsyłanym do wszystkich pracowników Wydziału 
często pojawiają się informacje o Bibliotece. Także za pośrednictwem służbowej 
poczty elektronicznej, bibliotekarze wysyłają do pracowników i doktorantów informa-
cje o szkoleniach, nowych usługach oraz szczegółowe wykazy nowości cieszące się 
dużym zainteresowaniem. 

Przyjmując dalej za punkt wyjścia definicję marketingu podaną przez P. Kotlera, istot-
nym elementem działalności marketingowej jest identyfikowanie pragnień klientów, wy-
chodzenie naprzeciw ich potrzebom20. Pracownicy biblioteki są zawsze otwarci na sugestie 
użytkowników. Dzięki aktywnemu udziałowi w życiu Wydziału poznają na bieżąco decyzje 
o nowych kierunkach studiów, czy przedmiotach, dzięki czemu natychmiast uzupełniają 
księgozbiór o niezbędną literaturę21.

Warto w tym miejscu podkreślić, że to właśnie dzięki kompetencjom i profesjonalizmowi 
pracowników udało się osiągnąć wysoki poziom oferowanych przez Bibliotekę zbiorów 
i usług. Zespół Biblioteki stale i systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Biblioteka-
rze uczestniczą między innymi w szkoleniach organizowanych zarówno przez Bibliotekę 
Główną, jak i przez Wydział, w kursach językowych (j. angielski, j. rosyjski), w konferen-
cjach, publikują i biorą czynny udział w organizacjach bibliotekarskich. Od 2008 r. cały 
zespół podlega ocenie okresowej.

Biblioteka Wydziału Informatyki i Zarządzania, jako książnica akademicka stanowi 
integralną część uczelni technicznej, jaką jest Politechnika Wrocławska i realizuje 
ustalone zadania. Jej rola z jednej strony polega na aktywnym włączaniu się w pro-
ces dydaktyczny realizowany na Wydziale oraz w Studium Nauk Humanistycznych, 
a z drugiej strony wspomaganiu działalności naukowej i badawczej wymienionych 
jednostek. Dzięki gromadzeniu różnorodnych zbiorów z zakresu zagadnień dotyczą-
cych nauk społecznych i humanistycznych służy również studentom i pracownikom 
całej Uczelni.

Będąc organizacją non-profit, ukierunkowaną na użytkowników stara się oferować 
odpowiedniej jakości usługi i dysponuje zasobami, których potrzebują i które preferują 
czytelnicy. Bibliotekarze starają się kreować pozytywny wizerunek biblioteki poprzez 
swoje działania marketingowe, aktywność, innowacyjność i elastyczność, zapewniając 
odpowiednie warunki i sprzyjającą atmosferę.

19 Biblioteka Wydziału Informatyki i Zarządzania jako jedyna biblioteka wydziałowa Politechniki posiada stronę 
internetową w wersji angielskiej, zawierającą wszystkie informacje. Jedynie Biblioteka Wydziału Elektrycznego 
posiada również wersję angielska strony www, znajdują się tam jednak jedynie podstawowe informacje.

20 Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu. Poznań, 2004. s. 14.
21 Przykładowo, natychmiast jak tylko podjęto decyzję o rozpoczęciu na Wydziale nauczania  w języku angiel-

skim, w Bibliotece utworzono obszerny zbiór literatury w tym języku. 
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Agnieszka Dolińska, Joanna Gryt  
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

DOKUMENTOWANIE DOROBKU NAUKOWEGO 
PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  

W POZNANIU – 55 LAT DOśWIADCZEŃ

Streszczenie: Celem referatu jest zaprezentowanie doświadczeń Biblioteki Głównej Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Poznaniu w zakresie dokumentowania dorobku naukowego pracowników uczelni. Przedsta-
wiono zmiany zachodzące w sposobach rejestrowania publikacji. Omówiono rozwój procesu dokumentacji 
od kart katalogowych, przez bibliografie drukowane, aż do baz danych w postaci elektronicznej. 

Biblioteki uczelni wyższych, jako biblioteki naukowe, pełnią istotną rolę w środowisku 
akademickim: służą potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów 
bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-ba-
dawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych1. Prowadzona przez nie działal-
ność bibliograficzna, mająca na celu dokumentowanie dorobku naukowego pracowników, 
przyczynia się nie tylko do upowszechniania wiedzy  i wyników prowadzonych przez nich 
badań, ale także wspomaga proces dydaktyczny i ułatwia dokonywanie różnorodnych 
zestawień statystycznych.

Bibliografie drukowane

W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (BG UEP) prace nad 
bibliografią publikacji pracowników rozpoczęto wcześnie, już w latach 50-tych. Pierwsze 
zestawienie w postaci drukowanej ukazało się w wydanym w 1956 r. jubileuszowym opra-
cowaniu z okazji 30-lecia Uczelni i nosiło tytuł Bibliografia opublikowanych prac czynnych 
pracowników nauki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Zarejestrowano w nim 
opisy ok. 600 publikacji autorstwa 49 osób w układzie alfabetycznym wg nazwisk auto-
rów, w podziale na samodzielnych pracowników nauki, adiunktów i asystentów. Jego au-
torką była ówczesna Kierownik Biblioteki mgr Hanna Maciejewska, która zajmowała się 
dokumentowaniem dorobku przez kolejne 20 lat. W 1966 r. Oddział Informacji Naukowej 
utworzył kartotekę publikowanych prac pracowników Szkoły za lata 1926–1965 i podjęta 
została decyzja o prowadzeniu jej na bieżąco, co umożliwiło coroczne opracowywanie 
wykazów. 

Do 1978 r. w „Rocznikach Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu” ukazało się 16 
zestawień obejmujących dorobek pracowników Uczelni z lat 1956–1973.

1 Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U., nr 85, poz. 539, art. 21, pkt 2. 
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Po kilkuletniej przerwie podjęto dalsze prace nad wydawaniem bibliografii publika-
cji pracowników Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (AEP) po zmianie nazwy Uczelni 
1.10.1974 r. Tym razem ukazywała się ona w „Informacjach Biblioteki Głównej” – czaso-
piśmie dokumentującym ówczesną działalność tej jednostki. W latach 1978–1982 ukazało 
się 5 zestawień, opracowanych przez Zdzisławę Borowską. Opisy dotyczyły publikacji 
wydanych w latach 1976–1980 i uszeregowano je alfabetycznie według nazwisk autorów. 
Przy opracowywaniu bibliografii wykorzystano „Przewodnik Bibliograficzny” i „Bibliografię 
Zawartości Czasopism” oraz bieżące nabytki wpływające do biblioteki. 

Z zastosowaniem tych samych kryteriów doboru publikacji i analogicznego układu wy-
druku w 2002 r. ukazało się samoistne wydawniczo zestawienie Publikacje pracowników 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu wydane w latach 
1974–1975, opracowane przez Agnieszkę Dolińską. Uzupełniło ono dwuletnią lukę i po-
zwoliło zachować ciągłość w dokumentowaniu dorobku publikacyjnego.  

W ramach Uczelnianego Systemu Dokumentacyjno-Informacyjnego prowadzono 
dalsze prace nad redagowaniem bibliografii, wydawanej już nie co roku, lecz obejmu-
jącej okres trzyletni związany z poszczególnymi kadencjami rektorskimi AEP. Zadania 
tego podjął się Seweryn Drozdowski, „wytrawny dokumentalista i bibliograf”2, pracujący 
w Sekcji Dokumentacji i Informacji Naukowej Oddziału Obsługi Użytkowników. Proces 
wydawniczy trwał długo, ale ostatecznie w 1991 r. ukazała się Bibliografia publikacji pra-
cowników Akademii Ekonomicznej w Poznaniu wydanych w latach 1981–1983, a w 1994 r. 
 Bibliografia publikacji pracowników Akademii Ekonomicznej w Poznaniu wydanych w la-
tach 1984–1986. Całość zebranego materiału przedstawiono w zrębie głównym według 

2 J. Sójka, Seweryn Drozdowski 1934–1993: bibliotekarz, bibliograf, dziennikarz, poeta. W: Słownik bibliotekarzy 
wielkopolskich 1918–2000. Red. W. Łozowski. Poznań, 2001, s. 50.

Okładki wybranych bibliografii drukowanych
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obowiązującej w poszczególnych latach struktury organizacyjnej Uczelni: wydziałów, 
a w ich obrębie instytutów (później katedr) oraz międzywydziałowych i pozawydziałowych 
jednostek organizacyjnych. Wewnątrz poszczególnych jednostek nazwiska autorów usze-
regowano  alfabetycznie. W ramach hasła autorskiego tytuły publikacji ułożono chrono-
logicznie, a w ramach roku − alfabetycznie. 

Zachowując ten sam układ wydruku w latach następnych wydano 4 tomy bibliografii 
opracowane przez Barbarę Rossę, obejmujące dorobek z lat 1987–1999. Wymienione 
publikacje opracowano na podstawie prowadzonej od lat 60-tych kartoteki kartkowej, 
z której do druku zakwalifikowano ok. 70%  zebranego materiału mającego charakter na-
ukowy oraz popularnonaukowy. Do wydruku ostatnich 2 tomów bibliografii za lata 2000 
–2005 w opracowaniu Agnieszki Dolińskiej wykorzystano moduł Expertus®Druk. Wszystkie 
tomy uzupełnione zostały wykazami: ważniejszych skrótów i skrótowców, skrótów nazw 
wydawnictw i tytułów wydawnictw ciągłych z rozwiązaniami, indeksem autorów, a od r. 
2000 również indeksami słów kluczowych w języku polskim i angielskim nadanymi przez 
autorów publikacji.

Podsumowując: w latach 1956–2005 ukazało się łącznie 31 drukowanych bibliografii 
publikacji pracowników Uczelni: 9 z nich stanowiło publikacje samoistne wydawniczo, a 22 
umieszczone zostały w wydawnictwach ciągłych i opracowaniach zbiorowych.

Bibliografie elektroniczne

Lata 90., związane z intensywnym rozwojem komputeryzacji i szerokim  dostępem do 
Internetu spowodowały, że biblioteki zaczęły udostępniać swoje zasoby szerszemu gronu 
użytkowników. Dzięki temu efekty ich pracy zostały szeroko upublicznione, a działalność 
naukowo-badawcza macierzystej uczelni  spopularyzowana.  

Informacja o publikacjach pracowników na stronie BG UEP
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Bibliografia dorobku piśmienniczego, obok funkcji dokumentowania działalności na-
ukowej, stanowi jedno ze źródeł informacji, które podobnie jak inne źródła, powinno być 
udostępniane3. Dlatego nawiązano współpracę z poznańską firmą Splendor, która zaowo-
cowała pojawieniem się bazy (tworzonej w systemie Expertus) Bibliografia publikacji pra-
cowników Akademii Ekonomicznej w Poznaniu od roku 2000  na stronie www biblioteki. 
Na bieżąco wprowadzano do niej opisy prac samoistnych wydawniczo oraz fragmentów 
zamieszczonych w wydawnictwach zwartych i ciągłych (tj. rozdziały, artykuły, recenzje, 
materiały konferencyjne). Rejestrowano biogramy, wspomnienia, bibliografie, artykuły 
opublikowane w dziennikach i tygodnikach oraz opisy dotyczące wypowiedzi, wywiadów, 
głosów w dyskusji, polemik, abstraktów, prac redakcyjnych. Tym samym zbędne stało się 
kontynuowanie prac związanych z kartoteką publikacji, którą zamknięto z końcem roku 
1999 i pozostawiono wyłącznie do celów archiwalnych.

W latach 2004–2007 pracownicy Biblioteki Głównej podjęli trud uzupełnienia bazy 
o publikacje z lat poprzednich, mając na celu zarchiwizowanie całego dorobku pracow-
ników Uczelni od momentu jej powstania w 1926 r. Obawiano się, że konwersja danych 
z plików tekstowych spowoduje zbyt dużą ilość błędów, dlatego wpisywano ręcznie do 
modułu Expertus®Rejestr opisy bibliograficzne przejęte z wcześniejszych bibliografii 
drukowanych. Efektem pracy jest Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Poznaniu, do której link znajduje się bezpośrednio na stronie głównej Bi-
blioteki. Baza aktualnie liczy ponad 42 tys. rekordów.

Bibliografię opracowują na bieżąco pracownicy Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digita-
lizacji BG UEP z autopsji lub na podstawie danych dostarczonych przez autorów (opisy 
opatrzone*).  Wprowadzanie odbywa się w formacie MARC przez wybór jednego z 5 for-
mularzy w module rejestracyjnym: 
– publikacja w czasopiśmie (artykuł), 
– monografia, skrypt,  
– rozdział, fragment w książce,
– referat w materiałach,
– patent.

Opisy uzupełniane są o charakterystykę formalną, kod języka oraz słowa kluczowe 
w języku polskim lub angielskim, przejęte wyłącznie z oryginału. Jeśli dokument posiada 
pełen tekst dostępny online, do opisu dołączony jest jego adres internetowy. Przykładem 
mogą być tutaj rozprawy doktorskie lub habilitacyjne pracowników udostępniane w Biblio-
tece Cyfrowej BG UEP na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. 

Bazę można przeszukiwać wpisując dowolne słowo lub według zdefiniowanych in-
deksów m.in.:
– autorów (uwzględniono powiązania między wszystkimi formami nazwisk autorów: na-

zwiska dwuczłonowe, panieńskie, zmiany imion i nazwisk),

3  I. Sójkowska, Bibliografia dorobku naukowego pracowników uczelni – tradycyjne i nowoczesne metody udo-
stępniania: Doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej i perspektywy na przyszłość. „Biuletyn 
EBIB” [online]. 2006, nr 1(71), grudzień/styczeń [dostęp: 02.08.2011]. Dostępny w Internecie: <.http://www.
ebib.info/2006/71/sojkowska.php>. ISSN 1507-7187.
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– autorów i jednostek organizacyjnych w ramach UEP (wydziały, instytuty, katedry),
– tytułów,
– słów kluczowych (polskich i angielskich),
– źródła,
– serii wydawniczych,
– typu publikacji. 

Możliwe jest wyszukiwanie poprzez zapytania proste lub złożone (przy pomocy ope-
ratorów Boole’a), a także według początków terminów z maskowaniem znakami * lub $.  
Zawężanie wyników pozwala wyświetlić opisy z  wybranego roku lub określonego zakresu 
lat, a także znaleźć wyłącznie pełne teksty publikacji dostępne w Internecie. Istnieje kilka 
formatów wyświetlania wyników: standardowy, skrócony, pełny, kontrolny, z etykietami pól 
lub bez nich oraz wersja „do druku” z usuniętymi  hiperłączami. 

Moduł Expertus®Rejestr

Moduł Expertus®WWW
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Pierwotne, dokumentacyjne przeznaczenie bibliografii dorobku naukowego nie jest 
już jedynym i wystarczającym zastosowaniem tego typu baz. Bibliografie dorobku nauko-
wego są obecnie wykorzystywane nie tylko jako źródło informacji o publikacjach i pracach 
niepublikowanych, lecz także do celów oceny parametrycznej, analizy bibliometrycznej, 
szeroko pojętej statystyki i rozmaitych rankingów4.

Działania władz uczelni w zakresie wytyczania nowych strategii i zadań mają ogromny 
wpływ na kształt opracowywanej bibliografii5. Nierzadko samo ich nastawienie determinuje 
powodzenie lub fiasko inicjatyw podejmowanych przez bibliotekarzy w zakresie rejestro-
wania, a także ewentualnego późniejszego udostępniania efektów pracy naukowej6.

W 2003 r. władze Uczelni zdecydowały o zbudowaniu nowego systemu bibliogra-
ficznego przy założeniu, że raz wprowadzone do niego dane będą wielokrotnie wyko-
rzystywane do różnych celów i zestawień. System ten miał również umożliwić doku-
mentację m.in. wniosków o dofinansowanie badań, grantów, projektów europejskich, 
ministerialnych, uczelnianych, efektów prac B+R, ekspertyz, uczestnictwa w radach 
naukowych komitetów, konferencji, sprawozdań.  

Prace nad projektem i architekturą nowego systemu odbywały się we współpracy z bi-
bliotekarzami. Ustalono kategorie i podkategorie rekordów bibliograficznych oraz zdefi-
niowano zbiór atrybutów niezbędnych do ich opisu: 
– podstawowe: autor, tytuł całości, tytuł części, rok i miejsce wydania, ISBN, ISSN,
– dodatkowe: redaktor, seria, obecność czasopisma na tzw. Liście Filadelfijskiej lub Eu-

ropean Reference Index for the Humanities (ERIH).
Dla każdego typu i podtypu określono wartości punktowe zgodnie z regułami oceny 

parametrycznej Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. 
1 marca 2004 r. zarządzeniem Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu urucho-

miono Internetowy System Bibliograficzny (ISB). Obowiązek wprowadzania opisów pub-
likacji został nałożony na samych autorów: pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 
słuchaczy dziennych studiów doktoranckich7.

4 J. Głębocki; G. Pietruszewski, Integracja bibliografii dorobku naukowego z systemem przepływu informacji 
naukowej. W: Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bibliograficzne 
bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy, Bydgoszcz, 27–29 maja 2009 [online]. Warszawa: 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja „Elektronicznej 
Biblioteki”, 2009 [dostęp: 03.08.2011]. Dostępny w Internecie: <http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat19/
glebocki_pietruszewski.php>. ISBN 83-921757-5-1.

5 M. Garczyńska, Bibliografie publikacji pracowników szkół wyższych w Polsce. W: Ogólnopolska konferencja 
naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości 
współpracy, Bydgoszcz, 27–29 maja 2009 [online]. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] 
W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja „Elektronicznej Biblioteki”, 2009 [dostęp: 03.08.2011]. Dostępny 
w Internecie: < http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat19/garczynska.php>. ISBN 83-921757-5-1.

6 M. Rychlik; E. Karwasińska, Polowanie na zasób – czyli strategia pozyskiwania dokumentów do repozytorium 
AMUR (Adam Mickiewicz University Repository). W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Otwarte Zasoby 
Wiedzy: nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej, 15–17 czerwca 2011, Kraków-Za-
kopane [online]. [dostęp: 03.08.2011]. Dostępny w Internecie: <https://hps.biblos.pk.edu.pl/scs-ozw2011/scs/
files/File/prezentacje/Rychlik_Karwasinska.pdf>. 

7 Zarządzenie nr 2/2004 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Inter-
netowego Systemu Bibliograficznego [online]. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004. [dostęp: 
18.07.2011]. Dostępny w Internecie:  <http://biblioteka.ue.poznan.pl/page/dopobrania/zarzadzenie_2_2004.
pdf>.
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ISB podzielono na 4 moduły:
– System Bibliograficzny rejestrujący dorobek publikacyjny w poszczególnych kategoriach  

–  pod opieką Biblioteki Głównej UEP, 
– System Badań Statutowych dokumentujący aktywność pozapublikacyjną pracowni-

ków,
– System Badań Własnych (Młodych Naukowców i Doktorantów) –  pod opieką Działu ds. 

Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą,   
– System Syllabus – pod opieką Działu Dydaktyki. 

Internetowy System Bibliograficzny dostępny jest w Internecie�. Po zalogowaniu użyt-
kownicy uzyskują możliwość wprowadzania i edytowania danych. Istnieje opcja linkowania 
pełnych tekstów publikacji poprzez umieszczenie adresu URL w formularzu. System umoż-
liwia generowanie zestawień dorobku naukowego dla poszczególnych autorów w określo-
nych latach, w podziale na typy publikacji i rodzaje dorobku niepublikowanego oraz dla 
wszystkich pracowników uczelni łącznie lub w rozbiciu na poszczególne wydziały.  

Pracownicy Biblioteki oddelegowani do zadań związanych z monitorowaniem Sy-
stemu, posiadający zakres uprawnień administratora, dokonują weryfikacji zgłaszanych 
opisów publikacji na podstawie zbiorów bibliotecznych lub w oparciu o materiały dostar-
czone przez autorów9. Zatwierdzenie opisu w bazie skutkuje dwojako: naliczane są punkty 

8 Centrum elektronicznych aplikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu [online]. Poznań: Uniwersytet Eko-
nomiczny w Poznaniu, 2011 [dostęp: 29.07.2011]. Dostępny w Internecie: <http://aplikacje.ue.poznan.pl/>. 

9 Zarządzenie nr 19/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie: 
zmiany Zarządzenia nr 2/2004 oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 2/2004 Rektora Akade-
mii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Internetowego Systemu Bibliograficznego 
[online]. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006. [dostęp: 18.07.2011]. Dostępny w Internecie: 
<http://biblioteka.ue.poznan.pl/page/dopobrania/zarzadzenie_19_2006.pdf >. 

Strona Internetowego Systemu Bibliograficznego UEP
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przypisane danej kategorii i opis publikacji staje się widoczny w dostępie publicznym (bez 
konieczności zalogowania). 

Do obowiązków bibliotekarzy sprawujących opiekę nad Systemem, oprócz weryfikacji 
formalnej opisów publikacji, należy również:
– monitorowanie aktywności MNiSW w zakresie publikowania rozporządzeń i komuni-

katów zmieniających kryteria i tryb przyznawania środków finansowych na działalność 
statutową jednostek naukowych, 

– uaktualnianie wartości punktowych zgodnie z listami czasopism punktowanych,   
– zgłaszanie osobom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną danych niezbędnych do 

implementowania nowych kategorii i wartości punktowych im przypisanych.  
Zadania te utrudnia brak spójnych i przejrzystych zasad oceny parametrycznej for-

mułowanych przez Ministerstwo. środowisko bibliotekarskie świadome wagi problemu 
wielokrotnie podnosiło tę kwestię na konferencjach i forach naukowych10.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przeszła długą, trwającą 
ponad pół wieku, drogę w zakresie dokumentowania dorobku naukowego pracowników 
uczelni. Proces ten zmieniał się na przestrzeni lat i był ściśle związany z rozwojem tech-
nologii. Tradycyjne kartoteki zostały wyparte przez bibliografie drukowane, a te przekształ-
cono w bazy danych umieszczane w Internecie. 

Rejestrowanie i udostępnianie informacji o efektach prac naukowo-badawczych stanowi 
ważne ogniwo komunikacji naukowej. Uczestnictwo bibliotek w tym procesie utrwala ich 
rolę jako ośrodków zarządzających informacją naukową i stawia je w roli nie tylko biernego 
rejestratora danych, lecz także jako równorzędnego partnera w dyskusjach merytorycznych 

10 E. Dobrzyńska-Lankosz, Nowe zasady oceny dorobku publikacyjnego pracowników nauki, Uwagi i propozycje 
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. „Biuletyn EBIB” [online]. 2011, nr 3(121) [do-
stęp: 22.07.2011]. Dostępny w Internecie: <http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/121/121_lankosz.
pdf >. ISSN 1507-7187.

Informacja o publikacjach pracowników na stronie UEP
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z władzami uczelni i twórcami strategii rozwoju nauki11. Poprzez spełnianie tych zadań 
biblioteki wpisują się w realizację strategii Uczelni, wspierając działalność naukowo-ba-
dawczą pracowników, co powinno przyczyniać się do zmiany percepcji roli bibliotekarzy 
i podniesienia rangi bibliotek w środowisku akademickim. 
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ROZWÓJ ZAWODOWY BIBLIOTEKARZA 
W śWIETLE TEORII I DOśWIADCZEŃ WŁASNYCH

Streszczenie: W artykule opisano relację między rozwojem zawodowym a stylem zarządzania, mo-
tywacją, wiekiem, czy też cechami charakteru. Relacja ta kształtowana jest przez czynniki organizacyjne, 
indywidualne i społeczne. Na początku podano kilka informacji i definicji związanych z rozwojem zawo-
dowym. W dalszej części artykułu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: „rozwijamy się bo chcemy, czy 
musimy?”. W artykule przedstawiono przykłady odnoszące się do zawodu bibliotekarza wynikające z do-
świadczeń autora.

Ludzie uczą się przez całe życie, świadomie, przypadkowo lub przez doświadcze-
nie. Czasem uczą się planowo, bo wymaga tego rodzaj wykonywanej pracy, czasem, 
bo ciekawi są otaczającego świata, a czasami, dlatego że po prostu lubią się uczyć1. 
W literaturze można spotkać się z różnymi określeniami rozwoju zawodowego, takimi 
jak: kształcenie, szkolenie, przyuczanie, dokształcanie, podwyższanie kwalifikacji, 
edukacja zawodowa, doskonalenie zawodowe, samodoskonalenie, uczenie się. żadne 
z tych określeń nie definiuje dokładnie pojęcia rozwój zawodowy, chociaż każde z nich 
jest jego częścią. Przyjąć można, że rozwój zawodowy to „działania świadome i in-
tencjonalne, których istotę stanowi proces społecznie pożądanych i ukierunkowanych 
przemian ilościowych i jakościowych, warunkujących celowy, aktywny, kontrolowany 
i odpowiedzialny udział człowieka w kształtowaniu samego siebie i przez to swojego 
bliższego i dalszego otoczenia”2. Odnieść to należy „do całego procesu kształtowa-
nia tożsamości zawodowej od pierwszych form uczestnictwa społecznego (zabawa) 
do momentu całkowitego wycofania”3. W literaturze przedmiotu zwraca się również 
uwagę na inny termin, często używany zamiennie, mianowicie: kariera zawodowa. 
Różnica w tych pojęciach polega na tym, że w odróżnieniu od rozwoju zawodowego, 
który kładzie nacisk na rozwój człowieka, kariera zawodowa rozumiana jest jako „ciąg, 
sekwencja obejmowanych przez pracownika stanowisk, wykonywanych prac/lub peł-
nionych funkcji”4. 

Jak wynika z powyższych rozważań, proces uczenia się jest procesem długotrwałym. Prze-
biega od dzieciństwa, gdy człowiek zaczyna przyswajać pewne zachowania, rodzą się nowe 

1 M. Marcinek, Pochwała ciekawości świata [online]. EBIB, 1999, 05 [wrzesień] [dostęp: 15.07.2011], <http://
www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib05/m_marcinek.html>

2 K. Januszkiewicz, Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia. Wyd. Uniwersytetu  Łódzkiego, Łódź, 
2009 s. 98.

3 ibid. s.107.
4 ibid. s.107.
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zainteresowania i pogłębia wiedza, poprzez wybór zawodu i przygotowywanie się do niego. 
Proces uczenia się trwa nadal w okresie aktywności zawodowej, aż do jej zaprzestania. Po 
części dokonuje się to w sposób nieuświadomiony, po części zaś – w konsekwencji świado-
mego zaangażowania się człowieka5. H. Król i A. Ludwiczyński wiążą rozwój zawodowy z roz-
wojem kapitału ludzkiego w organizacji określając rozwój zawodowy jako zespół (...) „działań 
w zakresie wzbogacenia wiedzy, rozwijania zdolności i umiejętności, kształtowania motywacji 
oraz kondycji fizycznej i psychicznej pracowników, które powinny prowadzić do wzrostu ich 
indywidualnego kapitału ludzkiego oraz wartości kapitału ludzkiego organizacji”6.

Należy podkreślić, ze rozwój zawodowy związany jest nierozerwalnie z rozwojem 
osobistym człowieka. Inicjują i kształtują go zarówno czynniki wewnętrzne wypływa-
jące z samego człowieka, jak i zewnętrzne, niezależne od niego. Do pierwszych zalicza 
się: cechy charakteru, zainteresowania, zdolności, nabytą wiedzę i doświadczenie oraz 
plany, aspiracje życiowe, zawodowe i wewnętrzne motywacje. Czynniki zewnętrzne są 
bardziej zróżnicowane. Zaliczyć do nich można grupę społeczną, z której wywodzi się 
jednostka, jej możliwości finansowe i zdobyte wykształcenie, a wreszcie miejsce pracy 
i ludzi, których spotyka w swoim życiu. To właśnie warunki i sytuacja w pracy odgrywają 
bardzo ważną rolę w ukierunkowaniu rozwoju zawodowego. Autorzy J. Sutherland i D. 
Canwell wskazują pięć podstawowych funkcji rozwoju zawodowego, odnosząc je do za-
dań stawianych pracownikom w organizacji i wykazując, jak ważne jest to zagadnienie 
dla organizacji. Są to:
– poszerzanie wiedzy – zdobywanie wiedzy pomocnej w sytuacjach problemowych, 

zwłaszcza w pracy koncepcyjnej,
– uczenie się na podstawie doświadczeń – zdobywanie wiedzy praktycznej poprzez 

obserwację siebie i innych oraz wdrażanie nowych rozwiązań do wykonywanych 
zadań,

– rozwój nowych postaw i przekonań – gotowość do zmian dotychczasowych poglądów 
i przekonań, przeformułowanie systemu wartości, zasad i norm postępowania,

– możliwość odbudowywania kwalifikacji zawodowych – dotyczy wymiaru jednostkowego 
i odnosi się do indywidualnych kompetencji pracownika, ich diagnozowania i podno-
szenia na wyższy poziom,

– współpraca i wkład w rozwój personelu - dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, korzy-
stanie z zasobów wiedzy innych pracowników, wzajemne uczenie się i działanie (coa-
ching, mentoring, peertutoring)7.

Na rozwój zawodowy możemy również spojrzeć z perspektywy pracownika. Cele, ja-
kie pracownik uważa za ważne przy podejmowaniu wysiłku związanego z  poszerzaniem 
własnej wiedzy to:

5 M. Rybak, Zintegrowane uczenie się organizacji a zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] Zarządzanie zasobami 
ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. pod red. Z. Wiśniewskiego i A. Pocztowskiego. Oficyna Wydawnicza, 
Kraków, 2004 s. 199.

6 Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji red. nauk. H. Król, A. Ludwiczyński. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, s.432.

7 Za: A. Wach-Kąkolewicz, Rozwój zawodowy – motywy podejmowania aktywności uczenia się.  „E-mentor”, 
2008,  nr 4 (26) s.57–58.
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– korzyści materialne – oczekiwanie nagrody lub podwyżki, 
– awans lub wyróżnienie – co ma wpływ na polepszenie pozycji zawodowej pracownika 

lub otrzymanie przez niego innego rodzaju działań,
– wyzwania – rozwój pozwala na przezwyciężanie przeszkód, rozwiązanie zadań trud-

nych, 
– rywalizacja  i potrzeba władzy oraz większej samodzielności, 
– realizacja własnych marzeń – określonej pozycji zawodowej�.

Należy zatem zastanowić się nad rozwojem w zawodzie bibliotekarza. Czy uczymy 
się, bo chcemy, czy dlatego że musimy? Co wpływa na nasze wybory: rodzina otoczenie, 
koledzy, a może przełożeni? Czy potrafimy się sami motywować, czy też potrzebne są 
inne motywatory, np. finansowe?. Czy rozwijamy się, bo lubimy to robić, czy też chcemy 
awansować i dostać podwyżkę? Czy wreszcie łatwiej uczyć się będąc młodym?

Czynniki wpływające na rozwój zawodowy bibliotekarza

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat możemy obserwować zmiany zachodzące 
w bibliotekach. Zmiany te spowodowane zostały przez wiele czynników, z których można 
wymienić: zmiany własnościowe, nowe podejście do klienta, położenie nacisku na działa-
nia informacyjne i nowe usługi. Czynnikiem decydującym o tych zmianach była i jest nadal 
rozwijająca się technologia informatyczna. Przyczyniła się ona do komputeryzacji bibliotek 
(katalogi), powstania elektronicznych źródeł informacji i ogólnodostępnego Internetu. Pod 
jej wpływem biblioteki, a w każdym razie większość z nich, przestały być tylko wypożyczal-
niami, a stały się nowoczesnymi centrami multimedialnymi, które nie tylko księgozbiorem, 
nowymi mediami, ale także zmianami w urządzeniu wnętrz, czy wręcz swoją architekturą 
przyciągają użytkowników. Biblioteki zaczęły wychodzić poza swoje wydzielone budynki. 
W „krajach zachodnich” można znaleźć je w centrach handlowo-rekreacyjnych, obok mul-
tiplexów, gdzie stanowią alternatywę dla kina czy teatru.

Jednakże biblioteka to nie tylko budynek, zbiory i sprzęt komputerowy, to przede wszyst-
kim ludzie. Ludzie, którzy wybrali zawód bibliotekarza, „bo kochali książki (co wcale nie 
musi oznaczać zamiłowania do pracy w bibliotece), którym nie udało się znaleźć pracy 
w wyuczonym zawodzie (…), to wreszcie ci, którzy traktowali tę prace tymczasowo, ale 
dostrzegli jej urok (…)”9. Zmiany zachodzące w bibliotekach spowodowały zwiększenie 
wymagań stawianych przed bibliotekarzami i zwrócenie uwagi na ich rozwój. Do czyn-
ników, które przyczyniły się i nadal przyczyniają do rozwoju kadry bibliotecznej można 
zaliczyć:
– wdrażanie technologii informatycznej do pracy bibliotek,
– pojawienie się baz obcojęzycznych,
– zmiany ustawodawstwa,

8 K. Januszkiewicz, op.cit. s.180–195.
9 Marcinek, M., Pochwała ciekawości świata [online]. EBIB, 1999, 05 [wrzesień] [dostęp: 15.07.2011], <http://

www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib05/m_marcinek.html>
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– certyfikaty- zarządzanie przez jakość,
– programy unijne,
– kształcenie instytucjonalne i samokształcenie jako dążenie do indywidualnego roz-

woju”10.
Współczesny bibliotekarz powinien być dla swoich klientów partnerem, brokerem 

informacji, profesjonalistą, z wiedzą pozwalającą mu sprostać ich oczekiwaniom. Powi-
nien wiedzieć, gdzie można znaleźć informacje o bankach w Portugalii, największych 
firmach Poznania, poszukiwanej książce, filmie, piosence, ale także jak napisać CV, list 
motywacyjny, czy też jak tworzyć przypisy bibliograficzne.  Chciałoby się powtórzyć za 
M. Marciniakiem, że „nieustanny rozwój zawodowy bibliotekarzy staje się koniecznością. 
W zmieniających się warunkach (mam na myśli nie tylko rozwój technologii informacyjnej, 
ale też zmiany ekonomiczne i społeczne kraju), nie mamy wyboru - wszyscy, niezależnie 
od wieku i zajmowanego stanowiska, musimy się rozwijać: indywidualnie - na kursach 
i szkoleniach w ramach własnych bibliotek i poza nimi, na studiach podyplomowych, bio-
rąc udział w warsztatach i konferencjach oraz odbywając staże w innych bibliotekach. 
Szkolenia mogą przybierać różne formy. Należy wybierać te, które są odpowiednie dla 
nas - bibliotekarzy i bibliotek, w których pracujemy”11.

Kształcenie na studiach

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o kształceniu przyszłych bibliotekarzy, po-
nieważ to, co wyniosą oni ze studiów, jest podstawą ich późniejszego rozwoju. Dotychczas 
powszechnie praktykowany model kształcenia i rozwoju personelu bibliotecznego powoli 
okazuje się niewystarczający. Wiedza nabyta w czasie studiów często ma charakter wy-
soko teoretyczny, podczas gdy na rynku pracy od absolwentów coraz częściej wymaga 
się umiejętności praktycznych oraz kompetencji, które w przyszłości zapewnią bibliotece 
dostosowanie się do potrzeb użytkowników12. 

Oczywiście, różnice te są mniej lub bardziej widoczne w zależności od tego, gdzie i w ja-
kiej bibliotece rozpoczyna się pracę, ale zetknięcie z rzeczywistością może być bolesne. 
Można to pokazać na moim przykładzie. Na studiach duży nacisk kładziono na poznanie 
historii bibliotek i książki. Nie twierdzę, że było to niepotrzebne, ale w realiach pracy wie-
dza ta okazała się nieprzydatna. Natomiast w programie zabrakło podstawowych informacji 
na temat np. finansów, zarządzania biblioteką, marketingu, public relations czyli ogólnej 
wiedzy z dziedziny ekonomii. Zbyt mało czasu przeznaczono także na praktykę związaną 
z funkcjonowaniem bibliotek – np. na katalogowanie, umiejętność obsługi klienta czy kontakt 
z rynkiem księgarskim i wydawniczym. Rozpoczynając pracę w Bibliotece Wyższej Szkoły 

10 E. Czerwieńska; A. Kmiecik, Rozwój zawodowy pracowników elementem zarządzania zasobami ludzkimi 
w bibliotekach. [w:] Zarządzanie kadrami w bibliotece. Pr. zbior. pod red. J. Kamińskiej i B. żołędowskiej-Król, 
Wydaw. SBP, Warszawa, 2008 s. 44

11 Marcinek, M. op. cit.
12 M. Wojciechowska,  Zarządzanie rozwojem kompetencji zawodowych kadry bibliotek [w:] Bibliotekarz zawód 

czy powołanie. pod red. nauk. M. Geryka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk, 
2010, s. 27.
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Bankowej w Poznaniu musiałem poszerzyć wiedzę potrzebną do jej wykonywania, bowiem 
zadania, jakie przede mną postawiono wymagały wiedzy i umiejętności, których nie posia-
dałem. Uzupełniałem je poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i warsztatach (np. 
kurs z obsługi komputera, warsztaty asertywności, poznanie programu obsługi systemu 
bibliotecznego) oraz przyglądając się pracy i korzystając z pomocy kolegów i koleżanek. 
Wiele musiałem jednak wypracować sam, niejednokrotnie metodą prób i błędów. 

Porównując obecne programy studiów na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja 
naukowa z czasów, gdy ja je kończyłem, można jednak zauważyć korzystne zmiany. 

Wpływ organizacji na rozwój pracowników

Wpływ organizacji na postawy pracowników w kierunku uczenia się jest bardzo duży, 
bowiem nie tylko kultura organizacyjna, charakter struktury, czy też ogólne plany doty-
czące zasobów ludzkich, modelują postawę rozwojową pracownika. Dzieje się to głównie 
w trakcie realizacji zadań bieżących, gdzie przełożony swoim zachowaniem manifestuje 
i realizuje założenia organizacyjne, wskazując kierunki rozwoju zarówno grupom, jak i po-
szczególnym pracownikom13. Kariera zawodowa ma wymiar indywidualny, ale jej prze-
bieg jest bardzo często możliwy tylko przy pomocy przełożonych, ponieważ oni mają głos 
decydujący w sprawie zarówno rozwoju jak i awansu. Idealnym rozwiązaniem jest tutaj 
wyznaczenie dróg kariery dla poszczególnych pracowników oraz taki styl zarządzania, 
który wymaga od przełożonego, żeby wspierał rozwój swoich podwładnych. 

Z moich doświadczeń wynika, ze styl zarządzania ma bardzo duże znaczenie. W Bi-
bliotece WSB praktykowany jest styl konsultacyjny, w którym kierujący zespołem nie tylko 
konsultuje działania z pracownikami, ale także bierze pod uwagę ich pomysły i potrzeby. 
Styl ten doskonale sprawdza się wobec pracowników innowacyjnych i elastycznych. Po-
mysły i inicjatywy pracowników zyskują aprobatę przełożonego, dzięki czemu mogą oni 
realizować się w pracy. 

Narzędziem ułatwiającym to zadanie jest system oparty na kompetencjach, który sta-
nowi oraz podaje, jakie kompetencje są wymagane i skupia się na ich doskonaleniu14. 
Przywództwo, które opiera się na kompetencjach, powoduje, że przełożony umacnia or-
ganizację poprzez rozwój potencjału pracowników i odpowiednie motywowanie w dążeniu 
do osiągnięcia celów. żeby to osiągnąć potrzebne są kompetencje, które można nabywać 
i rozwijać w drodze treningów i osobistego doskonalenia się15. 

Kompetencja oznacza zespół cech danej osoby, na który składają się charakterystyczne 
dla niej elementy takie jak: motywacja własna, cechy osobowości, umiejętności, samoocena 
oraz wiedza, którą ta osoba przyswoiła16. Kompetencji nie można się nauczyć, ponieważ 

13 K. Januszkiewicz, op. cit. s.130.
14 B. Moszoro, Kształtowanie przywódcy w przedsiębiorstwie i społeczeństwie. „Masters of Business Administra-

tion”, Nr 1 2011, s. 66.
15 ibid. s. 69.
16 S. Whidett; S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków, 2003 s. 13.
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nie są one umiejętnościami wrodzonymi, lecz rozwijają się w wyniku posiadanej już wiedzy 
i zdobytego doświadczenia. Kompetencje mogą być rozwijane podczas całego procesu kształ-
cenia i po jego zakończeniu17. W tym miejscu należy zaznaczyć, że kompetencje dotyczące 
zawodu bibliotekarza różnią się, w zależności od typu biblioteki, charakteru jej działalności, 
rodzaju użytkowników, kultury organizacyjnej, zakładanych przez organizację celów itp. 

W Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu raz w roku następuje ocena okresowa 
pracowników, podczas której bierze się pod uwagę takie kompetencje jak: samodzielność, 
organizowanie pracy własnej, rzetelność, innowacyjność, rozwój pracownika i kilka innych. 
Najpierw pracownik dokonuje punktowej samooceny, która porównywana jest z oceną prze-
łożonego. Jeśli jakaś kompetencja oceniona jest w sposób niezadowalający przełożony pyta 
się, w jaki sposób może pomóc pracownikowi. W oparciu o taką dyskusję wskazane zostają 
obszary do poprawy i rozwoju. Natomiast wynikiem rozmów często jest skierowanie pra-
cownika na kursy i warsztaty dokształcające. W ten sposób pracownik mniej samodzielny 
otrzymuje wsparcie ze strony przełożonego, a ten z kolei uzyskuje świadomość tego, z czym 
dany pracownik sobie nie radzi i znajduje sposób, w jaki można jemu pomóc.

Przykładem zadań zainicjowanych przez organizację, a mających wpływ na rozwój 
zawodowy pracowników mogą być badania przeprowadzone przez kierownictwo Wyższej 
Szkoły Bankowej w Poznaniu dotyczące zadowolenia studentów z działań poszczególnych 
komórek Uczelni. Badania te dotyczyły również satysfakcji z usług świadczonych przez 
Bibliotekę. Aby przeprowadzić je profesjonalnie dwóch pracowników Biblioteki uczestni-
czyło w warsztatach „Badania socjologiczne w Internecie”, dzięki którym poznali techniki 
tworzenia kwestionariuszy ankiet i opracowywania pytań. 

Jednym z zadań Biblioteki jest wprowadzenie nowych czytelników do Biblioteki i na-
uczenie ich korzystania ze zbiorów. Wielu bibliotekarzy prowadzi też zajęcia z zakresu 
informacji naukowej, szukania źródeł, korzystania z baz danych oraz technik pisania 
pracy naukowej. Wymaga to od nich wiedzy z prowadzenia zajęć ze studentami. Właśnie 
dla nich zorganizowano szkolenie „Wystąpienia publiczne”, dzięki któremu nauczyli się 
podstaw retoryki i emisji głosu. Umiejętność ta pomogła także w przezwyciężeniu tremy 
w czasie wystąpień na konferencjach. 

Ponieważ w pracy w bibliotece często mamy do czynienia z trudnym klientem, już 
kilkakrotnie odbyły się warsztaty z asertywności i obsługi klienta trudnego, w których 
uczestniczyli wszyscy pracownicy. 

Motywacja

Dobry przełożony powinien poznać potrzeby swoich pracowników i poprzez odpowied-
nie motywowanie starać się stworzyć takie warunki pracy, aby pracownicy osiągali dobre 
wyniki przy jednoczesnym realizowaniu swoich potrzeb. 

17 M. Wojciechowska, Zarządzanie rozwojem kompetencji zawodowych kadry bibliotek [w:] Bibliotekarz zawód 
czy powołanie, pod red. nauk. M. Geryka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk, 
2010, s. 33.
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W tym miejscu przechodzimy do ważnego zagadnienia w rozwoju zawodowym, jakim 
jest motywacja. Podstawą wszystkich teorii motywowania jest zapewnienie potencjalnej 
nagrody za dobrze wykonane polecenia. Człowiek zareaguje na motywację jedynie wtedy, 
gdy nagroda, którą w zamian otrzyma, będzie wystarczająco atrakcyjna w odniesieniu do 
jego potrzeb i oczekiwań. 

Motywacja jest jednym z najważniejszych czynników wzrostu efektywności pracy i sta-
nowi siłę pobudzającą do działań i rozwoju. Motywować może przełożony za pośredni-
ctwem płac, pochwał, awansu oraz kar. Pracownicy mogą również motywować się sami 
poprzez dążenie do wykonywania pracy, która najbardziej im odpowiada. Efektywne mo-
tywowanie jest jednym z najtrudniejszych zadań, jakie stoją przed przełożonymi i powinno 
być dopasowane do indywidualnych oczekiwań pracowników. Dlatego każdy przełożony 
powinien poznać cechy i charakter swoich podwładnych, chociażby poprzez przepro-
wadzenie testu ról osobowości Belbina. Na podstawie tego testu można sprawdzić, czy 
pracownik pracuje na odpowiednim stanowisku. Równie ważne są rozmowy oceniające, 
czy też obserwacja. 

Przykładem motywacji, o których mowa może być zdanie przeze mnie egzaminu na bi-
bliotekarza dyplomowanego. Sam pomysł przystąpienia do egzaminu pochodził ode mnie, 
ale moja przełożona czynnie mnie w tym wspierała. Uzyskanie w 2001 r. tytułu bibliote-
karza dyplomowanego spowodowało nie tylko awans zawodowy, ale również wymusiło 
z racji stanowiska naukowo-dydaktycznego nowe obowiązki, takie jak: prowadzenie zajęć 
dydaktycznych, czy opublikowanie przynajmniej jednej publikacji recenzowanej w roku. Do 
bieżącego roku napisałem 21 tekstów: artykułów, skryptów i podręczników. Ich tematyka 
jest związana zarówno z moimi zainteresowaniami zawodowymi, jak i pozazawodowymi. 
Dotyczy głównie psychologii zarządzania, marketingu i badań użytkowników w bibliotece. 
Napisanie tekstu naukowego wymaga często wcześniejszych badań, czy też zapoznania 
się z literaturą na dany temat. Dzięki temu jestem na bieżąco z literaturą fachową i w ten 
sposób również się rozwijam.

Pracujący w bibliotece są świadomi, że nie jest to praca dobrze wynagradzana 
i rzadko finanse są wykorzystywane jako motywator, dlatego warto korzystać z innych 
motywatorów. W praktyce bibliotecznej motywatorami takimi będzie: wysłanie pracow-
nika na konferencję, udział w warsztatach, dofinansowanie studiów uzupełniających lub 
podyplomowych itp. W moim przypadku było to dofinansowanie do studiów podyplomo-
wych z zakresu marketingu i psychologii zarządzania, a obecnie możliwość nauki języka 
hiszpańskiego. 

Wśród czynników mających wpływ na motywację szczególną rolę odgrywa rozwój 
własny pracownika. Możliwość rozwoju siebie i własnej kariery m.in. przez wykonanie kon-
kretnych zadań, uczenie się we własnym zakresie lub pod kierunkiem mentora, uczestni-
ctwo w szkoleniach, to silny motywator, pobudzający do działania. Jednocześnie poprzez 
rozwijanie siebie człowiek nabywa kwalifikacje, poszerza się jego potencjał intelektualny 
i umiejętności, służące później całemu zespołowi i organizacji. 
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Samodoskonalenie

Samodoskonalenie uzależnione jest od czynników organizacyjnych w miejscu pracy, 
relacji między przełożonymi a pracownikami oraz od predyspozycji i zaangażowania sa-
mych pracowników. Nie wszystkim zależy na rozwoju własnym i awansie. Ważnym czyn-
nikiem mającym wpływ na rozwój zawodowy jest motywacja wewnętrzna. Mówimy o niej, 
gdy pracownik podejmuje aktywność uczenia się i samorozwoju w wyniku własnych zain-
teresowań, pobudzanych naturalną ciekawością poznawczą, w sytuacji, gdy sam proces 
uczenia się, poznawania oraz poszerzania wiedzy jest dla człowieka przyjemny i anga-
żujący. Ta kategoria rozpatrywana może być na dwóch kolejnych poziomach, czyli wtedy, 
gdy podejmowana aktywność uczenia się związana jest z obszarem zawodowym lub gdy 
jednostka podejmuje aktywność uczenia się niezwiązaną z obszarem zawodowym, ale 
taką, która umożliwia jej rozwój osobisty1�. 

Na przykładzie własnym mogę stwierdzić, że wspomniane zainteresowania własne, 
czy też pasje mogą mieć ogromny wpływ na rozwój pracownika. Moje zainteresowanie 
Hiszpanią dało mi impuls do nauki języka hiszpańskiego, co zaowocowało wyjazdem 
na staż do bibliotek uniwersyteckich: w Sewilli w 2011 r. i w Jaen w 2012 r. Dzięki temu 
wyjazdowi mogłem przedstawić wykład na temat bibliotek hiszpańskich na seminarium 
„Biblioteki świata” oraz na VI Forum Młodych Bibliotekarzy w maju i wrześniu 2011 r. Co-
roczne wyjazdy powodują kontynuację nauki języka, a poznanie tamtejszych rozwiązań 
być może pozwoli na wdrożenie zmian w mojej bibliotece. 

W bibliotekach hiszpańskich duży nacisk kładzie się na kształcenie studentów na 
różnych poziomach, nie tylko na tym podstawowym dla studentów pierwszego roku. Są 
to szkolenia z baz danych, tworzenia bibliografii i przypisów i wiele innych. Szkolenia te 
wplecione są w inne zajęcia na uczelni, oczekiwane przez studentów i traktowane przez 
władze jako bardzo ważne. Dzięki nim studenci hiszpańscy są bardzo samodzielni i do-
ceniają wagę usług bibliotecznych. Ciekawym pomysłem na szkolenie biblioteczne jest 
forma komiksu, który dla młodych ludzi jest bardziej przyswajalny i nowoczesny. Chciałbym 
żeby moje działania w najbliższym czasie poszły właśnie w tym kierunku.

Z kolei dzięki zainteresowaniu psychologią ukończyłem Studia Podyplomowe z Psy-
chologii Zarządzania, czego konsekwencją jest publikacja Budowanie efektywnego ze-
społu w bibliotece, wydana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Rezultatem 
zaś ukończenia Studiów Podyplomowych z Marketingu jest skrypt Plan marketingowy 
dla biblioteki fachowej. 

Zatem pasje bibliotekarzy, z pozoru niezwiązane z zawodem, mogą mieć wpływ na 
samodoskonalenie i przekładać się na rozwój zawodowy. 

Odpowiadając na zadane wcześniej pytanie, co wpływa na nasze wybory: rodzina, 
przełożeni, motywatory, czy wiek, odpowiedzieć należy, że jest to sprawa indywidualna 
i zależy zarówno od predyspozycji każdego człowieka, od jego osobowości, charakteru, 
ambicji jak i od motywatorów. Przy czym ważne są zarówno motywatory zewnętrzne, jak 

1� A. Wach-Kąkolewicz, op. cit.
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i wewnętrzne. Bardzo ważne jest też połączenie z życiem zawodowym własnych pasji 
i zainteresowań. 

Kształcenie i rozwój pracownika sprzyja poszerzeniu jego horyzontów, rozwijaniu cech 
osobowości, takich jak: innowacyjność, przedsiębiorczość, a także zaspokojeniu potrzeb 
samorealizacji pracownika. Oprócz poszerzenia i wzbogacenia umiejętności, inwestowa-
nie w doskonalenie zasobów ludzkich może przynieść następujące korzyści:

– aktywizuje pracowników do działania,
– motywuje pracowników do pogłębiania wiedzy i wykorzystania jej w praktyce,
– postrzegane jest jako wyróżnienie,
– wpływa na zaangażowanie pracowników,
– prowadzi do identyfikacji z organizacją,
– przyczynia się do realizacji ludzkich pragnień i potrzeb,
– poprawia komunikację wewnątrz organizacji19.
Rozwój zawodowy bibliotekarzy przyczynia się także do tworzenia wizerunku biblioteki 

jako instytucji uczącej się. W praktyce przekłada to się na jakość usług, szybsze wdra-
żanie nowych technologii, a w konsekwencji na zadowolenie klienta. Jest też dobrym 
przykładem dla innych20.
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Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

SZCZĘśLIWY BIBLIOTEKARZ – BADANIE SATYSFAKCJI  
ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ  
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

„chodzi o to, by człowiek robił ochoczo to, co robić musi;  
by tego, co robić musi, nie robił dlatego, że musi;  

by w robieniu tego co musi, znalazł upodobanie  
i dzięki temu pracę swą usprawniał wielokrotnie,  

okazując hojność w oddaniu się jej”.

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie,  
Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1982, s. 213.

Streszczenie: W referacie poruszono zagadnienia dotyczące satysfakcji z pracy grupy zawodowej 
bibliotekarzy, wpływu ich motywacji i zadowolenia z realizowanych zadań na ogólny wizerunek organiza-
cji oraz na sprawność jej funkcjonowania. Celem zaprezentowanych badań było scharakteryzowanie sy-
stemu motywowania stosowanego w Bibliotece, analiza motywacji do pracy zatrudnionych tam osób oraz 
określenie poziomu ich zadowolenia z pracy. Rozważania oparto na badaniach ankietowych, przeprowa-
dzonych wśród pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W artykule 
krótko przedstawiono także podstawowe, teoretyczne zagadnienia dotyczące motywacji, satysfakcji oraz 
systemu motywowania i jego narzędzi. 

Bibliotekarze, obok zbiorów bibliotecznych, są najcenniejszym zasobem każdej biblioteki. 
Ich wiedza, umiejętności, zaangażowanie oraz cechy osobowe stanowią potężny kapitał 
organizacji, jaką jest biblioteka. Kapitał ten powinien być traktowany w taki sposób, aby 
pracownik był nie tylko zadowolony i dumny z tego co robi, ale także by miał możliwość 
wykazania się własną inicjatywą oraz pomysłami. Inwestowanie w personel, a następnie 
profesjonalne wykorzystywanie jego potencjału jest kluczem do sukcesu każdej biblioteki. 
To pracownicy książnic oraz ich kompetencje służą w znacznym stopniu realizacji misji 
i wizji organizacji, decydując o jej roli i miejscu w społeczeństwie. To również od perso-
nelu bibliotecznego, a zwłaszcza bibliotekarzy, zależy skuteczność docierania do wiedzy 
i informacji, które są niezbędne w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym. Biblio-
tekarze zatrudnieni, zwłaszcza w bibliotekach o statusie naukowym, to najczęściej osoby 
profesjonalnie przygotowane do wykonywania swojej pracy, dysponujące aktualną wiedzą 
i decydujące się na ten rodzaj pracy, najczęściej, zgodnie z zainteresowaniami. Teore-
tycznie powinni być swoją pracą usatysfakcjonowani, ich kwalifikacje powinny być w pełni 
wykorzystywane, a wykonywany zawód powodem do dumy. Ale czy tak jest? W bibliotece, 
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jak w każdej organizacji, działania ludzkie oraz podejmowane przez nich próby dążenia 
do lepszej pracy czy postępu, zdominowane są przez posiadaną przez nich motywację. 
W instytucjach usługowych, a taką niewątpliwie jest biblioteka, istnieje niezwykle silny 
związek między satysfakcją pracujących w organizacji osób, a zadowoleniem klientów, 
a w przypadku biblioteki – czytelników. 

Najprostsza definicja satysfakcji z pracy stwierdza, że jest to pozytywny stosunek 
zatrudnionych do powierzonych im obowiązków, otoczenia pracy i współpracowników. 
Odczucie to ma wydźwięk pozytywny, ale jest równocześnie niezwykle subiektywne. Sa-
tysfakcja jest powiązana z różnicą między oczekiwaniami, a oceną zaistniałej sytuacji. 
Warto zaznaczyć, że satysfakcja nie jest bezpośrednio powiązana z rzeczywistą sytua-
cją, tylko raczej z osobistą, indywidualną percepcją tej sytuacji. Według M. Armstronga 
podstawowymi warunkami odczuwania satysfakcji z pracy mogą być: względnie wysokie 
wynagrodzenie, sprawiedliwy system płac, realne możliwości awansu, troskliwe i aktywne 
kierownictwo, społeczna integracja w pracy, interesujące i zróżnicowane zadania oraz 
wysoki poziom kontroli nad tempem i metodami pracy. Jednak stopień satysfakcji odczu-
wanej przez jednostkę zależy w dużej mierze od jej własnych potrzeb i oczekiwań oraz 
możliwości ich zaspokojenia w miejscu pracy1. Z satysfakcją z pracy łączy się nieroze-
rwalnie pojęcie motywacji. Zagadnienie to pojawia się z reguły tam, gdzie podejmuje się 
próby określenia przyczyn i czynników wpływających na ludzkie działania, postawy oraz 
sposoby i narzędzia, którymi można je kształtować2. Współcześnie motywacja rozumiana 
jest jako mechanizm psychologiczny, którego celem jest uruchomienie, zorganizowanie 
oraz ukierunkowanie ludzkiego działania w taki sposób, aby osiągnął on wytyczony cel. 
To właśnie dzięki tej strukturze psychicznej człowiek podejmuje codzienne wyzwania 
i starania, aby zaspokajać swoje indywidualne potrzeby i pragnienia. Motywacja to chęć 
zrobienia czegoś. Pojęcie motywacji dotyczy zarówno zachowań prostych, jak i złożo-
nych, dotyczy mechanizmów wewnętrznych i zewnętrznych3. Wyróżnia się wiele typów 
motywacji, m.in. podział zaproponowany przez Michaela Armstronga, który wyróżnił mo-
tywację wewnętrzną i zewnętrzną. Motywacja wewnętrzna jest rezultatem samodzielnie 
generowanych czynników wpływających na zachowanie, jej źródłem może być sama 
praca, np. wtedy gdy czuje się, że praca jest istotna i ciekawa, zapewnia swobodę działań 
oraz daje możliwości awansu i rozwoju umiejętności. Nie tworzą jej bodźce zewnętrzne. 
Natomiast motywacja zewnętrzna istnieje wtedy, gdy w celu zmotywowania ludzi podej-
muje się pewne działania. Mogą to być zarówno nagrody, m.in. premie i awanse, ale 
także kary, m.in. krytyka, wstrzymanie lub ograniczenie wynagrodzeń. Z reguły motywa-
tory zewnętrzne przynoszą natychmiastowe i duże efekty, ale niekoniecznie długotrwałe, 
w przeciwieństwie do motywów wewnętrznych, które przyniosą prawdopodobnie głębsze  
i bardziej długofalowe skutki4. Motywowanie opisywane jest jako proces oddziaływania na 

1 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2005, s. 220.
2 S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, Warszawa 1985, s. 11.
3 A. Lipka, Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Warszawa 2010, s. 15.
4 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2011, s. 287.
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motywację. To co rozróżnia te dwa pojęcia to założenie, iż motywacja przedstawia stan 
i ma wymiar atrybutowy, natomiast motywowanie ma charakter czynnościowy, funkcjo-
nalny. Motywowanie to wpływ na drugą osobę przy zastosowaniu bodźców zarówno po-
zytywnych, jak i negatywnych o różnym natężeniu i częstotliwości. W naukach z zakresu 
organizacji i zarządzania motywowanie odnosi się do jednej z funkcji zarządczych, obok 
planowania, organizacji i kontroli, polegającej na pobudzaniu i zachęcaniu do działania 
poprzez zespół bodźców, środków oraz warunków dla osiągnięcia osobistej satysfakcji 
oraz korzyści w organizacji5. System motywowania to niezbędny element procesu moty-
wacyjnego, definiowany jako przemyślany i wzajemnie powiązany zestaw instrumentów 
służących do pobudzania działań pracowników zgodnie z celami organizacji, lub też ze-
spół oddziaływań ukierunkowanych na pracowników oraz przedsięwzięć zwiększających 
komfort na stanowiskach pracy oraz innych czynników pracy, które wyzwalają pomysło-
wość, inicjatywę i zaangażowanie zatrudnionych pracowników na rzecz realizacji misji 
i celów organizacji6. Każda organizacja ma, a przynajmniej powinna mieć, indywidualny 
system motywacyjny, który jest wynikiem zarówno możliwości organizacji, jak również 
zróżnicowania organizacyjnego i kadrowego. Właściwie skonstruowany system motywa-
cyjny powinien odpowiadać planom rozwojowym organizacji, z drugiej strony powinien 
sprzyjać zwalczaniu patologii w niej występujących. Badania satysfakcji mają za zadanie 
zdefiniować prawidłowy system motywacji, aby zniwelować różnice między tym co pra-
cownik otrzymuje za swoją pracę, a tym co uważa, że powinien otrzymywać. Im mniejsza 
ta różnica, tym większa satysfakcja i zadowolenie.

Cechą charakterystyczną organizacji niedochodowych, a takimi są biblioteki, jest ich 
społeczny charakter oraz wynikająca z niego odpowiedzialność za czynnik ludzki, który 
je tworzy. Pracownicy biblioteki są bardzo ważni, jako klienci wewnętrzni organizacji. Nie-
zwykle istotną kwestią jest zauważanie satysfakcji pracowniczej, jako czegoś wymiernego, 
mającego bezpośredni wpływ na funkcjonowanie całej organizacji. Satysfakcja pracow-
ników wynika z kilku czynników, między innymi partycypacji w podejmowaniu decyzji, 
jasnych i przejrzystych metod zarządzania, czy uporządkowania strefy organizacyjnej. 
Określenie poziomu satysfakcji to także warunek zastosowania odpowiednich metod 
i środków motywujących. 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zaistniała w środowisku 
akademickim w 1947 r. Obecnie pełni funkcję centralnego ośrodka informacji naukowej 
Uniwersytetu oraz jest biblioteką naukową o charakterze publicznym. Od ponad 60 lat 
realizuje misję, którą jest wspieranie nauki i dydaktyki poprzez gromadzenie, przetwarzanie 
i udostępnianie źródeł informacji niezbędnych zarówno dla pracowników naukowo-dydak-
tycznych, jak i studentów. środkami motywowania materialnymi stosowanymi w Bibliotece 
są płace, premie, awanse, dodatki specjalne, nagrody i świadczenia socjalne. Jednak 
trudna sytuacja finansowa całej polskiej nauki sprawia, że korzystanie z tych środków 
jest dość ograniczone. Dlatego bardzo istotne jest wykorzystywanie pozamaterialnych 

5 J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Kraków 1996, s. 25.
6 W. Kozłowski, Zarządzanie motywacją pracowników, Warszawa 2009, s. 28.



104

środków motywowania, odwołujących się do potrzeb wewnętrznych pracowników. Do tej 
grupy zaliczamy publiczne wyrażanie uznania, możliwość podejmowania samodzielnych 
decyzji, wspieranie rozwoju zawodowego, samorealizacji, powierzanie odpowiedzialnych 
zadań, atmosfera pracy, a także wzajemne relacje interpersonalne.

Badanie ankietowe mające na celu zbadanie poziomu satysfakcji oraz motywacji do 
pracy osób zatrudnionych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc-
ławiu przeprowadzono w maju 2011 r. Sondażem objęci zostali wszyscy pracownicy Bi-
blioteki, bez względu na stanowisko, zakres obowiązków, czy komórkę organizacyjną. 
Udział w badaniach miał charakter dobrowolny. Ankietę przekazano osobiście, wręczając 
wydrukowane formularze. Kwestionariusz zawierał 27 pytań wyboru oraz metryczkę. Pro-
szono w niej o podanie wieku, płci, wykształcenia oraz czasu zatrudnienia w Bibliotece. 
W momencie przeprowadzania badania, zatrudnione były 52 osoby, ankietę wręczono 
42, natomiast wypełnione kwestionariusze zwróciło 40 osób, co stanowi ponad 75% za-
trudnionych. Znaczna liczba wypełnionych ankiet sprawiała, że zebrane materiały posia-
dają bardzo dużą wartość reprezentatywną. Największą grupę badanych stanowiły osoby 
posiadające wykształcenie wyższe (75% respondentów), następnie 22% legitymuje się 
wykształceniem średnim, jeden z przebadanych pracowników posiada wykształcenie 
zawodowe. Struktura płciowa, jak w większości bibliotek, zdominowana jest przez ko-
biety. Wśród analizowanych pracowników Biblioteki stanowią one 80% całego personelu. 
W objętej sondażem grupie ponad 40% stanowiły osoby mające więcej niż 50 lat. 28% 
zalicza się do przedziału 41–50, między 31 a 40 rokiem życia jest 22% badanych, a 10% 
pracowników ma poniżej 30 lat. Ostatnie pytanie metryczki dotyczyło stażu pracy osób 
zatrudnionych w Bibliotece. Ponad 68% ankietowanych pracowników pracuje w organi-
zacji powyżej 8 lat, 15% od 5 do 8 lat. W analizowanej organizacji 15% zatrudnionych ma 
staż między 2 a 4 lata. A jedynie 7% pracuje krócej niż 2 lata. 

Motywacja i satysfakcja pracowników Biblioteki – wyniki badań ankietowych 

Na pierwsze pytanie zamieszone w ankiecie: Jakie czynniki wpłynęły na wybór przez 
Panią/Pana zawodu? 42% ankietowanych odpowiedziało, że zdecydował o tym przypa-
dek. Drugą grupę stanowią osoby, które zdecydowały się zostać pracownikiem Biblioteki 
z zamiłowania i posiadania predyspozycji do wykonywania tego rodzaju pracy. Odpo-
wiedzi takiej udzieliło 37% ankietowanych. 18% stwierdziło, że wybór drogi zawodowej 
podyktowany był tym, iż zawód bibliotekarza uważali za ciekawy. Pytanie drugie Gdyby 
miała Pani/Pan możliwość przejścia do innej firmy? dostarczyło informacji dotyczących 
planów pracowników na przyszłość. 38% badanych czuje się bardzo mocno związanych 
z Biblioteką i nie interesuje ich praca w innej firmie. Warto podkreślić, że tak mocne przy-
wiązanie deklarują przede wszystkim osoby z najdłuższym stażem pracy. 55% pracow-
ników rozważyłoby decyzję o zmianie pracy, natomiast 7% podjęłoby taką decyzję bez 
wahania. Co ciekawe odpowiedzi takiej udzieliły 3 osoby, o bardzo zróżnicowanym stażu 
pracy, zarówno taka, która pracuje w organizacji mniej niż 2 lata, jak i taka związana 
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z Biblioteką od ponad 8 lat. Najlepszą wizytówką każdej firmy są zadowoleni pracow-
nicy, którzy z chęcią przychodzą do pracy i z przyjemnością wykonują swoje codzienne 
obowiązki, swoją pracą dając przykład innym. Na pytanie Czy jest Pani/Pan zadowolona 
z pracy w Bibliotece? 55% badanych (22 osoby) odpowiedziało zdecydowanie twierdząco, 
natomiast 35% uznało, że raczej tak. Pojawiły się także 3 głosy niezadowolenia, a jeden 
ankietowany nie udzielił odpowiedzi. W kolejnym pytaniu Czy jest Pani/Pan zadowolona 
z zadań, które realizuje na swoim stanowisku? również dominowały odpowiedzi pozy-
tywne. 37% pracowników Biblioteki jest zadowolonych z zadań, które są im powierzane 
i które realizują w ramach swoich służbowych obowiązków. 48% badanych jest raczej 
zadowolonych z zadań realizowanych w pracy. Natomiast 15% ankietowanych jest raczej 
niezadowolonych i zdecydowanie niezadowolonych z zadań, które realizują. Satysfakcja 
z pracy to nie tylko zadowolenie z powierzanych zadań. Bardzo istotny wpływ na nasze 
zadowolenie mają relacje panujące w miejscu pracy. Zarówno te między współpracowni-
kami, jak i te między pracownikami a przełożonymi. Przyjazna atmosfera w pracy w dość 
znaczący sposób może zmienić poziom satysfakcji z pracy. W badaniu na pytanie Jak 
ocenia Pani/Pan panujące w Bibliotece stosunki międzyludzkie między Panią/Panem 
a współpracownikami? zdecydowana większość pytanych odpowiedziała pozytywnie. 
Ponad 97% pracowników Biblioteki relacje w zespole ocenia dobrze, lub raczej dobrze. 
Tylko jedna osoba wzajemne stosunki interpersonalne oceniła jako złe. W wynikach widać 
również, że przełożeni posiadają umiejętność budowania zdrowych relacji z podwładnymi. 
Podobnie jak w poprzednim pytaniu, również w tym dotyczącym relacji z bezpośrednim 
przełożonym, ankietowani ocenili ten rodzaj relacji dobrze i raczej dobrze. Odpowiedzi 
takiej udzieliło 92% badanych, tylko 8% (3 badanych) uważa, że relacje te są raczej złe. 
Dobry szef nie tylko dba o dobre stosunki interpersonalne w swoim zespole, ale także 
posiada umiejętność kierowania ludźmi, przy czym nie zapomina o docenianiu podwład-
nych, zarówno całego zespołu, jak i każdego z pracowników indywidualnie. 67% badanych 
pracowników Biblioteki czuje się docenianych w pracy, natomiast 30% nie ma takiego 
poczucia. Zdecydowanie mniej doceniani czują się pracownicy z wyższym wykształce-
niem. Sprawnie działająca instytucja to również sprawny przepływ informacji o samej or-
ganizacji, zadaniach poszczególnych zespołów oraz zamierzeniach strategicznych. Na 
pytanie Czy czuje się Pani/Pan w wystarczającym stopniu poinformowana o tym, co się 
dzieje w Bibliotece? 55% badanych pracowników odpowiedziało twierdząco i uznało, że 
otrzymuje wystarczającą ilość informacji dotyczących organizacji. Jednak problem braku 
informacji lub niewystarczającego jej przepływu dotyczy aż 42% badanych. 17 osób czuje 
się niedostatecznie poinformowanych o tym, co się dzieje w Bibliotece. 

Aby w pełni realizować zadania, jakie stawia się przed Biblioteką szkoły wyższej, jej 
pracownicy powinni nieustannie doskonalić swoje umiejętności i podnosić posiadane 
kwalifikacje. 97% badanych, prawie wszyscy ankietowani, są świadomi, że nieustannie 
muszą doskonalić się zawodowo, że praca, którą wykonują stawia przed nimi coraz to 
nowe wyzwania, którym muszą sprostać. świadomość doskonalenia mają prawie wszyscy 
pracownicy Biblioteki, natomiast 90% badanych potwierdza, że mają możliwość kształ-
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cenia się i podnoszenia kwalifikacji. Negatywną odpowiedź zaznaczyły 4 osoby. Ponad 
90% pracowników Biblioteki miało okazję uczestniczyć w szkoleniach, które się odbywały 
w ich macierzystej placówce. 8% ankietowanych stwierdziło, że nigdy nie brało udziału 
w tego rodzaju spotkaniach. Na pytanie: Kto inicjuje decyzje o wysłaniu na szkolenia? 
45% badanych odpowiedziało, że jest to bezpośredni przełożony. Równo po 25% ankie-
towanych stwierdziło, że sami wychodzą z taką propozycją oraz, że decyzję o wysłaniu 
na szkolenie inicjuje dyrektor Biblioteki. Dwie osoby nie odpowiedziały na pytanie. Sama 
możliwość wzięcia udziału w szkoleniu to niewiele. Aby przyniosło ono wymierny efekt, 
musi być przede wszystkim dostosowane do potrzeb uczestników, odpowiadać ich zainte-
resowaniom. Tematykę szkoleń 85% badanych oceniło pozytywnie, stwierdzili oni, że treść 
kursów, w których mieli okazję brać udział była wystarczająca. Natomiast 10% uznało, że 
w ich odczuciu raczej niewystarczający jest zakres treści, który przekazywany jest na szko-
leniach. Nie było żadnej zdecydowanie negatywnej oceny, natomiast 2 osoby nie udzieliły 
odpowiedzi. W drugiej części pytania o szkolenia, najwięcej zwolenników miała opcja, że 
szkolenia są raczej dostosowane do potrzeb pracowników. Stwierdziło tak 60% badanych. 
27% odpowiedziało zdecydowanie, że szkolenia w pełni zaspokajają ich potrzeby. Jedna 
osoba udzieliła odpowiedzi, że według niej szkolenia raczej nie są dostosowane do potrzeb, 
4 ankietowanych nie wybrało żadnej odpowiedzi. Odpowiedź na pytanie o skuteczność 
szkoleń przyniosła dość zróżnicowane wyniki. Tylko jedna osoba stwierdziła, że szkolenia 
w małym stopniu przyczyniają się do rozwoju zawodowego. Druga grupa, 60% badanych 
stwierdziła, że szkolenia w pewnej części ułatwiają im rozwój. Natomiast zdecydowanie 
pozytywnie wpływ na rozwój zawodowy różnego rodzaju kursów i szkoleń zawodowych 
oferowanych przez macierzystą placówkę ocenia 35% ankietowanych.

W każdej organizacji, która dba o zatrzymanie dobrych pracowników i utrzymanie 
wysokiego poziomu ich pracy, niezwykle ważna jest polityka awansowania. Awans nie 
tylko zaspokaja potrzebę samorealizacji pracownika, ale także sprzyja jego rozwojowi, 
pobudza go do przedsiębiorczoúci. Prawie 3/4 przebadanych pracowników Biblioteki UE 
potwierdziło, że w ich organizacji istnieje możliwość awansu. Natomiast możliwości takiej 
nie widzi 28% respondentów. Kolejne pytanie ankiety dotyczyło jasności kryteriów przy-
znawania awansu zawodowego. Zasady awansowania się jasne i raczej jasne dla 84% 
pracowników Biblioteki. Takie optymistyczne stwierdzenie, świadczy o faktycznej przej-
rzystości i klarowności polityki awansów stosowanej w organizacji. Niejasność tych reguł 
zadeklarowało 13% respondentów, niepokoić może fakt, że wszystkie te osoby pracują 
w Bibliotece ponad 5 lat. 32% badanych pracowników na pytanie Czy uważa Pani/Pan, 
że Pańska praca powinna być poddawana corocznej ocenie? opowiedziało zdecydowanie 
twierdząco. 1/3 przychyla się do stwierdzenia, że raczej powinni podlegać takiej ocenie. 
Negatywne nastawienie do tego rozwiązania ma 35% ankietowanych. Warto zaznaczyć, 
że najchętniej ocenie poddawałyby się osoby, które w Bibliotece zatrudnione są nie dłu-
żej niż 4 lata. Dużo większy opór co do wartościowania pracy wykazują osoby z długim 
stażem pracy. Rozwiązanie takie nie odpowiada 12 osobom pracującym dłużej niż 8 lat. 
Bardzo optymistycznie wypadły odpowiedzi badanych na pytanie Czy przełożony wyko-
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rzystuje Pani/Pana własne pomysły w pracy? Co prawda tylko jedna osoba przyznała, 
że wszystkie jej pomysły są wykorzystywane przez przełożonego, ale aż 90% badanych 
stwierdziło, że czasami ich pomysły są akceptowane przez przełożonego i wprowadzane 
w życie. 3 osoby kategorycznie stwierdziły, że proponowane przez nich rozwiązania ni-
gdy nie zostają wykorzystywane. Praca w Bibliotece w powszechnej opinii jest spokojna, 
nie występują w niej czynniki stresogenne. Opinie tą, w znacznej mierze, potwierdzają 
przeprowadzone badania. Zdecydowany brak odczucia stresu w pracy oraz raczej jego 
brak zdeklarowało 63% badanych. Natomiast stres odczuwa jedynie 7%, a raczej tak 27% 
badanych, w tym 8 osób, które już od wielu lat są związane z Biblioteką. 

Kolejne pytanie wymagało od ankietowanych ocenienia w skali 1–5 (1-bardzo źle, 5-
bardzo dobrze) czterech warunków, które wpływają na komfort pracy w Bibliotece. Ocena 
dotycząca wyposażenia wypadła zdecydowanie negatywnie. 60% ankietowanych wypo-
sażenie Biblioteki oceniło jako bardzo złe i złe. Dla 25% zatrudnionych wyposażenie ich 
miejsca pracy jest na poziomie zadowalającym. Na ocenę dobrą i bardzo dobrą oceniło 
je 12% ankietowanych. Jedna osoba nie odpowiedziała. Ocena ergonomii miejsca pracy 
wypadła lepiej niż ocena wyposażenia. Zadowolenie wyraziło 45% badanych, ocenę dobrą 
i bardzo dobrą wystawiło łącznie 23% pracowników Biblioteki. Negatywną ocenę ergo-
nomii dało 24%, przy czym bardzo złą notę wybrało 7% badanych. 3 osoby nie udzieliły 
odpowiedzi. Ocena warunków organizacyjnych w dużej mierze wypadła pozytywnie. 55% 
badanych pracowników Biblioteki jej organizację oceniło dobrze i bardzo dobrze. 28% jest 
zadowolonych (ocena 3) z organizacji, natomiast 7% uważa, że warunki pracy są złe. Od-
powiedź tą wybrali pracownicy ze stosunkowo krótkim stażem pracy. Natomiast bardzo źle 
ten warunek oceniła jedna osoba. 3 osoby nie udzieliły odpowiedzi. Jako ostatnie ocenie 
poddano środowisko pracy. I tu dominowały odpowiedzi pozytywne. Co prawda tylko 3% 
oceniło środowisko bardzo dobrze, ale aż 38 procent badanych wystawiło ocenę dobrą. 
Trójkę, ocenę zadowalającą, wybrało 32% badanych. Ze środowiska pracy niezadowolo-
nych jest 15% ankietowanych na poziomie oceny złej oraz 7% bardzo złej. 

Na pytanie Czy wynagrodzenie jest najważniejszym dla Pani/Pana motywatorem do 
pracy? 55% pośród przebadanych osób stwierdziło, że wynagrodzenie raczej nie jest (47%) 
i zdecydowanie nie jest (8%) dla nich najważniejszym motywatorem do pracy. Jedna osoba 
przyznała, że wynagrodzenie, które otrzymuje za pracę to najważniejszy dla niej motywator, 
natomiast 40% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź raczej tak, wskazując w ten sposób 
że płaca jest dla nich istotnym bodźcem. Odpowiedź ankietowanych na pytanie dotyczące 
daty ostatniej podwyżki nie była zaskoczeniem. 83% badanych pracowników Biblioteki nie 
pamięta daty, kiedy otrzymało ostatnią podwyżkę wynagrodzenia. Najprawdopodobniej 
było to wcześniej niż 2 lata temu. 10% ankietowanych otrzymało podwyżkę w ubiegłym 
roku, natomiast jedna osoba w roku bieżącym. Dwie osoby nie udzieliły odpowiedzi na to 
pytanie. Pytanie Czy uważa Pani/Pan system wynagrodzenia stosowany w Bibliotece za 
właściwy i sprawiedliwy? przyniosło bardzo zróżnicowane odpowiedzi. Tylko jedna osoba 
uznała zdecydowanie, że system wynagrodzeń obowiązujący w Bibliotece jest sprawied-
liwy i właściwy dla tego rodzaju pracy. Ku odpowiedzi, że raczej jest sprawiedliwy, skło-
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niło się 40% ankietowanych. 28% badanych stwierdziło, że w ich odczuciu raczej nie jest 
to system sprawiedliwy i właściwy, a 25% uznało go za zdecydowanie niesprawiedliwy. 
Najwięcej tych odpowiedzi wybrały osoby z krótkim stażem pracy, nie przekraczającym 5 
lat. 2 osoby nie udzieliły odpowiedzi. 45% badanych pracowników Biblioteki UE nie wie, 
czy wysokość ich wynagrodzenia ma jakikolwiek związek z jakością oraz efektywnością 
ich pracy. Dokładnie tyle samo osób stwierdziło, że nie ma żadnego związku pomiędzy 
tym, jak pracują, a tym, jaką wysokość wypłaty otrzymują. Tylko 7% (3 osoby) przyznało, 
że wysokość ich wynagrodzenia wynika z tego, jak pracują. Jedna osoba odmówiła 
udzielenia odpowiedzi. Pytanie 25 miało zdiagnozować, jaki poziom wynagrodzenia byłby 
w pełni satysfakcjonujący dla pracowników Biblioteki. Najwięcej osób, 27%, zadowoliłoby 
się comiesięcznym wynagrodzeniem mieszczącym się w widełkach 3000–3500 brutto. 
Czyli płacą na poziomie średniej krajowej. Dominowały w tym przedziale wybory osób 
ze stażem do 5 lat pracy w Bibliotece. Drugie miejsce zajął przedział 3500–4000zł, który 
wybrało 23% badanych. Najwyższy zaproponowany przedział wybrało 20%, przy czym 
płaca brutto powyżej 4000 zł usatysfakcjonowałaby pracowników z długim, ponad 8 letnim 
stażem pracy. Również 20% wybrało, widełki pomiędzy 2500 a 3000 zł, jako satysfakcjo-
nujący poziom wynagrodzenia. 7 z 8 osób które złożyły taką deklarację, to pracownicy 
ze stażem między 2 a 4 lata. Dwie osoby chciałyby zarabiać do 2000 zł, natomiast jedna 
w przedziale 2000–2500. Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi. 

Pytanie 26 miało zbadać, które z wymienionych motywatorów są wykorzystywane w Bi-
bliotece, oraz w jakiej częstotliwości. Jako element motywacyjny najczęściej stosowany 
ankietowani wybrali stałość i pewność zatrudnienia. 55% ankietowanych uznało, że ten 
motywator występuje bardzo często, a 25%, że często. Pełen pakiet socjalny to miejsce 
drugie w częstotliwości stosowania. Ten motywator, według 35% badanych, występuje 
bardzo często, a według opinii 38% często. Trzecim, najczęściej stosowanym, elemen-
tem motywacyjnym została możliwość szkoleń i dokształcania się. Łącznie ocenę 3 i 4 
(często i bardzo często) zaznaczyło 63% ankietowanych. Kolejnym motywatorem z 23% 
odpowiedzi, stwierdzającymi, że pojawia się on bardzo często, jest dobry klimat w stosun-
kach między pracownikami. Ten sam element w odczuciu aż 52 % badanych występuje 
często. Na drugim biegunie znajdują się te elementy motywacyjne, których częstotliwość 
stosowania w Bibliotece najwięcej badanych określiło jako wcale lub rzadko. Najwięcej 
najniższych ocen w skali, czyli najbardziej zaniedbywanym motywatorem w opinii badanych 
jest wysokie i pewne wynagrodzenie. Aż 27% ankietowanych stwierdziło, że nigdy się go 
nie stosuje, a według 40% występuje rzadko. Drugim najrzadziej stosowanym czynnikiem 
motywującym jest prestiż wśród znajomych. Nie występuje on dla 25% badanych nigdy, 
natomiast dla 45% pojawia się rzadko. Ostatnie, 27 pytanie ankiety dotyczyło ocenienia 
przez ankietowanych w skali ważności wymienionych elementów motywacyjnych (tych 
samych co w pytaniu numer 26). Zastosowano czterostopniową skalę. 1 oznaczała, że jest 
to czynniki zupełnie nieważny, 2-przeciętny, 3-ważny i 4 określająca, że jest to motywator 
bardzo ważny dla badanych. Wyniki nie były zaskoczeniem, prawie wszystkie wymienione 
elementy mają dla ankietowanych duże i bardzo duże znaczenie. Najważniejsza jest sta-
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łość i pewność zatrudnienia. Za bardzo ważną uznało ją 88% badanych. Znaczna grupa, 
bo aż 70% ankietowanych, uznała, że bardzo ważne dla nich w pracy jest to, aby to co 
robią, sprawiało im satysfakcję. Trzecie miejsce wśród najbardziej istotnych elementów 
zajął dobry klimat w stosunkach między pracownikami. Dla 67% badanych pracowników 
Biblioteki jest to element bardzo ważny, a dla 30% ważny. Znaczna większość motywato-
rów okazała się mieć bardzo duże i duże znacznie dla badanej grupy. Na ostatnim miej-
scu, znalazł się element, który w oczach badanych zyskał najmniejsze uznanie. Wyraźnie 
można zauważyć, że prestiż wśród znajomych dla 7% badanych jest zupełnie nieważny, 
a dla 35% ma znaczenie przeciętne. 

Ogólny wizerunek pracownika Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc-
ławiu w świetle badań empirycznych jest następujący. Jest on osobą, która zdecydowała się 
na wybór zawodu z zamiłowania oraz z ciekawości. Jest zadowolony z pracy w Bibliotece 
i poszczególnych zadań, które w codziennej pracy realizuje, jednak nie zawsze czuje się 
doceniany przez przełożonego. Przejście do innej organizacji wymagałoby od niego głęb-
szego zastanowienia. Pracownik Biblioteki jest usatysfakcjonowany z relacji międzyludzkich 
panujących w zespole, narzeka jednakże na niepełny przekaz informacji o działaniach bie-
żących organizacji oraz zamierzeniach strategicznych. Jest w pełni świadomy konieczności 
doskonalenia zawodowego i w miarę możliwości rozwija się, przy wsparciu bezpośredniego 
kierownika i dyrektora jednostki. Organizacja zapewnia mu różnego rodzaju możliwości do-
skonalenia, więc chętnie bierze w nich udział. Uczestniczy w szkoleniach organizowanych 
w Bibliotece, kończy studia podyplomowe, bierze udział w konferencjach. Objęty badaniem 
pracownik wie, że w organizacji istnieje możliwość awansu, jednak nie do końca rozumie 
politykę awansowania obowiązującą w Bibliotece. Zwłaszcza młodszy pracownik chce, aby 
jego praca była oceniana, bardziej doświadczony do oceny umiejętności, kompetencji i za-
angażowania odnosi się z dystansem. Bibliotekarz z badań to także osoba, która w pracy 
z reguły nie odczuwa stresu, jednak frustracje u niego powodują fatalne warunki sprzętowe. 
Pieniądze nie są dla niego główną zachętą do pracy, ale chciałby zdecydowanie więcej 
zarabiać oraz uzależnić wysokość zarobków od efektywności i jakości pracy. Motywatory 
materialne są dla niego ważne, ale uważa, że nie są one zbyt powszechnie stosowane 
w Bibliotece. Najistotniejszym elementem motywującym jest dla niego stabilność i pewność 
zatrudnienia, możliwość samorealizacji oraz osiąganie zadowolenia z pracy. Zupełnie nie 
zależy mu, aby jego praca wzbudzała prestiż wśród znajomych. Obraz ten jest, w ujęciu cał-
kowitym, bardzo pozytywny. Dominują wśród pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu ludzie zadowoleni, świadomi własnej wartości i dążący do 
rozwoju zawodowego. Prawie pracownicy idealni, szczęśliwi bibliotekarze. 

 Satysfakcja pracowników Biblioteki w bezpośredni sposób przekłada się na satysfakcję 
i zadowolenie użytkowników. Niezadowolenie i apatia bibliotekarzy może powodować nie 
tylko rozczarowanie i frustracje czytelników, ale także wpływać niekorzystnie na wizerunek 
Biblioteki w środowisku. Wysoki poziom zadowolenia bibliotekarzy pozwala stwierdzić, że 
również nasi czytelnicy są zadowoleni z Biblioteki. Warto byłoby jednak przeprowadzić 
badania, sprawdzające, czy wysoki poziom spełnienia klientów wewnętrznych odpowiada 
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wysokiemu poziomowi zadowolenia klientów zewnętrznych. Satysfakcja z pracy jest ści-
śle powiązana z wykorzystywaniem kompetencji zawodowych oraz potencjału twórczego 
pracowników. Bibliotekarz, którego wiedza i kompetencje są zauważane, czuje się silniej 
zmotywowany do dalszej pracy zawodowej. Ankietowanych pracowników Biblioteki frustruje 
kiepskie zaplecze materiale, które jednak w najbliższym czasie ulegnie zupełnej zmianie. 
Przeprowadzka Biblioteki do nowej siedziby, budynku z XXI w., w pełni wyposażonego w nowy 
sprzęt, zapewni poprawę fizycznego komfortu pracy. Będzie to także wyzwanie kadrowe, 
gdyż całkowitej przemianie ulegnie struktura Biblioteki. Niektóre działy zostaną zlikwidowane, 
powstaną nowe, nastąpią liczne przesunięcia personalne, a co za tym idzie nowe obowiązki 
i zadania z którymi przyjdzie się pracownikom Biblioteki zmierzyć. Kluczowym rozwiązaniem 
jest traktowanie każdego pracownika jak klienta wewnętrznego. Rozpoznanie jego potrzeb, 
zintegrowanie ich z celami Biblioteki oraz stworzenie warunków do ich realizacji. Osiągnięciu 
tych założeń służyć powinien odpowiednio dobrany system motywacji pracowników oparty 
na założeniach marketingu wewnętrznego. Zaspokojenie potrzeb pracowników sprawi, że 
będą oni lepiej wypełniali swoje obowiązki, co w konsekwencji korzystnie wpłynie na pracę 
całej Biblioteki i jakość świadczonych przez nią usług, to w przypadku nowego Centrum jest 
niezwykle ważne. Piękny budynek i nowoczesne wyposażenie nie zastąpi profesjonalnie 
przygotowanej kadry bibliotecznej, która z satysfakcją i zaangażowaniem wykonuje swoją 
pracę. Aby wykorzystać pozytywne atuty oraz potencjał tkwiący w ludziach trzeba starannie 
dbać o to, aby byli oni odpowiednio zachęcani do pracy, do pokonywania trudności, podej-
mowania wyzwań, zaangażowania oraz osiągania celów własnych i celów organizacji. Bar-
dzo istotne jest, aby tak zmotywować pracowników, aby nie tylko odczuwali oni satysfakcję 
z pracy ale również, co bardzo ważne utożsamiali się ze swoją organizacją. 

W Bibliotece Głównej, a już wkrótce w Dolnośląskim Centrum Informacji Naukowej 
i Ekonomicznej, pracują przede wszystkim ludzie zaangażowani oraz zadowoleni ze swo-
jej pracy. Jednak aby zachować ten wysoki poziom należy starannie zarządzać zasobami 
ludzkimi, nieustannie dbać o zgromadzony kapitał ludzki, udoskonalać, w miarę możliwości, 
system motywowania i systematycznie monitorować satysfakcję zatrudnionych starając 
się nie dopuścić do jej spadku.
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Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

POKOLENIE M – ROLA BIBLIOTEKARZA W PROCESIE 
OBSŁUGI I BUDOWANIU RELACJI

Streszczenie: Artykuł jest próbą zarysowania zjawiska multitaskingu z jego psychologicznymi i spo-
łecznymi konsekwencjami, rzutującymi na istnienie populacji wyposażonej w konkretne umiejętności, ale 
i charakterystyczne sposoby komunikacji. Podjęto próbę określenia roli bibliotekarza w procesie obsługi 
i warunki komunikacji, jakie muszą zaistnieć, aby możliwe było zbudowanie relacji z nowym typem użyt-
kownika – użytkownika z pokolenia M. 

Podstawą funkcjonowania biblioteki powinna być orientacja na jej klienta. To jego potrzeby 
i oczekiwania dynamizują działalność każdej instytucji usługowej. Nastawienie na użytkownika 
w bibliotece pociąga za sobą profesjonalizację procesu obsługi, w którym niezwykle istotną rolę 
odgrywa komunikacja. To właśnie umiejętność słuchania klientów oraz uzyskiwania od nich 
zwrotnej informacji na temat funkcjonowania instytucji jest warunkiem poprawy jakości oferty 
biblioteki i jej działalności. Podjęcie tematu zawartego w tym artykule jest wynikiem doświad-
czeń w pracy z określonym typem użytkowników biblioteki – studentami rozpoczynającymi 
naukę, a znającymi nowe technologie w sposób zaawansowany. To pokolenie urodzone w i po 
1990 roku1. Oczywiście generalizowanie na temat grup demograficznych jest niebezpieczne 
– ścisłe ich wyodrębnienie jest dalekie od ostrożności właściwej nauce, dlatego też niniejsze 
rozważania mają charakter uogólniającego zarysu zjawiska, z którym autorka ma do czynienia 
w codziennej praktyce. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie pewnego trendu, którego 
trwałości ani konsekwencji nie da się przewidzieć z racji nieustannej ewolucji technologicz-
nych nowinek mających wpływ na to, jak młodzi odbiorcy myślą, w jaki sposób się komuni-
kują. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy charakterystyczne cechy młodych użytkowników 
wpływają na sposób, w jaki dokonują oni komunikacji w środowisku bibliotecznym i kształtują 
swe oczekiwania względem biblioteki i jej usług. I wreszcie, jaka jest rola bibliotekarza wobec 
kształtowanych przez technologie wciąż nowych potrzeb użytkowników biblioteki. 

Pokolenie M – charakterystyka zjawiska

Termin pokolenie M wywodzi się od zjawiska multitaskingu oraz zainteresowania tej 
generacji różnorodnymi mediami i dostępnymi nowinkami technologicznymi. Aby w pełni 
zrozumieć funkcjonowanie przedstawicieli tej grupy należy scharakteryzować multitasking 
stający się coraz bardziej powszechnym sposobem codziennej aktywności.

1 W odróżnieniu od generacji Y, a więc pokolenia wyżu demograficznego lat 80., któremu przypisywane jest 
wiele cech – w mniemaniu autorki niesłusznie – pokolenia M. [przyp. aut.]
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Multitasking, który pojmować można jako wielozadniowość jest terminem przez dekady 
określającym możliwości komputera w zakresie – jak uważano powszechnie – jednoczes-
nego przetwarzania danych. Przetwarzanie równoległe to w rzeczywistości przełączanie 
w drobnej skali czasowej poszczególnych zadań przez komputer. Termin ten przeszcze-
piono do nauk społecznych oraz neurobiologii. Symultaniczne wykonywanie wielu zadań 
jest złudzeniem – od 1935 roku badacze są zdania, że – za wyjątkiem wyuczonych na pa-
mięć aktywności fizycznych2, takich jak chodzenie, jedzenie – ludzki mózg nie jest w stanie 
zrobić dwóch rzeczy na raz, przyswoić bodźców z dwóch różnych źródeł. W rzeczywistości 
zatem, ludzki mózg działa tak jak komputer, co potwierdzają badania przeprowadzone 
w 2006 r. przez amerykańskich naukowców zajmujących się psychologią i neurobiolo-
gią3, z których wynika, że ludzki mózg nie jest w stanie przetworzyć dwóch stosunkowo 
różnych myśli, zbioru danych, czy też bodźców w tym samym czasie. Na poziomie per-
cepcji wielozadaniowość wiąże się z próbami równoległego przetwarzania bodźców, co 
zakłóca procesy kodowania, a więc wpływa na te procesy pamięciowe, które odpowiadają 
za rejestrację bodźca przez zmysły, jego modyfikację i przechowywanie. Podział uwagi 
w momencie kodowania bodźca (informacji) znacznie obniża efektywność pamięci4. Za-
kłócenia w procesie kodowania (rejestrowania) mogą wpływać na jakość i ilość informacji 
trwale przechowywanych w pamięci. Dochodzi zatem do płytkiego przetwarzania. Wią-
zać należy to z tym, iż ilość informacji docierających do pamięci krótkotrwałej w danym 
momencie jest ograniczona, a jeśli informacja nie dotrze do pamięci długoterminowej nie 
może zostać tam przechowana. Wielozadaniowość angażuje mało pojemną pamięć krót-
kotrwałą, która ulega przeładowaniu, a mózg nie ma czasu na przetworzenie przejętych 
bodźców w pamięci długotrwałej. 

 Multitasking to wykonywanie wielorakich aktywności w określonym przedziale czasowym, przy 
uwzględnieniu częstego przełączenia uwagi pomiędzy szczegółowymi i nieciągłymi zadaniami, 
powodujące jednoczesną fragmentację i przeładowanie ludzkiej uwagi5. Fenomen multitaskingu 
rozwinął się z niezwykłą szybkością w dobie Internetu przyjmując różnorakie formy. Rozróżnić 
można overall multitasking – (wielozadaniowość ogólną), kiedy jedzeniu, obowiązkom codzien-
nym, rozmowom telefonicznym, odrabianiu lekcji towarzyszy korzystanie z jednego z mediów 

2 Wiele działań automatycznych, często praktykowanych, może być wykonywanych, podczas gdy uwaga i kon-
centracja nakierowane są na inną aktywność. Kiedy człowiek podejmuje się zrobienia dwóch lub więcej czyn-
ności w tym samym czasie, ale nie wymagają one większego zaangażowania ze strony umysłu lub tylko jedna 
czynność przymusza do wysiłku umysłowego i wzmożonej koncentracji uwagi mówi się o zjawisku background 
tasking. Ma to zjawisko miejsce wówczas, gdy wykonywane na raz czynności są automatyczne – wtedy nie 
istnieje wymóg intensywnego przetwarzania poznawczego. Por.: C. Rosen, The Myth of Multitasking [on-line]. 
The New Atlantis, 2008, no 20. [dostęp: 2011-07-04]. Dostępny w Internecie: <http://www.thenewatlantis.com/
publications/the-myth-of-multitasking>

3 Por.: K. Foerde; R. A. Poldrack; B. J. Knowlton, Secondary-task Effects on Classification Learning [on-line 
baza Proquest]. Memory & Cognition, 2007, no 35, s. 864-874. [dostęp: 2011-07-04].

4 Dzubak, C. M. Multitasking: The good, the bad, the unknown [on-line]. “The Journal of the Association for 
the Tutoring Proffesion”, 2008, no 1 [dostęp: 2011-07-04]. Dostępny w Internecie:  <http://www.myatp.org/Sy-
nergy_1/Syn_6.pdf.>.

5 W związku z tym część badaczy zajmujących się tym zjawiskiem proponuje nawet zastąpienie pojęcia mul-
titasking terminem switchtasking, podkreślającym przełączanie z jednego zadania do drugiego, a kładącym 
nacisk na koszt takiego działania, a więc czas poświęcony na powrót do przerwanej inną czynności. Por. D. 
Crenshaw, Myth of Multitasking. San Francisco, 2008. ISBN 978-0-470-37225-8. s. 13–27.
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oraz media multitasking (wielozadaniowość medialną), która jest najbardziej rozpowszechnioną 
formą wielozadaniowości wśród młodych ludzi. Wielozadaniowość medialna to nic innego jak 
użycie więcej niż jednego medium w tym samym czasie (np. czytanie czasopisma podczas 
oglądania telewizji, słuchanie muzyki podczas grania w grę komputerową). 

Uczeni dopiero poznają społeczne i kulturowe konsekwencje multitaskingu, ale już 
dziś można stwierdzić, że zjawisko to ma poważne społeczne i psychologiczne implikacje. 
Częste używanie wielu aplikacji komputerowych lub mediów jednocześnie, stanowi wy-
zwanie dla procesów poznawczych człowieka. Już dziś wiadomo, że narażenie na wiele 
bodźców i rozproszenie uwagi jest groźne dla procesów uczenia się, ograniczając głębokie 
przetworzenie informacji, powodując problemy z przywołaniem nauczonych treści, a tym 
samym ograniczając ich przydatność6. Ponadto wpływa na deficyt uwagi i efektywności 
w zakresie wykonywania poleceń. Powoduje problemy z wygaszeniem niezwiązanych 
z aktualnym zadaniem bodźców, myśleniem przyczynowo-skutkowym i długotrwałym za-
pamiętywaniem7. Multitasking obniża tak ważne dla codziennego funkcjonowania rozumo-
wanie i wnioskowanie analityczne. Umysł pozostający w stanie nadmiernego pobudzenia, 
ma trudności w skupieniu uwagi, czeka w stanie gotowości. Wpływa to na kreatywność 
i innowacyjność. Multitaskersi są niecierpliwi, roztargnieni, ich uwaga ulega szybkiemu 
rozproszeniu. Niezdolni są do skupienia się i nieruchomego – w trybie jednozadaniowym 
– przyswajania treści�. Stres związany z utrwaloną niecierpliwością i niezdolnością skon-
centrowania się na jednej czynności prowadzi do podenerwowania w innych życiowych 
sytuacjach, niezwiązanych z użyciem aplikacji internetowych. Spędzanie czasu wolnego 
w ten sposób nie angażuje fizycznie, ale emocjonalnie9. Wielozadaniowość przyczynia 
się do uwalniania hormonów stresu i adrenaliny, co niekontrolowane może powodować 
poważne problemy zdrowotne10. Stresująca staje się presja ciągłego bycia w kontakcie, 
dostępności, zaś odcięcie od bodźców może potęgować uczucie bezradności i utraty 
kontroli11.

6 Dowodzą tego badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanford - badaniami objęto osoby chronicznie 
(HMMS – Heavy Multitaskers) oraz rzadko (LMMS – Light Multitaskers) stosujące multitasking w obrębie me-
diów. Por.: Ophir, E.; Nass, C. I.; Wagner, A. D. Cognitive Control in Media multitaskers [on-line, baza Proquest]. 
“Proceedings of the National Academy of Sciences”. PNAS, 2009, vol. 106 no. 37, p.15583-15587. [dostęp: 
2011-07-04].

7 Wiązać to należy ze zjawiskiem zwanym ciągłą uwagą cząstkową, kiedy uwaga zostaje rozproszona na wiele 
zadań. Spada wówczas zdolność koncentracji, a w warunkach ciągłych prób przetworzenia niekończącego 
się strumienia danych spada decyzyjność, prowadząc do intelektualnego wypalenia. Wpływa to na wydajność 
i głębię prezentowanych przez wielozadaniowców myśli, zmniejsza zdolność do przejścia w stan relaksu oraz 
zdolność mózgu do efektywnego wyszukiwania informacji. Por. Rosen, C. The Myth of Multitasking [on-line]. 
“The New Atlantis”, 2008, no 20. [dostęp: 2011-07-04]. Dostępny w Internecie: <http://www.thenewatlantis.
com/publications/the-myth-of-multitasking>.

8 J. Gleick, Szybciej: przyspieszenie niemal wszystkiego. Poznań, 2003. ISBN 83-7298-211-2. s. 173–178.
9 Y. Ellis; B. Daniels; A. Jauregui, The Efffect of Multitasking on the Grade Performance of Business Students 

[on-line]. „Research in Higher Education Journal”, 2010, vol.8 [dostęp: 2011-07-04]. Dostępny w Internecie: 
<http://www.aabri.com/manuscripts/10498.pdf>.

10 M. Healy, We’re All Multitasking, but What’s is the Cost? [on-line]. „Los Angeles Times” [dostęp: 2011-
07-04]. Dostępny w Internecie: <http://articles.latimes.com/2004/jul/19/health/he-multitasking19/3>.

11 Prowadzi to do zjawiska zwanego frazzing, a polegającego na oszalałym, gorączkowym, nieefektywnym i nie-
skutecznym multitaskingu, sprzyjającemu złudzeniu, że człowiek robi wiele i że ma dużo do zrobienia. Twórcą 
tej koncepcji jest psycholog Edward Hallowell. Por.: E. A. Hallowell, Culture Driven to Distraction [on-line baza 
Proquest]. „Psychology Today”, 1997, vol. 30, p. 44. [dostęp: 2011-07-04].
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Multitasking powoduje, że ludzie zaczynają komunikować się w sposób lakoniczny, 
impulsywny, nieraz agresywny. Ubożeje komunikacja werbalna, pozbawiona bon motów 
i pozawerbalna – związana z ograniczoną mową ciała12. 

Pokolenie M, którego przedstawiciele zwani są również cyfrowymi obywatelami, oraz 
digitalnymi autochtonami, nie tyle korzysta z mediów, ile je zamieszkuje. Generacja ta 
wychowana przed monitorem komputera i ekranem telefonu komórkowego13, nie ma 
trudności w poruszaniu się po aplikacjach internetowych, bez obaw korzysta z dostępno-
ści i natychmiastowości współczesnych źródeł informacji, które mają dostarczyć wiedzy 
praktycznej. Generacja M, zwana też głodnymi mediów, mediażercami14 lub pokoleniem 
szumu i chaosu informacyjnego15 w sposób naturalny porusza się po świecie elektroniki 
i najnowszych technologii. 

Przedstawiciele tej generacji zdają się być wyjątkowo zdolni w wyszukiwaniu i prze-
twarzaniu informacji. Łączy się to jednak z brakiem krytycyzmu w ich odbiorze i brakiem 
umiejętności selekcji odbieranych danych. Generacja M nie korzysta z wyselekcjonowa-
nych źródeł informacji, zaś dostęp do nieograniczonej jej ilości, warunkuje w tym poko-
leniu skłonność do wyrażania zdecydowanych opinii oraz przywiązanie do wolności ich 
wyrażania16. Pokolenie M nastawione jest na możliwość wyboru i przyzwyczajone do na-
tychmiastowych odpowiedzi, łatwych w wyszukiwaniu. 

Generacja ta, poruszająca się ze swobodą w wirtualnym świecie interakcji, przyzwy-
czajona jest do cyfrowego obrazu tekstu. Pokolenie kultury obrazkowej ma problemy 
z czytelnym i zrozumiałym formułowaniem zdań, szczególnie na piśmie oraz rozszerzoną 
narracją – w pracach pisemnych poszczególne akapity same w sobie są zrozumiałe, ale 
nie tworzą spójnej całości. Komunikuje się bez zachowania zasad gramatyki i interpunkcji, 
przy pomocy skrótów, a w komunikacji bezpośredniej ma problemy ze skupieniem uwagi, 
kończeniem zdań, wysławianiem się.

To generacja przyzwyczajona do innej struktury tekstu czytanego – nielinearnego, 
kompilowanego, pełnego wizualnych odnośników i przedstawień. Pokolenie M – nawykłe 
do tekstów w Internecie, może mieć trudności w skupieniu się nad tekstem tradycyjnym, 
uporządkowanym w sposób linearny, logiczny. Tradycyjne źródła informacji mogą nie 
spełniać oczekiwań współczesnego odbiorcy z tego pokolenia, nie dając natychmiasto-
wego dostępu do pożądanych informacji17. Umiejętność poruszania się w hipertekstowym 
środowisku Internetu, przyzwyczajenie do wielomedialności przekazu (tekst połączony 
z dźwiękiem i obrazem) powoduje brak skupienia, chęci linearnego poznawania treści, 
wpływając na selektywne i wybiórcze czytanie.

12 J. M. Watson; D. L Strayer, Supertaskers: Profiles in Extraordinary Multitasking Ability [on-line]. „Psychonomic 
Bulletin And Review” 2010, no. 17(4), p. 479–485. [dostęp: 2011-07-04]. Dostępny w Internecie: <http://www.
psych.utah.edu/lab/appliedcognition/publications/supertaskers.pdf>.

13 Ł. Gołębiewski, Śmierć książki: No Future Book. Warszawa, 2008. ISBN 978-83-61154-03-7 s. 15.
14 Wallis, GenM: The Multitasking Generation [on-line]. Time. [dostęp: 2011-07-04]. Dostępny w Internecie <http://

www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1174696,00.html>
15 M. Drzewiecki, Biblioteka wobec kompetencji informacyjnych młodzieży. „Bibliotekarz” 2011, nr 2, s. 9–13.
16 M. Madej, Postawy społeczeństwa internetowego. W: Studia ekonomiczne – czy tylko wiedza i umiejętności? 

Red. J. Dietl ; Z. Sapijaszka. Łódź, 2008. s. 102.
17 Ł. Gołębiewski, op. cit., s. 48.
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Choć to pokolenie indywidualistów, to emocjonalnie i intelektualnie są otwarci na in-
nych, włączając się chętnie w tworzące się społeczności wirtualne, często kosztem udzie-
lania się społecznie w tradycyjnych formach. Wchodzenie w różne relacje za pomocą 
internetowych portali warunkuje przyzwyczajenie tej generacji do relacji bezpośrednich 
i natychmiastowych. 

Być może z przyczyn czysto neurologicznych niedługo młody człowiek nie będzie 
w stanie przeczytać tekstu dłuższego niż wpis na blogu. Multitasking wpłynie na poko-
lenie M, któremu coraz trudniej będzie rozumować w sposób wymagający utrzymania 
w głowie długich łańcuchów implikacji, zaś inferencje i implikacje zostaną zastąpione 
rozumowaniem asocjacyjnym1�, gdzie jedna myśl nie wynika z drugiej tworząc lawinę 
niepowiązanych twierdzeń. 

Charles Jonscher, autor książki Życie okablowane, prorokował, iż pokolenie M będzie 
się „lepiej czuło z danymi niż wiedzą, z liczbami niż z kulturą, z komputerami niż z ludźmi”19. 
Niestety wizja ta, wobec doniesień badaczy zajmujących się wpływem wielozadaniowości 
na życie człowieka, ma szanse się sprawdzić. Należy zatem zastanowić się nad rolą bi-
bliotekarza i jego postawą wobec młodego człowieka z generacji Google – jakie przyjąć 
sposoby komunikacji, aby była ona skuteczna i w jaki sposób zapewnić satysfakcjonującą 
obsługę, aby możliwe było w świecie rzeczywistym, a nie wirtualnym, budowanie relacji 
z użytkownikiem biblioteki.

Komunikacja z użytkownikiem z pokolenia M w procesie obsługi

Młody człowiek, zaczynający studia, powinien posiadać umiejętność praktycznego 
zastosowania wiedzy, wiedzieć, jak efektywnie się uczyć oraz umiejętnie wyszukiwać, 
selekcjonować i wykorzystywać informacje. W praktyce bardzo często brakuje mu takich 
umiejętności, które to braki wzmacniane są dodatkowo – wspomnianymi w pierwszej 
części artykułu – zmianami w obrębie postrzegania. Użytkownik ten, przekraczając progi 
uczelni i będący klientem biblioteki, wymaga położenia większego nacisku ze strony per-
sonelu na komunikację i proces obsługi. Powstaje pytanie, w jaki sposób komunikować 
się z młodym użytkownikiem, aby jego potrzeby zostały zaspokojone, a proces obsługi 
przebiegł sprawnie i bez zakłóceń.

Komunikacja z użytkownikiem z pokolenia M może być utrudniona, co wynika z nawyku 
zastępowania kontaktów bezpośrednich, wirtualnymi. Sieć staje się dominującą formą ak-
tywności komunikacyjnej i medialnej. Mimo, że kontakty bezpośrednie nadal przedkładane 
są nad relacje w sieci, a kontakty internetowe stanowią uzupełnienie rzeczywistych20, to 
użytkownik z pokolenia M przyzwyczajony nie do kontaktów bezpośrednich, ale do ku-
powania przez sieć, w bibliotece, tak jak w punkcie sprzedaży, może czuć się zagubiony, 
a przyzwyczajony do prostych komend, kilkuminutowej transakcji – niecierpliwy. Kupowanie 

1� J. Dukaj, Za długie, nie przeczytam. „Tygodnik Powszechny”. 2010, nr 34, s. 40–41.
19 C. Jonscher, Życie okablowane. Warszawa, 2001. ISBN 83-7200-927-9. s. 314.
20 M. Hajdamowicz, Internet a relacje interpersonalne. W: W sieci i poza siecią. Typologia relacji i strategie przy-

stosowawcze wokół cyberprzestrzeni. Red. K. Stachura. Gdańsk, 2010. ISBN 978-83-7326-774-9. s. 59-73.
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sieciowe według schematu (podobne witryny internetowe), pozbawione kontaktu z innymi 
ludźmi – warunkuje schematyczne postępowanie, przenoszone z środowiska wirtualnego 
na rzeczywiste. Dlatego użytkownicy z pokolenia M potrzebują być w interakcji, w stanie 
ciągłej wymiany. Rolą bibliotekarza w procesie obsługi jest utrzymywanie kontaktu – wzro-
kowego, werbalnego, gdyż brak interakcji męczy młodego użytkownika. 

Pokolenie M żyje społecznościowo i oczekuje takiej komunikacji, w jakiej na co dzień 
uczestniczy, a więc aktywnej, gdzie bibliotekarz pierwszy inicjuje kontakt (np. pytaniem 
w czym mogę pomóc?), otwartej – na potrzeby i oczekiwania użytkowników i toleran-
cyjnej.

Media komunikacyjne izolują fizycznie i przestrzennie od otoczenia, mimo, iż integrują 
społecznie21, co ma swoje konsekwencje w procesie komunikacji, a dla bibliotekarza oznacza 
możliwość napotkania wielu trudności w bezpośredniej obsłudze. Młody człowiek bardzo 
często odznacza się brakiem samodzielności w formułowaniu myśli. Jak już zaznaczono 
technologie nie wymuszają zapamiętywania, a ograniczenie tej funkcji umysłu powoduje 
w konsekwencji zmniejszenie zdolności komunikacyjnych – brak rozumienia kontekstów, 
zmniejszony zasób słów.

Może to powodować bariery w skonkretyzowaniu potrzeby, z jaką użytkownik przyszedł 
do biblioteki. Rolą bibliotekarza jest tu spokojne, taktowne uściślenie zakresu poszukiwań, 
wspólne zdefiniowanie potrzeby informacyjnej, nowe sformułowanie zapytania i wzno-
wienie poszukiwania w razie wstępnego niepowodzenia. Należy wykazać przy tym dużo 
cierpliwości, otwartości, pomocy, chęci wysłuchania. Problem w postaci sprecyzowania 
swoich oczekiwań, powoduje, że użytkownicy z pokolenia M mocno polegają na roli bi-
bliotekarza. Wiąże się to również z tym, iż użytkownicy ci nie mają wiedzy, niezbędnej do 
oceny usług oferowanych przez bibliotekę. Potrzebują wsparcia, oczekują fachowości oraz 
kompetencji. Polegają na personelu bibliotecznym, ale z drugiej strony mają tendencję do 
przenoszenia oczekiwań w zakresie obsługi z podmiotów rynkowych na biblioteki. Chcie-
liby być traktowani zgodnie z przyjętymi w nich zasadami obsługi – oczekują sprawności, 
szybkości oraz profesjonalnego personelu.

Pokolenie M w zakresie komunikacji bezpośredniej cechuje się nie tylko brakiem 
sprecyzowanej potrzeby informacyjnej, ale również niestarannością wypowiedzi (np. czy 
może mi Pani wskazać regał do mojej pracy magisterskiej?), pośpiechem, niewyraźną 
artykulacją (mówienie zbyt ciche lub zbyt głośne), używaniem skrótów (np. poproszę 
o coś z MSG), przekręcaniem nazwisk lub/i tytułów. Wobec zagmatwanych, niejasnych 
komunikatów werbalnych ważne staje się parafrazowanie, a więc powtórzenie tego, co 
powiedział rozmówca własnymi słowami. Pozwala to na uporządkowanie komunikatu, do-
precyzowanie go. Dzięki zastosowaniu podsumowania, mającego być odbiciem słów użyt-
kownika, bibliotekarz może trafniej zrozumieć i zidentyfikować potrzebę młodego klienta 
biblioteki. Dobrze jest również stosować odzwierciedlanie – dostosowanie w komunikacji 

21 B. Czechowicz; K. Herich, Młody człowiek w świecie mediów – szanse i zagrożenia, „EBIB”. Elektroniczny 
Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [on-line]. 2010, nr 1 [dostęp: 2011-07-04]. Dostępny w Internecie: <http://
www.ebib.info/2010/110/a.php?czechowicz_herich>. ISSN 1507-7187.
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do czytelnika (przez użycie podobnych zwrotów). Niezwykle istotne stają się pytania oraz 
sprawdzanie spostrzeżeń, aby upewnić się, że przekaz został jasno zrozumiany, a nie-
pełne informacje uzupełnione. 

Wspomniano, że multitasking powoduje trudności w skupieniu uwagi i zdolności skon-
centrowania się. Dlatego komunikaty stosowane wobec użytkowników z generacji M po-
winny być pozbawione zbędnych powtórzeń, mieć formę krótkich i jednoznacznych treści. 
Ważne jest, aby stosować ilustratory – gesty wspierające lub uzupełniające wypowiedzi 
(np. wskazanie regału, określenie grubości książki). Mówić należy językiem obrazowym, 
barwnym, plastycznym, przemawiającym do wyobraźni (np. żółta okładka, grzbiet książki 
czarno-czerwony). Wobec zubożonej komunikacji werbalnej, którą przejawiać mogą użyt-
kownicy z pokolenia M, należy starać się nie używać specjalistycznego języka lub wspie-
rać go prostym dopełnieniem. 

Jak już wspomniano przedkładanie komunikacji wirtualnej nad interakcje bezpośrednie 
może w sposób istotny zakłócać psychospołeczne funkcjonowanie jednostki. Dlatego na-
leży utrzymywać kontakt wzrokowy z użytkownikiem przez cały czas procesu komunikacji. 
Pozycja ciała powinna być nachylona do czytelnika, któremu należy okazywać empatię 
i akceptację. Cennym jest wykazanie inicjatywy w nawiązaniu kontaktu, traktowanie każ-
dego użytkownika jako oczekiwanego gościa. Roztargnienie i utrwalona niecierpliwość 
takiego klienta powinna – w bezpośredniej komunikacji z bibliotekarzem – napotkać po-
stawę odznaczającą się aktywnym słuchaniem. Oznacza to bycie skoncentrowanym na 
rozmówcy i zachęcanie go do kontynuowania wypowiedzi.

Nieumiejętność skupienia uwagi, obniżona koncentracja, deficyt w zakresie pamięci 
może powodować bariery w komunikacji między bibliotekarzem a młodym użytkowni-
kiem. Jednak bariery powstać mogą nie tylko po stronie klienta biblioteki. Bibliotekarz 
– doskonalący się w nowych technologiach i używający sieciowych aplikacji – również 
narażony jest na rozproszenie uwagi, wobec wielości bodźców i zadań, jakie się przed 
nim stawia. Wobec powyższego niezwykle istotne podczas obsługi staje się poświęce-
nie pełnej uwagi użytkownikowi. Bibliotekarz – nawet przy obsłudze wyjątkowo trudnego 
czytelnika – nie może się wyłączyć, ponieważ użytkownik poczuje, że pracownikowi bi-
blioteki nie zależy na nim, co wpłynie na poziom jego satysfakcji z obsługi. Wybiórczość 
uwagi ze strony bibliotekarza nie powinna być barierą utrudniającą kontakt z czytelni-
kiem z pokolenia M.

Pokolenie M, chęć interakcji – za sprawą większej mobilności i większych możliwości 
komunikacji – przenosi na instytucje, z którymi ma do czynienia na co dzień, także na 
biblioteki. Nowoczesne techniki zdobywania i przekazywania informacji, także przed bi-
bliotekami otworzyły nowe możliwości w zakresie kontaktów z ich użytkownikami. Strona 
internetowa, pozwalająca na łatwy sposób dotarcia do najpotrzebniejszych informacji, to nie 
wszystko, a tradycyjna komunikacja on-line z użytkownikiem w bibliotece (poczta e-mail, 
formularze www) musi zostać uzupełniona o komunikatory, programy typu web contact 
center – jak Zapytaj bibliotekarza. Oczywiście wiąże się to z koniecznością zainstalowania 
odpowiedniego oprogramowania (bezpłatne aplikacje, programy na otwartych licencjach) 
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i napotyka przeszkody w postaci braku komunikacji w czasie rzeczywistym (związanego 
z luką personalną – dyspozycyjni pracownicy do obsługi). Biblioteka powinna zapewnić 
dostęp do szkolenia bibliotecznego on-line w każdym momencie, a ofertę szkoleniową 
uzupełnić przewodnikiem po bibliotece w formie drukowanej i elektronicznej, gdzie zawarte 
będą proste, krótkie treści, wzmocnione obrazem. Ponadto szkolenia winny wyposażać 
w umiejętności samodzielnego wyszukiwania i selekcji informacji, pokazać możliwości 
wyboru źródeł informacji i wiedzy.

 Internet powoli staje się substytutem mediów tradycyjnych, zyskując nad nimi przewagę 
ze względu na prędkość przekazu, powszechność i możliwość łączenia treści o różnej 
formie. Rzutuje to również na poszukiwanie przez współczesnego użytkownika biblioteki 
natychmiastowych i dostępnych informacji, wiedzy praktycznej. Pociąga to za sobą brak 
krytycyzmu w odbiorze informacji i brak umiejętności jej selekcji. Rolą bibliotekarza jest 
pomoc w wyselekcjonowaniu materiału potrzebnego do pracy w oparciu o relewantność 
informacji naukowej, selekcja źródeł, uczenie innych korzystania z nich. Bibliotekarz to 
pośrednik informacyjny w świecie elektronicznym22, gdzie użytkownik narażony jest na 
niesprawdzone źródła informacji, a przez to na manipulację i oszustwa. 

Bibliotekarz powinien służyć informacjami zapisanymi na różnych nośnikach i w róż-
norodnej formie. Istotna jest informacja o zbiorach udzielana nie tylko za pośrednictwem 
szkolenia bibliotecznego, ale przy wizycie studenta w bibliotece, jeśli tylko pozwala na 
to czas i warunki obsługi (np. brak kolejki). Podstawowe zasady korzystania z biblioteki 
i wyszukiwania informacji to za mało, jeśli mamy wziąć udział w kształceniu czytelnika 
z pokolenia M. Bibliotekarz powinien wskazać różnorodne źródła informacji w sieci, pod-
kreślając rolę tych wartościowych. Być przewodnikiem po źródłach informacji – szczególnie 
pomagać czytelnikowi w wyszukiwaniu materiałów w bazach internetowych23. Ważna staje 
się tu umiejętność przekazania doświadczeń w zakresie selekcji informacji – odróżnienia 
tej niepełnowartościowej od źródeł wiarygodnych. Student nie powinien – w kontakcie 
z obsługującym bibliotekarzem – obawiać się pytać o sposoby poszukiwania informacji 
i wydawnictwa informacyjne biblioteki – powinien mieć świadomość, że zwiększa to jego 
szanse dotarcia do informacji relewantnej i aktualnej.

Pokoleniu M nie jest potrzebna pełna percepcja tekstu – czytają w sposób użytkowy 
tylko to, co jest im potrzebne np. do nauki. Biblioteka ma stworzyć warunki do pracy, 
a pracownicy w niej zatrudnieni udzielać informacji z wielu źródeł. W stworzeniu właści-
wych warunków do pracy pomóc mogą rozwiązania architektoniczne – w aranżacji jasne 
wnętrze biblioteki, uporządkowane, bez zbędnych mebli, stworzone miejsca do pracy 
grupowej oraz boksy i pomieszczenia do cichej nauki. 

Ponadto biblioteka ma być placówką dostępną, otwartą, z wieloma źródłami infor-
macji, z naciskiem na elektroniczne. Towarzyszyć temu powinna otwartość w wymiarze 

22 H. Janda, Wizerunek zawodu bibliotekarza w XXI wieku. W: Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa 
wiedzy. Red. Z. Dacko-Pikiewicz ; M. Chmielarska. Dąbrowa Górnicza, 2005. ISBN 83-88936-239. s. 95.

23 E. Golec-Nycz, Rola współczesnego bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym. „EBIB”. „Elektroniczny 
Biuletyn Informacyjny Bibliotekarz” [on-line]. 2003, nr 7 [dostęp: 4 lipca 2011]. Dostępny w Internecie: <http://
ebib.oss.wroc.pl/2003/47/golec.php>.
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funkcjonowania biblioteki (np. godziny otwarcia, zgodne z harmonogramem sesji) oraz 
wizualność (np. wzmocnienie komunikacji przez komunikaty wizualne). 

Szybka i profesjonalna obsługa powinna iść w parze z pełnym wykorzystaniem zasobów 
i możliwości umieszczenia ich na różnych nośnikach. Odpowiedzią na rosnące wymagania 
młodych użytkowników jest cyfryzacja, sieciowość – przejawiająca się obecnością biblio-
teki w Internecie w różnych postaciach, z naciskiem na media społecznościowe. Należy 
zdać sobie sprawę, że biblioteka nie jest w stanie zaspokoić potrzeb pokolenia M jedną 
ofertą usług. Nie odpowiada im jednorodna, zestandaryzowana oferta. Usługi powinny 
być spozycjonowane i spersonalizowane. Generacja M musi mieć wybór. 

Budowanie relacji w erze Google

Podmioty rynkowe, do których w zakresie obsługi winna dążyć biblioteka, funkcjonują 
w oparciu o programy relacji z klientami, które mają na celu dostarczenie satysfakcji i są 
odpowiedzią na oczekiwania użytkowników. W organizacji rynkowej standardowy program 
relacji z klientem obejmuje takie elementy jak obsługę klienta, program lojalnościowy, in-
dywidualizację, system nagród oraz budowanie społeczności klientów24. 

W bibliotece to obsługa klienta powinna być najważniejszym elementem, wręcz prio-
rytetem. Każdy kontakt użytkownika z bibliotekarzem odpowiedzialnym bezpośrednio 
za obsługę daje możliwość zachęcenia lub zniechęcenia go do ponownych odwiedzin 
w bibliotece. Obsługa klienta tym bardziej zyskuje na znaczeniu, iż w bibliotece trudno 
o zbudowanie charakterystycznego dla podmiotów rynkowych programu lojalnościo-
wego. Budowanie relacji będzie polegało na stałym odnawianiu zaufania – młodzi ludzie 
będą sprawdzać wiarygodność biblioteki, której miernikiem jest kompetencja personelu. 
Bibliotekarz musi być postrzegany jako ekspert, ale ekspert o jasnych intencjach, wów-
czas możliwe będzie zbudowanie relacji. Fundamentem dobrej relacji z użytkownikiem 
jest zainteresowanie, poparte doradztwem i fachowością – a w wymiarze wewnętrznym 
przekonaniem o służebności25. 

Budowanie relacji z młodymi, żyjącymi w świecie konsumpcji ludźmi, nie jest łatwe. 
żądają oni pełnego zaspokojenia swoich zindywidualizowanych potrzeb, które zmieniają 
się często w krótkim okresie czasu. Indywidualizacja usług pozwala na takie kształtowanie 
oferowanych przez bibliotekę usług, by czytelnicy nie byli jedynie ich biernymi odbiorcami, 
ale mieli realny wpływ na ich współtworzenie i ostateczny kształt. 

Budowanie społeczności klientów biblioteki (przy użyciu dostępnych technik komuni-
kacyjnych) pozwala na kreowanie relacji, wymianę pozytywnych doświadczeń wynikają-
cych z bezpośrednich kontaktów i korzystania z oferowanych usług. Internet pozwala na 
budowanie z klientami bibliotek takich więzi, które wcześniej nie były możliwe, a nawią-
zane w ten sposób relacje stanowią uzupełnienie kontaktów bezpośrednich. Budowanie 

24 M. Goławska, Zarządzanie relacjami z klientem. „Marketing i Rynek”. 2002, nr 4. s. 37–41.
25 E. Lepkowska, Wpływ komunikacji interpersonalnej na wizerunek biblioteki i relacje bibliotekarz –użytkow-

nik. W: Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej: tradycja i nowoczesność. Red. B. Antczak-Sabała;  
M. Kowalska; L. Tkaczyk. Toruń, 2009. ISBN 978-83-923607-6-6. s. 312.



121

relacji jest niczym więcej jak sympatyzowaniem z użytkownikiem biblioteki, traktowaniem 
go indywidualnie, prawdziwym zainteresowaniem drugą osobą i podejmowaniem dodat-
kowego wysiłku dla sprostania jego wymogom. 

W przypadku instytucji usługowej, jaką jest biblioteka, program relacji jest oparty na 
bezpośredniej obsłudze – wzmocnionej właściwą komunikacją bezpośrednią, dążeniu do 
jak najlepszego poziomu świadczonych usług i komunikacji z zastosowaniem najnowocześ-
niejszych technik. Stałe pomiary zadowolenia użytkowników, pozwalają na zbudowanie 
takiego programu relacji, aby dostarczyć usługi na poziomie przewyższającym oczekiwa-
nia odbiorców usług, a w konsekwencji wyeliminowaniu negatywnych doświadczeń, jakie 
może mieć użytkownik w kontakcie z biblioteką.

Ludzki umysł obecnie atakowany jest zewsząd większą ilością informacji niż może 
sobie przyswoić. Współczesny człowiek zmuszany jest do korzystania z tych informacji 
i kanałów je dystrybuujących, w przeciwnym razie ma wrażenie, że omija go coś niezwy-
kle istotnego. Zwyczaj podzielenia uwagi na wiele różnych działań, ma znaczący wpływ 
na to jak młodzi ludzie uczą się, rozumują i wyciągają wnioski, przystosowują się do życia 
w społeczeństwie, na poziom ich kreatywności i rozumienia otaczającego świata. 

Trudno przewidzieć trendy w zakresie multitaskingu, tak samo jak trudno jest przewi-
dzieć, w jakim kierunku ewoluuje pokolenie M. Jedno jest pewne – technologie zmieniły 
potrzeby, sposób wchodzenia w relacje i niemal każdy obszar ludzkiej działalności. Wpły-
nęły też na poziom oczekiwań użytkownika biblioteki, co do oferowanych usług i poziomu 
obsługi.

Czytelnicy z pokolenia M chcą szybciej uzyskać niezbędną informację i pomoc w bi-
bliotece, mieć pełen dostęp – natychmiast, bez ograniczeń, bez wysiłku. Bibliotekarz, który 
nie chce i nie może być panaceum na brak kompetencji informacyjnych i lenistwo użyt-
kowników, stoi przed niełatwym zadaniem. Bibliotekarz powinien informować i zapewnić 
stały, wygodny dostęp do wartościowych zewnętrznych źródeł informacji, a ponadto an-
gażować użytkowników, tak by nie stać się dostawcą gotowych rozwiązań i nie wyręczać 
czytelnika, pogłębiając jego braki i nieumiejętności wyszukiwawcze. 

Na poziomie deklaracji biblioteka, jako dobrze rozwinięte centrum informacji nauko-
wej, ma dbać o rozwijanie umiejętności informacyjnych, tak by odbiorca bibliotecznych 
usług mógł świadomie wyszukiwać, selekcjonować i wykorzystywać zebrane informacje. 
Kształtowanie kompetencji informacyjnych młodzieży będzie znacznie ułatwione po wielo-
aspektowych zmianach w całym procesie edukacji, zmianach o charakterze społecznym, 
kulturowym, politycznym i ekonomicznym, nie wyłączając digitalizacji. Wymaga to zmiany 
litery prawa oraz taką organizację bibliotek, aby możliwe stały się cyfrowe publikacje na-
ukowe na konkretne zgłoszone zapotrzebowanie.

Niemniej biblioteka już teraz działa w kulturze powierzchniowej, gdzie wiedza i mą-
drość zostają zastąpione zalewem informacji, a każda z nich zostaje przyswojona przez 
użytkownika powierzchniowo, bez zagłębiania się w znaczenia. I to w chwili obecnej musi 
radzić sobie z brakiem umiejętności poszukiwania wiedzy wśród użytkowników, stając się 
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centrum kształcenia nawyków i umiejętności poszukiwania wiedzy. Chaos informacyjny 
pociąga za sobą zwiększenie wymagań użytkowników w zakresie znajomości źródeł i form 
informacji naukowej oraz odpowiedzialności bibliotek za efektywne kształcenie użytkow-
ników w obszarze wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Konfrontacja z tym zjawiskiem nie jest łatwa i wymaga zmian w wielu obszarach, zmian 
koniecznych, by biblioteki i pracujący w nich bibliotekarze nie zostali wyparci – jak to pro-
rokuje autor Śmierci książki – przez firmy dostarczające profesjonalnie i indywidualnie 
skompilowane i zredagowane treści.
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SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Streszczenie: Artykuł przedstawia ogólny zarys problemu rozwoju bibliotek w dobie społeczeństwa 
informacyjnego. Na początku XXI stulecia biblioteki, aby przetrwać muszą przekształcić się w nowoczesne 
centra kultury, sztuki i nauki. Rozwój nowych technologii sieciowych i informatycznych, a także przemiana 
dotychczasowego czytelnika w obywatela społeczeństwa wiedzy opartego na informacji wymusza nowe 
w pełni innowacyjne podejście do filozofii funkcjonowania bibliotek. Wraz z coraz większą rolą Internetu 
zmienia się sposób poszukiwania informacji, także potrzeby czytelników bibliotek przyszłości.

Prognoza pogody, kurs franka, czy sondaże przedwyborcze. Niemal wszyscy odczuwają 
pasjonującą ciekawość tego, co wydarzy się jutro. Wiedza o przyszłości staje się towarem 
bardzo pożądanym. Dziś, na początku nowego stulecia, jak żaden inny rozwija się prze-
mysł wróżbiarski. Któż nie chciałby poznać numerów lotto tydzień przed losowaniem, bądź 
przepowiedzieć uczestników następnego finału Ligi Mistrzów i jego końcowego rezultatu. 
Oczywiście istnieją i nieźle funkcjonują na świecie ludzie, którzy myśląc o przyszłości, 
starają się wyprzedzić to, co nastąpi, poniekąd prognozując trendy i kierunki rozwoju spo-
łeczeństwa, czy cywilizacji. Powstają setki, jeśli nie tysiące, publikacji naukowych o tym 
jak będzie wyglądało prawdopodobnie nasze życie, za kilka bądź kilkadziesiąt lat. Przy 
czym określenie „prawdopodobnie” staje się tu słowem kluczem. Oczywiście im bliższa 
przyszłość, tym większe prawdopodobieństwo zaistnienia, zupełnie tak jak w prognozie 
pogody. Prognoza pogody na nadchodzący tydzień może być prawdziwa nawet w 90%, 
jednak na nadchodzący miesiąc? 

To większy problem. Przyszłość nie jest jasno i wyraźnie określona, możemy jedynie 
– na podstawie pewnych przesłanek i wydarzeń dzisiejszego dnia – myśleć o tym, co 
wydarzy się jutro.

Jaka będzie biblioteka przyszłości, to jedno z najciekawszych pytań, jakie dziś możemy 
sformułować. Niewątpliwie zależy to od określenia, jaki będzie czytelnik przyszłości. Dziś 
na podstawie trendów z początku XXI w. możemy podjąć próbę określenia, jak będzie 
wyglądał ów hipotetyczny klient za lat kilkanaście. Samo „społeczeństwo informacyjne jest 
najbardziej wyrazistą formą społeczeństwa postindustrialnego, w którym wiedza zastąpiła 
pracę produkcyjną jako główne źródło gwarantujące zyski. Nowe technologie informa-
cyjne przyczyniły się do zmiany sposobów produkcji i konsumpcji. Komputer jako główny 
przedmiot, którym posługuje się społeczeństwo informacyjne, tworzy infrastrukturę która 
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zapewnia tworzenie i przetwarzanie informacji. Technologia ta wpływa na każdą dziedzinę 
nauki, kultury... Informacja jest teraz postrzegana jako dobro konsumpcyjne. Na informacji 
się pracuje, informacją się handluje. Jest wykorzystywana na różne sposoby. Informacja 
a z nią komputeryzacja przyczyniły się do zmiany oblicza społeczeństwa”1.

Jest niewątpliwie pewne, iż dalszy rozwój technologii informatycznych spowoduje 
wzrost nowych form kontaktu z informacją. Biblioteki w przyszłości nie będą się kojarzyły 
li tylko i wyłącznie z książkami. I nie chodzi tu o to, że nastąpi wieszczona przez wielu 
śmierć książki. Bardziej prawdopodobne jest współistnienie obok siebie tradycji i nowo-
czesności. Książki w wersji tradycyjnej mogą stać się dobrem poniekąd luksusowym. 
Wzrost cen papieru oraz innych kosztów pośrednich spowoduje, że średnia cena książki 
wzrośnie jeszcze bardziej. Wyższa cena spowoduje mniejszy popyt, a zatem mniejsze na-
kłady wydań tradycyjnych. Dojdą do tego inne formy znacznie „wygodniejszych” publikacji 
elektronicznych. Wzrost w społeczeństwie urządzeń mobilnych, tabletów czy czytników 
e-książek, czy e-papieru spowoduje swoistą rewolucję na rynku i w sposobie dystrybucji 
tak czasopism jak i książek2. Wartość sprzedaży drukowanych książek ma spaść w USA 
do 2014 r. z 21 do 19 mld dol. rocznie, a wartość sprzedaży e-booków wzrosnąć do pra-
wie 3 mld dol. w 2015 r. – twierdzą analitycy Forrester Research3. Przy czym nabywcy 
elektronicznych czytników korzystają z nich przy lekturze prawie połowy książek, które 
w ogóle czytają. Oczywiście jest to trend amerykański, ale jest bardzo prawdopodobne, 
że w Polsce będzie podobnie. „Po pojawieniu się w 2007 r. czytnika Kindle wydawało się, 
że elektroniczne książki zawojują świat. Tak się nie stało, bo sam gadżet to za mało, by 
przekonać czytelnika do e-druku. Ubiegły rok przyniósł nowy trend – e-booki w technologicz-
nej chmurze, czyli w sieci. Teraz e-czytanie to usługa dostępna na dowolnym urządzeniu 
wyposażonym w stosowne aplikacje (Amazon) czy po prostu w przeglądarce internetowej 
(Google). Wraz z rozwojem smartfonów i tabletów rok 2011 może w końcu przynieść po-
pularyzację e-literatury. Książka jest ostatnim medium, które wciąż tkwi w erze 1.0. Dziś 
wszystko się «lubi» i «poleca», dzieli linkami na Twitterze i Facebooku. Można np. czytać 
analizę w The Economist na tablecie i natychmiast rekomendować ją znajomym. Tylko 
czytanie książek to nadal samotna czynność”4.

Jednym z bardziej poczytnych autorów w ubiegłym roku stał się w Polsce Stieg Lars-
son, którego bardzo specyficzne skandynawskie kryminały wdarły się przebojem na listę 
najlepiej sprzedających się książek. Dochodzimy tutaj do sprzedaży książek elektronicz-
nych w warunkach polskich. Otóż na www.empik.com książka w wydaniu papierowym 
Dziewczyna, która igrała z ogniem kosztuje w sklepie internetowym, gdzie na ogół jest 
taniej od księgarni tradycyjnej, umiejscowionej gdzieś za rogiem w centrum miasta, 38,99 

1 B. Paw, Bibliotekarz w społeczeństwie informacyjnym (e-society) w: www.ebib.info/publikacje/matkonf/biblio21/
poster_ref08.pdf

2 P. Sims; A. Awakuni; H. Bankhead, Future of Libraries 2010: The Consumer and Library E-book Markets, 
http://librarianinblack.net/librarianinblack/2010/09/fol-ebooks.html

3 B. Milewski, Książki w kryzysie, e-booki w ofensywie, w: http://www.spidersweb.pl/2010/11/ksiazki-w-kryzysie-
e-booki-w-ofensywie.html

4 P. Pająk, E-poczytamy, „Newsweek” 17.01.2011 w: http://www.newsweek.pl/wydania/1260/e-poczytamy, 
70515,1,1
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zł, e-książka natomiast 30,72 zł. To jedynie 8 zł różnicy pomiędzy książką wydaną w formie 
papierowej i elektronicznej. Trudno zrozumieć, dlaczego książki elektroniczne w wydaniu 
polskim muszą być tak drogie. Przecież wydawca nie ponosi kosztów papieru, druku czy 
dystrybucji. Co więcej bez względu na to, czy nakład elektroniczny wynosi 10 tys. czy też 
50 tys. egzemplarzy koszty są takie same. Pozostaje oczywiście podatek VAT, od 1 stycznia 
2011 r. stawka VAT na książki w Polsce wynosi 5%, co wynika z wygaśnięcia zgody UE na 
stosowanie dotychczasowej stawki zerowej. Tymczasem wydania w formie elektronicznej 
są obłożone stawką 23%, gdyż Ministerstwo Finansów uznało, że e-książki i e-gazety są 
usługą. I oczywiście nic nie można zrobić, aby to zmienić. Trudno przecież oczekiwać, że 
nagle zmieni się definicję e-booka w celu obniżenia stawki podatku do tego obowiązują-
cego na książki tradycyjne. Bardziej prawdopodobne jest to, że dotychczasowa stawka 
5% dla wydawnictw tradycyjnych będzie podniesiona – oczywiście w ramach upraszcza-
nia systemu podatkowego – do 23%. To wszystko ma niewątpliwy wpływ na rozwój rynku 
publikacji elektronicznych w naszym kraju. Po prostu przepisy podatkowe tworzą bariery, 
które niewątpliwie blokują rozwój nowych technologii, powodując swoiste zapóźnienie 
cywilizacyjne. 

Wydawać by się mogło, iż skoro książki mogą być coraz droższe, zarówno te wyda-
wane w formie tradycyjnej, jak i te elektroniczne, tworzy się sprzyjająca sytuacja dla bi-
bliotek. W końcu nic nie stoi na przeszkodzie, by w przyszłości mogły one wypożyczać 
także e-książki. Takie wydawnictwo w postaci pliku może być zabezpieczone przed ko-
piowaniem i mieć swoisty termin ważności. Może to oznaczać, iż plik zawierający książkę 
czy czasopismo będzie możliwy do odczytu przez 14 dni, bądź użytkownik – czytelnik 
otrzyma możliwość „otworzenia” pliku 30 razy. Wszystko to kwestia szczegółowych roz-
wiązań natury prawnej. Już dziś pewien amerykański wydawca w trosce o swoje interesy 
zaproponował, by e-book wzorem tradycyjnej książki także, po przykładowo dwudziestym 
wypożyczeniu, ulegał swoistemu zniszczeniu. Oczywiście wydawca wniosek ten motywuje 
tym, że książka papierowa nie jest niezniszczalna, co jakiś okres czasu księgozbiór jest 
wymieniany, czyli tak samo powinno być z e-bookami – choć musi to być wniosek bardzo 
absurdalny. W końcu zapis cyfrowy się nie starzeje i jest w miarę trwały. Ewentualnym 
zagrożeniem cyfryzacji jest jedynie sam postęp technologiczny i brak możliwości odczytu 
określonych formatów plików, bądź nośników danych w przyszłości. Już dziś wielu z nas 
ma problemy z odczytem dyskietki 1,44’, dlatego można domniemywać, że w przyszło-
ści wystąpią problemy z odczytem, wówczas już przestarzałych i porzuconych, nośników 
CD-R czy DVD.

Zmianie ulegną koncepcje budowania biblioteki. Oczywiście, nie będzie to spowo-
dowane modą, takim czy innym stylem architektonicznym. Po prostu zmieni się filozofia 
funkcjonowania biblioteki. Jeśli przyjmiemy argumenty Setha Godina, to cała opowieść, 
czy raczej narracja o bibliotece przyszłości brzmi mniej więcej tak: Przed Guttenbergiem 
książka kosztowała mniej więcej tyle ile kosztuje mały dom. To naturalnie doprowadziło do 
powstania bibliotek, gdzie każdy mógł przyjść i korzystać z książek, których nie posiada na 
własność, zgodnie z zasadą, iż właśnie nimi warto się dzielić. Tu pojawia się bibliotekarz, 
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który nie jest urzędnikiem ale swoistym łowcą – poszukiwaczem danych, a także nauczy-
cielem dla użytkownika niezbyt doświadczonego, ale zarazem na tyle zmotywowanego, 
że chce wiedzieć. Wraz z erą powszechnego druku, cena książek maleje, więcej osób jest 
stać na własne kolekcje książek. Liczba wydawanych tytułów wzrasta i zarazem pojawia się 
potrzeba miejsca dla przechowywanych publikacji w coraz większych bibliotekach. Oczy-
wiście, bibliotekarz jest po to, by pomóc w tym nadmiarze danych znaleźć czytelnikowi to, 
czego on potrzebuje. Biblioteki przyszłości będą z całą pewnością inne. W wieku mediów 
elektronicznych dla przeciętnego człowieka ważna jest nie tylko informacja o charakterze 
bardziej lub mniej rozrywkowym, ale i wykształcenie. Ludzie mają mniej czasu na czytanie, 
niektórzy czytają w nocy. Godin przewiduje, że w przyszłości dostęp do treści – informacji 
będzie coraz tańszy i szerszy. W epoce post-Gutenberga biblioteka nie jest magazynem 
martwych książek. W czasach gospodarki opartej na wiedzy, rozwoju kapitału intelektual-
nego, biblioteka powinna być lokalnym centrum informacyjnego układu nerwowego5, gdzie 
ludzie współpracują ze sobą – zdobywając wiedzę. Jak zaznacza autor, któż nie chciałby 
żyć, pracować i płacić podatki w mieście, gdzie biblioteki są lokalnym centrum informacji, 
ale także i kultury. Klimat z najlepszych przytulnych kawiarni ze skarbnicą informacji. Ist-
nieją tysiące rzeczy, które można robić w takim miejscu6.

Dziś dla wielu Polaków prawdziwym wydarzeniem integrującym, swoistym świętem, jest 
wizyta w centrum handlowym. To właśnie tam ludzie wolą spędzać wolny czas. W każdym 
większym mieście powstanie takiego centrum zmienia poniekąd zwyczaje i zachowania 
jego mieszkańców. Dlaczego? Powody są bardzo różne. Biblioteka musi zatem stać się 
miejscem równie atrakcyjnym, jak owe przysłowiowe centrum handlowe. Począwszy od 
obsługi czytelnika, zgodnej z zasadą „klient nasz pan”, po zapewnienie wielu produktów 
i usług dodatkowych. Zatem tak jak dziś istnieją hipermarkety całodobowe, można sobie 
wyobrazić również tak funkcjonujące biblioteki. Dostępność jest tutaj kluczem do sukcesu. 
Centra wiedzy i kultury z salami konferencyjnymi i wydarzeniami różnego typu opartymi na 
wspólnym, „społecznościowym” spędzaniu czasu (tak, tak toż to era Facebooka, Twittera 
czy Naszej Klasy), wspólnym poszukiwaniu wiedzy, wspólnej nauce. Zajęcia dodatkowe, 
lekcje i wykłady multimedialne, tak dla uczniów, jak i studentów. Nowoczesność połączona 
z tradycją i nowymi w pełni adekwatnymi sposobami dotarcia do czytelnika. Kultura popu-
laryzowania wiedzy, nauki wszelkimi, także bardzo niekonwencjonalnymi, środkami.

Seattle Public Library została otwarta w maju 2004 r. Biblioteka posiada unikalny 
i zarazem bardzo intrygujący wygląd. To bardzo osobliwe i nowoczesne połączenie stali 
i szkła. Budynek zbudowany został na 34 tys. m2  i może pomieścić do 1,5 mln książek. 
Jej twórcy podczas projektowania przyznali, iż pomimo nadejścia XXI wieku i ery cyfryza-
cji ludzie nadal chcą tradycyjnych książek wydanych na papierze, chcą poczuć atmosferę 
biblioteki7. Sama budowa kosztowała ponad 200 mln dolarów z czego 196,4 mln dolarów 

5 Future Libraries: Nerve Center of the Community w: http://www.davinciinstitute.com/papers/future-libraries-
nerve-center-of-the-community/

6 S. Godin, The future of the library. What is a public library for? w: http://sethgodin.typepad.com/seths_
blog/2011/05/the-future-of-the-library.html

7 http://mconrsullivan.wordpress.com/2010/03/04/the-future-of-libraries-less-books-more-baristas
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pochodziło z obligacji komunalnych, wydanych w ramach programu Biblioteki dla Wszyst-
kich zatwierdzonego przez wyborców Seattle w listopadzie 1998 r. Projekt wsparł również 
kwotą 20 mln dolarów darowizny Bill Gates z Microsoft Corporation. Pomimo wielu opinii 
bardzo krytycznych odnośnie struktury architektonicznej – w końcu nie wszystkim podoba 
się taka, a nie inna budowla – Seattle Public Library cieszy się olbrzymią popularnością. 
W pierwszym roku działalności odwiedziło ją 2,3 mln ludzi (30% spoza samego Seattle), 
dwa razy więcej niż planowano. Ponadto zdaniem ekonomistów, biblioteka wygenerowała 
również 16 mln dolarów w nowej działalności gospodarczej w jej okolicach�.

Innym przykładem biblioteki XXI w. może być obiekt, który jeszcze nie istnieje, Urban 
Mediaspace w Aarhus w Danii. Biblioteka jest obecnie w budowie i zostanie oddana do 
użytku w 2014 r. Będzie to swoiste centrum społecznej aktywności, stąd jego nazwa. Jak 
twierdzą architekci, to nie tylko dom książki. Wewnątrz i na zewnątrz jest wiele miejsc re-
kreacyjnych, a obiekt jest częścią większego planu renowacji i rewitalizacji starego portu 
w Aarhus i ma być największą biblioteką w Skandynawii. To architektoniczne połączenie 
miasta i wody. Cały projekt zamknie się w kwocie 228 mln GBP i w całości zostanie sfi-
nansowany przez władze miasta Aarhus. Zakłada budowlę o powierzchni 30 000 m2, co 
jest odpowiednikiem czterech boisk piłkarskich, z największym w Europie automatycz-
nym podziemnym parkingiem. Cała powierzchnia dachu będzie miała ogniwa słoneczne 
generujące tzw. czystą energię.

Urban Mediaspace ma być w swoim założeniu ośrodkiem interakcji społecznych, z we-
wnętrznymi i zewnętrznymi pomieszczeniami służącymi nauce, wspierającymi spotkania 
towarzyskie, a także centrum rozrywki i relaksu. Budynek będzie mieć również zdolność 
do obsługi multimediów i wydarzeń kulturalnych. Zdaniem projektantów to nowe wyzwanie 
dla biblioteki publicznej. Nowe miejsca mają w swym założeniu ułatwić spotkania między-
ludzkie i służyć chwili kontemplacji i spokojnej pracy. Jak sami mówią „W SHL Architects 
wierzymy, że projekt biblioteki to coś więcej niż tylko książki. Biblioteki koncentrują się wo-
kół ludzi i zapewniają elastyczne przestrzenie do interakcji społecznych, a także studiów. 
„Urban Mediaspace” tworzy nowy wizerunek demokratycznych więzi społecznych”9.

Zdaniem władz samorządowych nowa przestrzeń miasta musi być elastyczna i zarazem 
charakteryzować się pewnym dynamizmem przyszłości. Poza tym kluczem jest dostęp-
ność dla lokalnej społeczności. Blisko znajdują się nabrzeża, parkingi, dworzec kolejowy 
i metro. Czyż może być lepsze miejsce dla spotkań i wycieczek. Władze tego miasta, jak 
i okolicznych gmin duńskich, widzą w projekcie realne wsparcie dla demokracji i budowy 
społeczeństwa obywatelskiego. W nowej bibliotece, podziwiając widok na port, będzie 
można wypożyczyć książkę, ale także pójść na film, porozmawiać, spotkać się z przyjaciółmi, 
odebrać paszport, zjeść obiad, napić się kawy. W Mediaspace jedni będą mogli poświęcić 
się kreatywnej działalności, inni natomiast zakosztować spokoju podczas procesu nauki. 
To będzie chyba jedyna biblioteka na świecie, która będzie oferowała także tzw. Citizen’s 

� Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wikipedia.org/wiki/Seattle_Public_Library
9 Urban Mediaspace by Schmidt Hammer Lassen Dezeen 11.03.2009 http://www.dezeen.com/2009/03/11/ur-

ban-mediaspace-by-schmidt-hammer-lassen/
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Services, co można by przetłumaczyć jako obsługę dla obywateli, czyli całokształt usług 
oferowanych i załatwianych przez duńską gminę, takich jak: zaświadczenie do opieki na 
dzieckiem, kartę Narodowego Ubezpieczenia Zdrowotnego lub rentę10.

Biblioteka przyszłości może być oparta na idei cloud computing. To pomysł znany in-
formatykom już od dłuższego czasu, który właśnie zaczyna się urzeczywistniać. W skrócie 
polega to na „dostarczeniu usług informacyjnych użytkownikowi przez zewnętrzne organi-
zacje. W odróżnieniu od dzisiejszych rozwiązań, kiedy gdy korzystamy z technologii infor-
matycznych musimy mieć swoisty zestaw aplikacji na swoim twardym dysku w przyszłości 
tak aplikacje jak i pewien zasób informacji będzie dostępny w swoistej chmurze obliczenio-
wej”11, stąd nazwa cloud. Oznacza to eliminację konieczności zakupu konkretnej licencji, 
czy konieczności instalowania specyficznego oprogramowania. Końcowy odbiorca zapłaci 
jedynie za dostęp do określonej usługi. Dodatkowo czytelnicy uzyskają możliwość pracy 
zespołowej, udostępniania, błyskawicznego publikowania i dzielenia się owocami swojej 
pracy12. Czytelnik uzyska możliwość dotarcia do wielu zasobów w oparciu o przyznane 
mu sieciowe uprawnienia, bez względu na urządzenie mobilne, na którym będzie praco-
wał i bez względu na wymogi systemu operacyjnego, który posiada na swoim urządzeniu. 
Wydaje się, że kluczowym elementem takiego systemu będzie przeglądarka WWW. Tak, 
tak era obecnych komputerów klasy PC także nie będzie trwała wiecznie. Wystarczy tylko 
przypomnieć sobie jak wyglądały technologie informatyczne przed Microsoft Windows 95. 
Od tego czasu upłynęło zaledwie niecałe 20 lat. Możemy jedynie sobie wyobrazić jak będą 
wyglądać komputery za kolejnych 20, skoro zmiany są tak błyskawiczne. Szybki postęp 
technologiczny spowoduje spadek cen różnego rodzaju czytników, bardzo nowoczes-
nych smartfonów, czytników książek, tabletów czy dopiero projektowanego elastycznego 
e-papieru. To właśnie takie urządzenia zapewnią większą mobilność i wygodę użytkowa-
nia społeczeństwu informacyjnemu. Ludzie w gruncie rzeczy są głęboko pragmatyczni 
w swych wyborach. Czytelnik, (klient) będzie korzystał z nowych technologii w stopniu 
o wiele bardziej zaawansowanym, niż to się dzieje dziś. Właśnie dla niego czymś zupełnie 
oczywistym będzie korzystanie z e-książki. Nie ma co się oszukiwać, jeszcze dla naszego 
pokolenia czytanie to czynność która łączy się z fizycznym dotykiem kartek itd. 

Nie każdy może sobie wyobrazić czytanie wprost z ekranu iPada czy Amazon Kindle. 
Dla wielu to zbyt duży kompromis, a książka elektroniczna to tylko marna namiastka tej 
prawdziwej13. Tylko w erze nowoczesnych technologii, swoistej wiedzy sieciowej, e-książka 
będzie czymś zupełnie oczywistym, zwyczajnym i zarazem wygodnym.

Wszystkie nowe wydawnictwa będą publikowane początkowo zarówno w formie tak 
tradycyjnej, jak i cyfrowej, a następnie przede wszystkim w formie cyfrowej, która w przy-
szłości będzie generowała mniejsze koszty. Poza tym, tak jak dziś istnieje synonim wy-
kluczenia cyfrowego, w niedalekiej przyszłości może zdarzyć się tak, iż to, co nie zostanie 

10 Urban Mediaspace Aarhus http://www.urbanmediaspace.dk/en
11 Wikipedia, the free encyclopedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Chmura_obliczeniowa
12 Wikipedia, the free encyclopedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Chmura_obliczeniowa
13 R. Blumenthal, College Libraries Set Aside Books in a Digital Age, The New York Times 14.05.2005 w: http://

www.nytimes.com/2005/05/14/education/14library.html
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wydane w formie elektronicznej, nie trafi do sieci – stanie się o wiele trudniej dostępne, 
a nawet o ironio pojawi się poza marginesem debaty naukowej czy publicznej. Brzmi to 
strasznie, lecz niedostosowanie się do zasad i prawideł ery społeczeństwa informacyjnego 
będzie skazywać na swoistą dyskryminację w dostępie do informacji. Zupełnie innym za-
grożeniem wydaje się być zamknięcie treści i mamy tutaj nasz polski przykład. Tygodnik 
„Przekrój”, jego wydawca Grzegorz Hajdarowicz zafascynowany nowymi technologiami 
podjął decyzję o wycofaniu bezpłatnych tekstów z wydawnictwa dostępnych w sieci. Obec-
nie wszelkie treści z tego czasopisma są płatne. Czym zakończył się ten eksperyment? 
Trudno o jednoznaczną ocenę, bowiem w sytuacji kiedy wszyscy są przyzwyczajeni do 
braku płatności za informację w sieci, nie jest łatwo sprzedawać gazetę wyłącznie w formie 
elektronicznej. Przy czym są i koszty, nikt nie cytuje publikacji z „Przekroju”, sama marka 
praktycznie zniknęła nie tylko z poszczególnych portali, ale i z blogów czy serwisów spo-
łecznościowych. Czy zatem nie jest tak, że dla grupy szczególnie młodszych użytkowni-
ków, którzy czytają w sieci, ten tygodnik przestał istnieć? O kontrowersjach wokół takiego 
modelu biznesowego może świadczyć fakt, iż pozostali wydawcy tygodników opinii nie 
zdecydowali się na taki krok. Płatne udostępnianie (swoiste „zamknięcie”) treści wiąże 
się z dużym ryzykiem, przynajmniej w dniu dzisiejszym14.

Kolejną zmianą, jaka nastąpi w przyszłości będzie zmiana w funkcjonowaniu biblio-
tecznych systemów informatycznych. Dzisiejsze bazy danych znacznie różnią się od 
tych z początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Jeśli porównamy stopień 
zaawansowania, czy też samo funkcjonowanie poszczególnych programów – nasuwają 
się dosyć jednoznaczne wnioski. Różnice są bardzo istotne, mimo że minęło zaledwie 
11 lat. W bazach danych przyszłości większy nacisk położony zostanie na przejrzystość, 
prostotę użytkowania i funkcjonowanie zgodne z zasadą user friendly. Można zatem so-
bie wyobrazić biblioteczne systemy informatyczne, w których nie trzeba będzie zawężać 
wyników wyszukiwania, łącząc poszczególne wyrażenia iloczynami, posiłkować się ściśle 
logicznym językiem obecnych baz danych. Prawda jest zaś taka, że zanim użytkownik 
nauczy się wykorzystywać pełnię możliwości obecnych aplikacji – bardziej prawdopo-
dobne jest to, że się zniechęci, nie mogąc odnaleźć tego, czego szuka, lub wykorzysta 
doprawdy bardzo niewielki procent tego, co mógłby uzyskać, posługując się właściwymi 
wyrażeniami. W przyszłości systemy oparte na rozwiniętej sztucznej inteligencji, znacząco 
będą wspomagać sam proces wyszukiwawczy, nawet wówczas gdy sam użytkownik nie 
do końca będzie wiedział czego chce, bardzo często samemu decydując co jest najbar-
dziej odpowiednie – czytaj wartościowe dla czytelnika. Brzmi to jak science fiction, ale 
już dziś właśnie w taki sposób działają algorytmy wyszukiwarki Google.com czy też Bing.
com. Problemem staje się nadmiar informacji, często zupełnie bezwartościowej. Dlatego 
będą powstawały coraz dokładniejsze aplikacje z algorytmami mającymi na celu właściwą 
selekcję i oddzielenie tego co wartościowe, od tego co możemy sobie darować w wirtu-
alnym świecie informacji.

14 M. Kolanko, „Przekrój” zamyka dostęp do treści w internecie. No i co dalej? W: http://wpolityce.pl/dzienniki/
spin-room/7845-przekroj-zamyka-dostep-do-tresci-w-internecie-no-i-co-dalej
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Jakie będą biblioteki przyszłości? Na pewno inne od tych dzisiejszych. Ta odmienność 
będzie dotyczyła bardzo wielu elementów. Zostaną zupełnie inaczej zaprojektowane, bo-
wiem w bibliotece przyszłości potrzebne będzie miejsce, wolna przestrzeń – miejsce dla 
wspólnej pracy.

Jeszcze dziś – na początku XXI w. – biblioteki kojarzą się ogólnie z wypożyczalnią 
książek, ewentualnie z czytelnią. Taki jest wizerunek współczesnej biblioteki we współ-
czesnym społeczeństwie. Ten wizerunek pokutuje od lat, dlatego też biblioteki, nawet te 
naukowe, są traktowane jako swoiste zło konieczne. Dlatego tak trudno sobie wyobrazić 
bibliotekę jako instytucję nowoczesną, jako centrum wiedzy w społeczeństwie informa-
cyjnym, jako instytucję ze wszech miar potrzebną i ważną. 

Tak jak wiele firm ustawicznie pracuje nad swoim wizerunkiem, także i biblioteki po-
winny dbać o to, jak je odbiera społeczeństwo, walczyć ze stereotypami i bardzo złymi 
skojarzeniami nie przystającymi do XXI stulecia. Może to dziwnie zabrzmi, ale biblioteki 
także potrzebują dobrego wizerunku, dobrego public relations, kampanii marketingowych. 
Dlaczego jest to takie istotne? Trudno oczekiwać, aby w państwie takim jak nasze, które 
nie ma co się oszukiwać, jest państwem biednym i zawsze potrzeby są znacznie większe 
od możliwości finansowych, ktoś będzie inwestował w biblioteki, będzie myślał o przy-
szłości. Bibliotekarze to nie górnicy, którzy zorganizowani przyjadą pod Sejm walczyć 
o swoje, to nie lekarze ani nie nauczyciele. Wszyscy oni docierają ze swoją opowieścią, 
że są niedoceniani, źle opłacani itd. do środków masowego przekazu. Przeciętny odbiorca 
telewizyjny (Polacy oglądają według badań telewizję przez cztery godziny dziennie), zdaje 
sobie, sprawę jak ważne są potrzeby zreformowania i dobrego funkcjonowania służby 
zdrowia, kolei czy dróg. Ludzie orientują się jeszcze, że ważna jest cena litra paliwa, 
opłaty za przedszkole czy poziom inflacji – ewentualnie kto odpadł z ostatniego Tańca 
z gwiazdami. To są istotne sprawy. Tematy debaty publicznej. O samych bibliotekach i ich 
pracownikach nikt tak nie pomyśli, właśnie ze względu na wizerunek i skojarzenia. Także 
politycy nie będą rozliczani przez swych wyborców, że biblioteki nie są przystosowane do 
nowoczesności, że cały system edukacji cierpi na chroniczne niedoinwestowanie. Temat 
bibliotek to temat znacznie mniej pasjonujący, tak dla społeczeństwa, jak i polityków czy 
mediów. Czasami można odnieść wrażenie, że ważniejsze są jakieś zupełnie mało istotne 
tematy zastępcze. Dziś w naszym kraju nie ma poważnych dyskusji o nauce, albo debaty 
te toczą się w bardzo wąskim gronie. Jedynym pomysłem, jaki zresztą jest realizowany, 
jest przerzucanie kolejnych działów sektora edukacji na barki samorządów, bez zagwa-
rantowania środków na ich normalne funkcjonowanie. 

Tymczasem alternatywa wydaje się być prosta, musimy znacznie zwiększyć w Polsce 
nakłady na edukację, szkolnictwo, biblioteki naukowe – zacząć brać udział w swoistym 
wyścigu ku nowoczesności w budowie społeczeństwa XXI w., społeczeństwa wiedzy – do-
brze wykształconego, które będzie generować wysoki PKB. To świat nowych technologii 
i całkowita zmiana sposobu i jakości życia. Całkiem nowa era, która już się zaczęła. Jeśli 
to nie nastąpi, po prostu przegramy naszą szansę na dogonienie rozwiniętych państw 
zachodnich. Tam inwestuje się w wiedzę. Zostaniemy skansenem z tanią i słabo wykwa-
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lifikowaną siłą roboczą, z uczelniami w rankingach najlepszych uczelni około pięćsetnego 
miejsca, z bibliotekami chronicznie zmagającymi się z brakiem środków na książki, a co 
dopiero mówić o nowych technologiach. Krajowe publikacje nie będą cytowane, a stu-
denci coraz częściej będą wyjeżdżać do Berlina, Londynu czy Brukseli na studia i do bi-
bliotek krajów, które postawiły na budowanie społeczeństwa informacyjnego. Dlatego tak 
istotne jest dotarcie do ogółu z potrzebą zainwestowania w przyszłość. Przyszłość bowiem 
nie jest czymś przewidywalnym i jasno określonym już dziś. Tylko znacznie zwiększając 
środki na szkoły, uczelnie, biblioteki naukowe – szeroko rozumianą edukację – możemy 
dać szansę wielu młodym ludziom, którzy być może dzięki temu zmienią swoje życie i do-
staną szansę, jakiej nie mieli ich rodzice.

Bibliografia:
Beale Katy, What will the library of the future look like? w: http://www.theliteraryplat-

form.com/2011/04/what-will-the-library-of-the-future-look-like-2/
Blumenthal Ralph, College Libraries Set Aside Books in a Digital Age, „The New York 

Times”, 2005.05.14, w: http://www.nytimes.com/2005/05/14/education/14library.
html

Frey Thomas, The Future of Libraries w: http://www.futuristspeaker.com/2006/11/the-
future-of-libraries/

Future Libraries: Nerve Center of the Community w: http://www.davinciinstitute.com/
papers/future-libraries-nerve-center-of-the-community/

Godin Seth, The future of the library. What is a public library for? w: http://sethgodin.
typepad.com/seths_blog/2011/05/the-future-of-the-library.html

Jeffries Stuart, The battle of Britain’s libraries „The Guardian” 2010.03.07 http://www.
guardian.co.uk/books/2010/mar/07/future-british-libraries-margaret-hodge

Kolanko Michał, „Przekrój” zamyka dostęp do treści w internecie. No i co dalej? W: 
http://wpolityce.pl/dzienniki/spin-room/7845-przekroj-zamyka-dostep-do-tresci-w-
internecie-no-i-co-dalej

LaBarre Suzanne, A Library Designed for the Post-Print Era http://www.fastcodesign.
com/1662561/a-library-designed-for-the-post-print-era

Milewski Bartosz, Książki w kryzysie, e-booki w ofensywie., w: http://www.spidersweb.
pl/2010/11/ksiazki-w-kryzysie-e-booki-w-ofensywie.html

http://mconrsullivan.wordpress.com/2010/03/04/the-future-of-libraries-less-books-
more-baristas/

Pająk Przemysław, E-poczytamy, „Newsweek” 2011.01.17 w: http://www.newsweek.
pl/wydania/1260/e-poczytamy,70515,1,1

Paw Beata, Bibliotekarz w społeczeństwie informacyjnym (e-society) w: www.ebib.
info/publikacje/matkonf/biblio21/poster_ref08.pdf

Plan to create libraries of the future http://www.bbc.co.uk/news/uk-14427066
Reading the Future: ALIA Australian Library Week Oration w: http://www.nla.gov.au/

nla/staffpaper/mason.html
Sims Paul, Awakuni Ann, Bankhead Henry, Future of Libraries 2010: The Consumer 

and Library E-book Markets, http://librarianinblack.net/librarianinblack/2010/09/fol-
ebooks.html

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.



136

Urban Mediaspace by Schmidt Hammer Lassen 2009.03.11 http://www.dezeen.
com/2009/03/11/urban-mediaspace-by-schmidt-hammer-lassen/

Urban Mediaspace Aarhus http://www.urbanmediaspace.dk/en
Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wikipedia.org/wiki/Seattle_Public_Library
Wikipedia, the free encyclopedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Chmura_obliczeniowa

Abstract:
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śWIAT BEZ BIBLIOTEK

Streszczenie. Upowszechnienie technologii teleinformatycznych niesie za sobą zmiany społeczne, 
ekonomiczne i kulturowe, które mogą w niekorzystny sposób wpływać na działalność bibliotek. Autor wska-
zał na najpoważniejsze (ze społecznego punktu widzenia) problemy funkcjonowania bibliotek: spadek 
czytelnictwa oraz wysokie koszty. Pojawienie się oraz szerokie upowszechnienie książek elektronicznych, 
problemy te znacznie spotęguje. Przedstawione zostały także dwa konkurencyjne względem siebie modele 
biznesowe (Apple, Google), mogące znaleźć szerokie zastosowanie w dystrybucji książki elektronicznej, 
które mogą zagrozić dotychczasowemu systemowi upowszechnienia książki, a co za tym idzie – także 
wpłynąć na rolę biblioteki jako instytucji społecznej. 

Wspólną cechą społeczeństw cywilizowanych jest organizowanie się w oparciu o insty-
tucje. Państwo, armia, aparat przymusu, kościoły istniały od zawsze. Ponieważ rodowód 
bibliotek jest niemal równie długi, o czym świadczą wykopaliska w krajach Starożytnego 
Wschodu, uzasadnionym wydaje się pytanie, czy jest ona bytem społecznie niezbędnym. 
Stawianie tego pytania dzisiaj wydaje się uzasadnione, gdy informatyzacja w ciągu za-
ledwie kilkunastu lat drastycznie zmieniła biblioteki, a widoczne już na horyzoncie nowe 
technologie przeorzą świat bibliotekarski do tego stopnia, że należy zastanowić się, czy 
za kilkadziesiąt lat instytucje te będą jeszcze bibliotekami w dzisiejszym rozumieniu tego 
słowa. Można oczywiście sobie takich pytań nie stawiać, a jako argumentu użyć dziesiąt-
ków artykułów, o podobnie brzmiących tytułach: np. „wizja nowoczesnej biblioteki”, czy 
„biblioteka przyszłości”. Publikacje tego rodzaju, zazwyczaj bardzo ciekawe, odkrywcze 
i inspirujące mają jedną, ale bardzo istotną słabość. Ich autorami są najczęściej biblio-
tekarze, osoby doskonale znające problemy bibliotek, często kierownicy, czy dyrektorzy 
bibliotek. Dla autorów tych artykułów, a nawet szerzej dla nas bibliotekarzy, takie pytania 
wydają się absurdalne, ale nie muszą już takimi być dla ludzi podejmujących strategiczne 
(czyli finansowe) decyzje: ministrów, wojewodów czy rektorów. Aby odpowiedzieć na py-
tanie, czy świat bez bibliotek jest możliwy do wyobrażenia, musimy wrócić do podstaw, 
zastanowić się, czym właściwie jest biblioteka, dlaczego powstała, jakie funkcje realizuje 
i kiedy utrzymanie bibliotek przestanie być społecznie akceptowalne. Należy zwrócić uwagę, 
że wizje świata bez książek, a co za tym idzie bez bibliotek, pojawiały się już w naszej 
historii. Przypomnę dwie najbardziej znane wersje takiego świata:
– w głośnej książce Raya Bradbury’ego „451 stopni Fahrenheita” zekranizowanej w 1966 r.  

przez Francoisa Trauffata;
– w praktycznym zastosowaniu takiego świata, jaki widzieliśmy w Kambodży w latach 

1975–1978.
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Obie te wersje świata były raczej dość odrażające, choć z drugiej strony wyobrażenie 
sobie, że jakiś skromny bibliotekarz może być wrogiem publicznym nr 1, dla niektórych 
może być ekscytująca. Aby odpowiedzieć na postawione wcześniej pytania niezbędne jest 
spojrzenie na bibliotekę jak na każdą inną instytucję życia społecznego, a nawet chwilowe 
oderwanie się od naszego bibliotekarskiego światka.

Zjawiska kryzysowe

Gwałtowne postępy w dziedzinie technologii, jakie nastąpiły w okresie ostatnich 
kilkudziesięciu lat, drastycznie zmieniły dzisiejszy świat. Rozwój nowych technologii 
w zamyśle ich twórców miał uczynić nasze życie łatwiejszym i wygodniejszym. Obok 
tych niewątpliwych osiągnięć, wystąpiły jednak także zjawiska nieprzewidziane, a czę-
sto nawet niepożądane, dotykające nie tylko jednostek, ale całych grup społecznych 
czy społeczeństw. W tym szybko zmieniającym się świecie znalazły się oczywiście 
biblioteki, w większym lub mniejszym stopniu, starające się dostosować zarówno do 
nowych możliwości wynikających z zastosowania technologii teleinformatycznych jak 
i nowych oczekiwań użytkowników. Należy zastanowić się, czy zmiany te wynikały 
wyłącznie z konieczności dostosowania się bibliotek do zmieniającego się świata czy 
też, niejako przy okazji, miały zamaskować pojawiające się zjawiska kryzysowe. Po-
wszechna komputeryzacja, pojawienie się Internetu, gwałtownie przyspieszyły i wzmoc-
niły te procesy, czego następstwem jest rosnąca tabloidyzacja życia społecznego. 
Dla ogromnej części społeczeństwa głównym, jeśli nie jedynym źródłem informacji 
o świecie stały się media elektroniczne. W pierwszej połowie XX wieku wydawało 
się, że upowszechnienie technologii teleinformatycznych nie będzie miało większego 
wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa, a co za tym idzie także bibliotek. Księgo-
zbiory przecież rosły nieprzerwanie. Nikt jednak nie zwracał uwagi na długofalowe 
skutki pojawienia się radia, a zwłaszcza telewizji. Nowe media po raz pierwszy na 
taką skalę od czasu pojawienia się pisma, umożliwiły przedstawianie świata poprzez 
obraz, bez użycia słowa pisanego. Od tej pory książka (i jej główny społeczny propa-
gator – biblioteka) musiała konkurować na polu kultury z innymi mediami. Jaka była 
odpowiedź bibliotek na zagrożenie – zmiany w zakresie marketingu bibliotecznego. 
Marketing biblioteczny, choć nie używano tego słowa, istniał zawsze, ale koncentrował 
się głównie na promowaniu ważnych wydarzeń bibliotecznych (spotkania z twórcami, 
promocja nowych książek itp. imprezy), to od tego czasu przedmiotem marketingu 
zaczęła być sama biblioteka 

Nie można powiedzieć, że instytucje państwowe w różnych krajach nie zauważały 
pojawiających się problemów. Głównym polem ich działań było propagowanie czytelni-
ctwa. W Niemczech czy Francji powstają specjalne programy łączące pobudzanie czy-
telnictwa, wspomaganie wydawnictw i ochronę języka ojczystego. Akcje te trudno uznać 
za udane, skoro, według niektórych danych, 25% Niemców nie przeczytało w życiu na-
wet 1 książki. 
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Biblioteka jako instytucja

Najlepszym miernikiem społecznej przydatności biblioteki jako instytucji jest oferta 
jaką przedstawia społeczeństwu oraz poziom zapotrzebowania na jej usługi. Najważniej-
sze liczby: wielkość księgozbiorów bibliotek oraz ilość wypożyczeń (na przykładzie Polski 
w mln) przedstawia niniejszy wykres.

Księgozbiory polskich bibliotek oraz ilość wypożyczeń w latach 1990–2009 (w mln)

Źródło: Rocznik Statystyczny GUS (za odpowiednie lata). Warszawa: GUS

Jak widać, obie wartości wykazują tendencję malejącą. O ile dane dotyczące księ-
gozbiorów nie powinny niepokoić, gdyż spadek jest niewielki, to liczby przedstawiające 
wypożyczenia są bardziej wymowne. Tutaj trend spadkowy jest bardzo wyraźny, a czte-
rolecie 2005–2009 wygląda dramatycznie.

Drugim niezmiernie istotnym zagadnieniem są koszty funkcjonowania bibliotek. Liczy 
się nie tylko globalna kwota, ale też struktura wydatków, bo ta wykazuje sprawność bi-
blioteki jako instytucji. Ilustruje to poniższy wykres.

Struktura wydatków bibliotek publicznych (na przykładzie bibliotek polskich)

Źródło: M. Jezierska, Finanse w bibliotece, „EBIB” 2009, nr 8
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Dane te odnoszą się do bibliotek publicznych, ale struktura wydatków w bibliotekach aka-
demickich niewiele się różni1. Szczególnie dużą rolę w ogólnych kosztach funkcjonowania 
bibliotek odgrywają płace, stanowiące 2/3 wszystkich wydatków. Jak wiadomo, udostępnia-
nie zbiorów jest podstawowym zadaniem biblioteki, niewielki, bo wynoszący zaledwie 5%, 
udział kosztów zakupów nowych książek w ogólnych kosztach, stawia pod dużym znakiem 
zapytania jej efektywność jako organizacji. Ogółem polskie biblioteki publiczne wydały na 
zakupy książek w 2007 r. 75,5 mln zł2. Statystyki te, nie w pełni odzwierciedlają jednak rze-
czywisty stan polskiego bibliotekarstwa. Biblioteki szczebla gminnego i powiatowego, będące 
na utrzymaniu samorządów, niemal nie otrzymują środków na odnowienie księgozbiorów. 
Na drugim niejako biegunie znajdują się biblioteki w najbardziej prężnych uczelniach wyż-
szych, które na zakup nowych zbiorów są w stanie przeznaczać spore kwoty. W przypadku 
bibliotek uczelnianych ogromnym źródłem kosztów są komputerowe bazy danych, których 
wykorzystanie jest niewspółmierne do ponoszonych wydatków. Bazy danych, jak wiadomo, 
są wymogiem cywilizacyjnym, funkcjonowanie jakiejkolwiek uczelni bez wykorzystania tego 
typu źródeł jest niewyobrażalne, ale koszty niestety są bardzo wysokie (w celu ich obniżenia 
biblioteki naukowe łączą się konsorcja umożliwiające wspólny zakup baz danych).

Najprostszym miernikiem efektywności bibliotek jest obliczenie kosztu jednego wypo-
życzenia (jednego zapytania) wg. prostego wzoru:

A – suma wydatków biblioteki
B – ilość wypożyczeń
C – koszt jednego wypożyczenia (zapytania)

O ile wzór ten odpowie nam na pytanie o ekonomiczną efektywność biblioteki jako 
instytucji, to niestety nie jest w stanie wykazać jej efektywności społecznej. Każda wypo-
życzona książka, przekazując zawarte w jej treści idee i wartości wpływa na rozwój spo-
łeczny. Jest to niemożliwa do zmierzenia, swoista „wartość dodana”. 

W Polsce biblioteki publiczne mają 2 źródła finansowania, budżet państwa oraz bu-
dżety samorządowe. Ich udział ilustruje kolejny wykres. 

Źródła finansowania bibliotek publicznych w Polsce

Źródło: M. Jezierska, Finanse w bibliotece, EBIB 2009, nr 8

1 L. Derfel-Wolf; M. Górski; A. Jazdon, Finansowanie bibliotek uczelni publicznych. Analiza wybranych wskaź-
ników z lat 2002–2007, „EBIB” 2009, nr 8.

2 M. Jezierska, Finanse w bibliotece, „EBIB” 2009, nr 8.
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Biblioteka a książka

Biblioteka, jako istotna instytucja życia społecznego, pojawiła się po upowszechnie-
niu druku i oświaty w XVIII w. Wcześniejsze biblioteki istniejące w krajach starożytnego 
Wschodu, czy średniowiecza, nie miały szerszego znaczenia społecznego, zaspokajając 
głównie potrzeby wąskiej elity. Gwałtowny rozwój bibliotek związany jest (moim zdaniem) 
z rosnącymi potrzebami edukacyjnymi ówczesnych społeczeństw, a szerzej mówiąc roz-
wojem cywilizacji słowa pisanego i upowszechnieniem książki jako jego głównego noś-
nika. Zazwyczaj mówiąc o książce, mamy na myśli idee, które ona zawiera, bardzo rzadko 
zwracamy uwagę na jej fizyczne aspekty, takie jak trwałość, możliwość wielokrotnego 
użytku, cena itp. A to właśnie one ukształtowały współczesne bibliotekarstwo. Wyelimino-
wanie książki jako nośnika słowa pisanego, będzie dla bibliotekarstwa „kopernikańskim 
przełomem”, postawi pod znakiem zapytania sens utrzymywania tak istotnych (a jedno-
cześnie kosztownych) elementów biblioteki jak magazyny, czy czytelnie. Walcząc o czy-
telnika biblioteka musi inwestować ogromne środki w zapewnienie sprawnej jego obsługi. 
Drogą do osiągniecia tego celu stała się informatyzacja, automatyzacja oraz specjaliza-
cja. Powszechnie w bibliotekach zaczęto stosować wrzutnie nocne, kody kreskowe, czy 
elektroniczne rezerwacje, pojawiły się wyspecjalizowane czytelnie i ośrodki informacyjne. 
Przykładem takiej biblioteki może być tu nowo uruchomiona biblioteka w Chicago o księ-
gozbiorach dochodzących do 3,5 mln woluminów, gdzie czas oczekiwania na książkę ma 
być ograniczony do 5 minut3. Osiągnięcie podobnej sprawności organizacyjnej jest jednak 
bardzo kosztowne i możliwe tylko w najbogatszych krajach. Inną strategią przyciągania 
nowych użytkowników jest dywersyfikacja działalności biblioteki, wyjście jej jako instytucji 
na nowe obszary, poza tradycyjnie rozumiane usługi biblioteczne. W USA 55% wszystkich 
inwestycji w bibliotekach kierowanych jest właśnie w tym kierunku, są to sale konferen-
cyjne, laboratoria itp. jednostki organizacyjne. W Europie taką biblioteką ma być nowo 
budowana biblioteka w duńskim Aarchus. Zazwyczaj biblioteki w dużych miastach bądź 
uczelniach są wielkimi instytucjami, które wbrew intencjom tylko poprzez swoje rozmiary 
i rozbudowaną strukturę organizacyjną stają się nieprzyjazne użytkownikom. Należy za-
dać pytanie: czy koncentrując się na takich „hipermarketach biblioteczno-informacyjnych” 
budujemy szklane domy, czy raczej zamki na piasku?

Książka elektroniczna a biblioteka

Największym zagrożeniem dla biblioteki jest w dniu dzisiejszym książka elektroniczna. 
Firmy wydawnicze powinny być zainteresowane rozwojem książki elektronicznej, gdyż 
unikają w ogromnej części kosztów związanych z ceną papieru, druku oraz dystrybucji. 
Elektroniczna rewolucja dokonała się już na rynku czasopism. Dostępne dla polskiego 
czytelnika bazy danych zawierają ogromną liczbę czasopism, z tego znaczną część w wer-
sji pełnotekstowej. Czytelnicy tak przyzwyczaili się do czasopism w wersji elektronicznej, 

3 http://gadzetomania.pl/2011/05/15/zautomatyzowana-biblioteka-przyszlosci-w-chicago-wideo
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że w dniu dzisiejszym znaczna ich część jest wydawana zarówno w wersji drukowanej, 
jak i cyfrowej.

Według danych Association of American Publisher w USA w 2010 r. dokonała się 
rewolucja na rynku książki. Wartość sprzedanych książek elektronicznych w ciągu roku 
potroiła się i osiągnęła poziom 90 mln dolarów. W tym samym czasie rynek książki trady-
cyjnej skurczył się o 34%4. Przedstawia to niniejszy wykres:

Wartość poszczególnych segmentów rynku książki w USA (w mln dolarów)

Źródło: http://www.uniface.pl/Stalo-sie-Elektroniczne-ksiazki-wygraly-z-tradycyjnymi-a1608

Szybkie upowszechnienie książki elektronicznej będzie następowało nie tylko wskutek od-
działywania czynników technologicznych i ekonomicznych. Poważnym wyzwaniem dla utrzy-
mania tradycyjnej książki są problemy natury ekologicznej. Produkcja papieru jest wyjątkowo 
uciążliwa dla środowiska. Wymaga ogromnej ilości drewna i wody. światowy nakład Harry Pottera 
wyniósł 370 mln książek, co wymaga 290 000 ton papieru. Ponieważ do produkcji jednej tony 
papieru potrzeba około 20 drzew, łatwo policzyć, że zapotrzebowanie na ten bestseller wymagało 
wycięcia 5,8 mln drzew. Ponieważ ruchy ekologiczne są coraz bardziej aktywne i jest to lobby nie 
tylko hałaśliwe, ale też coraz skuteczniejsze, należy spodziewać się z ich strony różnego rodzaju 
akcji propagujących rezygnację z papieru na rzecz nośników elektronicznych. Póki co jednak, 
poglądy te nie znajdują szerszego odzewu, gdyż światowa produkcja papieru ciągle rośnie: 
w 2000 r. – 53 kg na mieszkańca, w 2009 r. – 55 kg. Prawdopodobieństwo dalszego wzrostu 
jest jednak wątpliwe ze względu na spadek światowego pozyskania drewna z 0,26 w 2000 r.  
do 0,23 m3 w roku 2009 na osobę5. Efektem braku surowca będzie niewątpliwy wzrost ceny 
papieru, a co za tym idzie także ceny książki. 

Istotnym problemem jaki należy rozwiązać w związku z upowszechnieniem książki elek-
tronicznej jest opracowanie i wdrożenie systemu jej dystrybucji. Powinien on spełniać dwie 
zasadnicze funkcje, powinien być łatwo dostępny oraz przystępny cenowo. W tej dziedzinie 
warto przyjrzeć się działaniom dwóch firm: Apple oraz Google. Apple w ostatnich latach 

4 http://www.uniface.pl/Stalo-sie-Elektroniczne-ksiazki-wygraly-z-tradycyjnymi-a1608
5 „Rocznik Statystyczny” (za odpowiednie lata) Warszawa GUS.
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dokonało przewrotu na rynku muzycznym. Początkowo wydawało się że iPod jest tylko 
kolejnym gadżetem do odtwarzania plików MP3, ale gdy zostało to wzbogacone o system 
dystrybucji muzyki poprzez sieć znaną jako iTunes, dokonała się gwałtowna rewolucja. 
Udział czołowych firm muzycznych w rynku zaczął spadać po kilkanaście procent w skali 
roku. W efekcie znaczna część twórców zaczęła całkowicie rezygnować z tradycyjnego 
modelu dystrybucji swoich utworów przenosząc się do sieci. Dzisiaj iTunes wyszło już poza 
rynek muzyczny, dostępne są tam nawet utwory literackie i wykłady uniwersyteckie.

Właśnie przykład iPoda i iTunes powinien skłonić nas do szerszego zastanowienia. 
Nie tyle jako nowa technologia, ale przede wszystkim nowy model biznesowy. Rozszerze-
nie tego modelu na rynek książki może zachwiać dotychczasowym systemem dystrybucji 
i upowszechniania książki. 

Google przyjęła odmienną strategię niż Apple. Podstawą jej działalności jest czerpanie 
ogromnych zysków z nieodpłatnego udostępniania zawartości sieci, poprzez kierowanie 
reklamy do precyzyjnie adresowanych odbiorców. 

W zasadzie trudno sobie wyobrazić konkurencję jakiejkolwiek biblioteki z takimi finan-
sowymi potentatami jak dwie wspomniane firmy. 

Kolejnym problemem, z którym będą się musiały zmierzyć biblioteki, jest pozabiblioteczny, 
nieautoryzowany system wymiany książek. Już dziś w sieci można znaleźć setki tytułów ksią-
żek w języku polskim, udostępnianych w różnej formie jako pliki pdf, rar, czy tym podobne. 
Można je znaleźć na specjalnych serwerach lub są udostępniane w ramach systemów wy-
miany plików per-to-per. Pojawienie się tego typu systemów jest ubocznym skutkiem dążeń 
do stworzenia społeczeństwa informacyjnego. W założeniu miało powstać społeczeństwo 
integrujące się poprzez sieć wokół tradycyjnych instytucji życia społecznego. Możliwości In-
ternetu przerosły jednak przewidywania, jesteśmy na etapie powstawania społeczeństwa sie-
ciowego, samointegrującego się na zasadzie sieci neuronowych poza znanymi instytucjami. 
Przykładem takiej integracji są portale społecznościowe typu Facebook czy Twitter. 

Technologia uznawana za następcę książki tradycyjnej, czyli e-booki, też ma słabe strony. 
Jednym z poważniejszych, dotychczas mało poruszanych problemów w udostępnianiu pub-
likacji w tej technologii, jest właśnie gwałtowny postęp technologiczny, który będzie powo-
dował szybkie starzenie się sprzętu. W zasadzie co kilkanaście miesięcy pojawia się nowa 
generacja sprzętu komputerowego, całkowicie wypierająca poprzednią, której po upływie 
kliku lat nie można nawet serwisować. Aby technologia mogła być stosowana powszechnie, 
niezbędna jest kompatybilność tych urządzeń z wersjami poprzednimi. Jeszcze bardziej jest 
to widoczne na rynku oprogramowania, które zawsze jest dostosowywane do możliwości 
najnowocześniejszego sprzętu. Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie nie nastrajają 
optymistycznie. Przykładem może być najbardziej rozpowszechniony pakiet oprogramowa-
nia MS Office. Starsze wersje tego pakietu nie są w stanie odczytać plików stworzonych 
w wersjach nowszych. Jeszcze gorzej jest z oprogramowaniem udostępnianym nieodpłatnie. 
Niektóre przeglądarki internetowe są aktualizowane nawet kilka razy w miesiącu. 

Dzisiaj książki elektroniczne można odczytywać na monitorach komputerowych, 
różnego rodzaju tabletach, czy czytnikach e-booków. Brak jest jednolitego standardu 
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dotyczącego np. wielkości ekranu, poziomu uniwersalności itp. parametrów, co jest 
istotne, gdyż mają one służyć odbiorcom w różnym wieku. Cena tych urządzeń także 
jest zróżnicowana, niektóre są dostępne już za kilkaset złotych inne, jak np. iPady są 
bardzo drogie. Trzeba jednak zakładać, systematyczny spadek cen do stosunkowo ni-
skiego poziomu, które za kilkanaście lat będą stanowić nie więcej niż 20–25% dzisiej-
szej ceny. Jeśli chodzi o elektronikę użytkową jest to stała tendencja. Dla przykładu 
na przedstawionym poniżej wykresie jest przedstawiona dynamika zmiany cen innych 
produktów z tego segmentu.

Zmiany cen produktów elektronicznych w latach 2000–2010

Źródło: PC World Computer (za odpowiednie lata)

Reasumując należy podkreślić, że biblioteka jako instytucja, cieszy się dużym społecz-
nym prestiżem, o ogromnym kulturotwórczym znaczeniu. Wysokie koszty funkcjonowania 
bibliotek, póki co nie wpływają na jej miejsce w społeczeństwie. Nie wiemy jak będzie 
ewoluować biblioteka, prawdopodobnie będzie starała się dostosować do zmieniających 
się warunków, pełniąc swą tradycyjną rolę w nowym otoczeniu. Nie można jednak zamy-
kać oczu na pojawiające się zagrożenia. Hipotetyczna śmierć biblioteki nie będzie aktem 
jednorazowym, ale raczej procesem, determinowanym przez czynniki społeczne, ekono-
miczne, kulturowe i technologiczne. 

Abstract:
ICT has become widespread and stimulated social, economic and cultural changes; and the latter may 

influence the functioning of libraries in an unwished-for way. The author has indicated the most important 
problems of the functioning of libraries from the social point of view: an decrease of book reading and high 
costs. With the appearance of electronic books these problems have become even more acute. In the pa-
per there have been presented two competing business models (Apple and Google), which may be widely 
used in the distribution of electronic books and therefore become a threat to the existing system of book 
distribution, and consequently change the role of the library as a social institution.
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STRONY WWW BIBLIOTEK  
JAKO ELEMENT E-WIZERUNKU

Streszczenie: Wizerunek organizacji jest to postrzegany przez odbiorców obraz organizacji, produktu 
oraz jej oferty, inaczej mówiąc odbicie tożsamości organizacji w świadomości odbiorców. W referacie 
przedstawiono definicje, pokazano elementy kształtowania wizerunku, omówiono cele i funkcje wizerunku. 
Internet pozwala tworzyć wizerunek wśród prawie dowolnych grup osób z niego korzystających. Przykłady 
tu zamieszczone pokazały, że Internet może być skutecznym narzędziem kreacji wizerunku, jeżeli użyje 
się go w odpowiedni sposób. E-wizerunek to bardzo skuteczne narzędzie marketingowe.

E-wizerunek to stosunkowo młoda dziedzina wiedzy, która znajduje się gdzieś na po-
graniczu marketingu, public relations i webmasteringu. W referacie przedstawiono ele-
menty kształtowania wizerunku. Na kreowanie wizerunku wpływ mają media. Tu skupiono 
się na Internecie, jako podstawowym narzędziu tworzenia e-wizerunku. 

Wizerunek organizacji jest to postrzegany przez odbiorców obraz organizacji, jej oferty 
oraz produktu. Podstawą zarówno wizerunku, jak i tożsamości organizacji, jest jej misja. 
Misja w skomasowany sposób przedstawia powody, dla jakich dana organizacja istnieje, 
komu chce służyć, jakie potrzeby zaspakajać i w jaki sposób chce to robić.

Wizerunek to zbiór opinii, sądów i wyobrażeń o jakiejś kategorii (produkcie, organi-
zacji, osobie, marce). Właściwy wizerunek (zbiór przypisanych cech) znajduje lub two-
rzy odpowiednią przestrzeń w umysłach ludzkich, stanowi wartość dla odbiorcy. Tym 
samym wzmacnia lojalność wobec organizacji i przynosi obustronne korzyści1. J. Altkorn 
twierdzi, że wizerunek organizacji przechodzi przez pewne fazy: zaistnienia, rywalizacji, 
utrzymania się i zmiany2. Innymi słowy, wizerunkiem należy zarządzać w czasie, tak aby 
z jednej strony był dostosowany do oczekiwań rynku, a z drugiej, w pozytywnym sensie 
je wyprzedzał (zaskakiwał, dawał coś więcej). Wizerunek, czyli inaczej image czy repu-
tacja, jest z jednej strony wynikiem cech postrzeganej organizacji, zaś z drugiej jest efek-
tem reprezentowanych wartości, doświadczeń, nastawień, życzeń a nawet przesądów 
osoby będącej adresatem wizerunku. Wizerunek nie jest pojęciem statycznym i musi 
się zmieniać wraz ze zmianami samej organizacji jak i jej obserwatorów. Znaczenie wi-
zerunku wynika także z psychologicznych reguł zachowań człowieka. Stanowi on więc 
sumę przekonań, wrażeń, myśli, wyobrażeń i emocji jednostki lub grupy osób na temat 

1 B. Tarczydło, Wizerunek organizacji a zarządzanie jej rozwojem, „Studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, Nr 1, t. 2: 2008, s. 537.

2 J. Altkorn, Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Kraków 2002, s. 41.
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danego obiektu. Można powiedzieć, że wizerunek organizacji jest to sposób, w jaki jest 
ona odbierana przez ogół.

Wykreowany wizerunek pełni liczne funkcje. Jest on przede wszystkim nośnikiem cha-
rakteru biblioteki i jej oferty czytelniczej, dzięki czemu indywidualizuje i nadaje jej osobo-
wość. Zasadniczą funkcją wizerunku jest utwierdzenie, tak bibliotekarzy jak czytelników, 
w pozytywnych wyobrażeniach o usługach i bibliotece. Odpowiedni wizerunek powinien 
sprawiać wrażenie, że dana organizacja ma duże kompetencje, jest profesjonalna i wia-
rygodna oraz w pełni zaspokaja potrzeby odbiorców3.

Biblioteka zarządzana w sposób marketingowy, podejmując przemyślane i konsekwen-
tne działania, może osiągnąć taki stan rzeczy, że jej wykreowany wizerunek, będzie nawet 
lepszy niż stan faktyczny. Oznacza to, że wyobrażenia, sądy i oczekiwania dotyczące tej 
instytucji w większym stopniu będą odzwierciedlały jej atuty niż słabości, a to wszystko 
z pewnością przyczyni się do jej trwania i rozwoju.

E-wizerunek to odpowiedni, pożądany przez odbiorców obraz, kreowany za pomocą 
Internetu – medium o niesamowitych możliwościach4. Internet pozwala tworzyć wizerunek 
wśród prawie dowolnych grup osób z niego korzystających. Dobry e-wizerunek jest jednym  
z najważniejszych źródeł przewagi konkurencyjnej.

Dzięki rozwojowi Internetu w Polsce, a co za tym idzie, szybko rosnącej liczbie inter-
nautów, dołączamy do tej części świata, która traktuje go jako jedno z najskuteczniejszych 
narzędzi kształtowania wizerunku, a więc i odnoszenia sukcesu finansowego, społecznego. 
Internet to medium, którego funkcjonalność ogranicza jedynie wyobraźnia. E-wizerunek 
to często jedyny wizerunek, przynoszący realne korzyści, jaki dany podmiot posiada. In-
ternet to medium, które pozwala komunikować swój przekaz w sposób przyjazny i tani, 
czy wręcz darmowy.

Ogólnoświatowa sieć jest najbardziej interaktywnym medium, jakie dotąd wynaleziono, 
ponieważ odbiorca Internetu jest zazwyczaj również jego aktywnym użytkownikiem. Inter-
net pozwala na dwustronną komunikację.

Wizerunek ma duży związek z psychologią i działaniem ludzkiego umysłu. Dużą rolę  
w kreowaniu wizerunku odgrywają stereotypy. Gdy widzimy coś/kogoś po raz pierwszy, 
wyrabiamy sobie opinię, by wiedzieć, jak nastawić się do tego czegoś/kogoś następnym 
razem. Oceniamy przedmiot, firmę bądź osobę na podstawie najbardziej oczywistych 
przesłanek, z których zawsze najważniejszy jest wygląd. W celu dokonania oceny firmy 
patrzymy na logo oraz wygląd budynku firmy z zewnątrz i wewnątrz, a przede wszystkim 
wygląd strony internetowej.

W kształtowaniu wizerunku ma zastosowanie też inna psychologiczna zasada: spo-
łeczny dowód słuszności. Wizerunek jest tym skuteczniejszy, im bardziej rozpowszech-
niony. Popularność jest sprzymierzeńcem wizerunkowego sukcesu. Tworząc wizerunek, 
należy pamiętać też o dysonansie poznawczym. Zjawisko to powstaje u osoby, do której 
docierają sprzeczne elementy poznawcze, czyli np. wykluczające się nawzajem opinie 

3 B. Tarczydło, op. cit., s. 539.
4 M. Łebkowski, E-wizerunek: internet jako narzędzie kreowania image’u w biznesie, Gliwice 2009, s. 5.
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o kimś lub o czymś. Wizerunek musi być spójny, a tworząca go cecha powtarzalna i za-
wsze ta sama.

Kolejnym ważnym czynnikiem psychologicznym w rozważaniach o wizerunku jest 
autorytet. Określenie to wiąże się z najwyższą pozycją społeczną, jaką można osiąg-
nąć w danej dziedzinie. Bardzo interesująco e-wizerunek przedstawił w swojej książce 
M. Łebkowski. Powstawanie wizerunku można opisać na wielu płaszczyznach. Przede 
wszystkim można go podzielić na5:
− zwykły, czyli jak podmiot jest postrzegany przez otoczenie,
− docelowy, czyli jak podmiot chciałby być postrzegany przez otoczenie,
− lustrzany, czyli jak podmiot widzi samego siebie,
− optymalny, czyli wypadkowa dwóch pierwszych; wizerunek jaki uda się osiągnąć po-

przez działanie podmiotu.
Elementy tworzenia wizerunku firmy/organizacji to6:

− nazwa,
− identyfikacja wizualna, czyli logo, koncepcja graficzna, kolorystyka,
− wiek, doświadczenie, tradycja,
− sytuacja finansowa,
− zasięg działania,
− misja oraz filozofia firmy,
− styl stosowanego marketingu,
− zachowanie pracowników.

Według Łebkowskiego jest jeszcze jeden element, który stanowi część składową 
wizerunku każdego podmiotu. Jest to unikatowość7, czyli coś, co wyróżnia podmiot. 
Wizerunek musi się wyróżniać, być wyjątkowy. Trzeba mieć świadomość zmian 
w eksploatacji elementów wizerunku, gdyż może to mieć wpływ na końcowy sukces. 
Czasami drobna korekta wystarczy, by odbiorcy postrzegali wizerunek zgodnie z za-
mierzeniami. Poznawanie potrzeb odbiorców pozwala odpowiednio dostosowywać 
wizerunek.

Każde działanie, jakie podejmuje instytucja czy osoba, używając Internetu, ma wpływ 
na jej wizerunek. Zaczynając od witryn www, poprzez e-maile, na wypowiedziach w por-
talach społecznościowych kończąc. Witryna internetowa jest jak siedziba instytucji czy 
mieszkanie osoby prywatnej, tyle że w Internecie�. Warto używać Internetu do kreowania 
wizerunku, przy czym należy to robić w sposób wyjątkowo przemyślany, gdyż jednym 
nieodpowiedzialnym ruchem można ten wizerunek zburzyć.

Dzięki coraz szybszemu rozwojowi Internetu i coraz większej liczbie internautów 
kształtowanie wizerunku stanęło przed szansą, jakiej nie miało jeszcze nigdy w historii.  
Jest to narzędzie:
− popularne,

5 Ibid, s. 21.
6 Ibid, s. 25–26.
7 Ibid, s. 33.
8 Ibid, s. 88.
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− precyzyjne pod kątem wybierania odbiorców komunikatów,
− najtańsze z mediów, w których można prezentować produkty/usługi i opinie,
− rozwijające się pod względem technicznym,
− będące platformą dla dotychczasowych mediów,
− zmieniające strukturę komunikacji, nadające stopień równości komunikacyjnej uczest-

nikom Internetu.
Michał Łebkowski w swojej książce wyodrębnił 6 zasad skutecznego kreowania  

e-wizerunku:
− Analiza – czyli odpowiedź na pytanie jaką rolę będzie spełniać strona WWW, jaka jest 

jej grupa docelowa i w jaki sposób ta grupa docelowa korzysta z Internetu. Należy  
też określić, kto będzie się zajmował aktualizacją strony;

− Czas – aby działania e-wizerunkowe w Internecie były skuteczne należy wygospoda-
rować odpowiednią ilość czasu;

− Wyróżnik – tworzenie wizerunku opiera się na eksponowaniu wyróżnika, czyli cechy, 
którą ma podmiot, a której nie ma konkurencja. Bez tego wizerunek traci wyrazistość,  
a tym samym jest mniej skuteczny;

− Spójność – komunikaty e-wizerunkowe muszą być spójne. Mnogość różnych od siebie 
komunikatów nie buduje wizerunku, a wprowadza chaos. Należy pamiętać o spójności, 
począwszy od kolorystyki podmiotu, a na zachowaniu kończąc;

− Powtarzalność – należy nieustannie powtarzać komunikaty e-wizerunkowe, by odbiorca 
je sobie utrwalił;

− Prawo Internetu – sieć rządzi się swoimi prawami, z których wychodzącym na pierwszy 
plan jest prawo komunikacji dwukierunkowej. Podmiot kierujący wizerunkiem w Interne-
cie łatwiej może znaleźć grupę docelową i nawiązując z nią kontakt, od razu otrzymuje 
odpowiedź na wysłane komunikaty. Jednak odpowiedź ta jest często dostępna szer-
szemu gronu. Daje to duże możliwości, ale stwarza też pułapki. Kreując e-wizerunek, 
trzeba mieć tego absolutną świadomość.

Strona www jest podstawowym narzędziem e-wizerunkowym. Trzy filary dobrej 
strony to:
− łatwo do niej trafić (dzięki zapadającemu w pamięć adresowi WWW lub dzięki wyświet-

laniu się w wyszukiwarkach na wysokich pozycjach);
− jest zrobiona estetycznie, przyjemnie dla oka, najlepiej z takim elementem, który za-

pada w pamięć;
− nawigacja na niej nie sprawia kłopotów.

Strona internetowa, gdy jest często aktualizowana, pozwala przekazywać odbiorcom 
informacje o tym, że organizacja istnieje, że się rozwija, że „żyje”. Ponieważ to, co znaj-
duje się na stronie, jest ograniczone bardziej przez desing niż przez pojemność miejsca  
na serwerze, przy odpowiednio rozrysowanej witrynie znajdzie się miejsce na wiele rze-
czy.

Strona WWW może mieć największy wpływ na wizerunek, ponieważ nie narzucając 
się odbiorcy, informuje go o każdej rzeczy, jakiej ten chce się dowiedzieć.



14�

Istnieje wiele działań, które należy podjąć w obszarze strony WWW, by skutecznie 
budować dobry wizerunek. Są to:
− dobry adres – krótki, łatwy do wymówienia i adekwatny,
− analiza konkurencji,
− łatwy system nawigacji,
− nowoczesność,
− styl,
− czytelność i czytelnictwo,
− częsta aktualizacja,
− nieszablonowość,
− poprawny kod – zgodny ze standardami W3C – musi dobrze działać we wszystkich 

popularnych przeglądarkach,
− wzbogacenie strony w nowe funkcje,
− interaktywność i personalizacja treści,
− szybkie wczytywanie9.

Bardzo ważny jest również tekst, który znajduje się na stronie głównej, ponieważ  
od tekstu, który przywita użytkownika zależy, czy odbiorca strony na niej pozostanie. Od-
powiedni tekst lub hasło może sprawić, że potencjalny klient przeczyta całą zawartość 
strony.

Biblioteka powinna być postrzegana obecnie jako nowoczesna instytucja, oferująca 
usługi nieocenione dla użytkowników. Najistotniejszymi zadaniami biblioteki stają się:
− dostarczenie informacji o lokalizacji zbiorów i zapewnienie stałego dostępu  

do elektronicznych kolekcji;
− dotarcie z bezpośrednią ofertą usług do zainteresowanych10;
− komunikacja z użytkownikiem jest również jednym z czołowych zadań biblioteki.

Istotnym elementem procesu zaspokajania potrzeb informacyjnych powinna być  
z całą pewnością wysoka jakość usług informacyjnych oferowanych przez strony domowe 
bibliotek. Redagowanie serwisów informacyjnych, zwane najczęściej webmasteringiem, 
jest sztuką projektowania i realizacji konstrukcji (witryny, strony, prezentacji, dokumentów) 
mających oprócz wartości użytkowych, także wartości artystyczne11.

Bardzo istotną sprawą jest „webusabiblity”, czyli użyteczność stron internetowych. 
Sprowadza się ona do tego, by poruszanie się po stronie było czymś łatwym i naturalnym. 
Strony powinny się od siebie różnić wizualnie, czasem nawet funkcjonalnie. Jest jednak 
parę elementów, które zawsze powinny wyglądać bardzo podobnie.

Poruszanie się po stronie musi być intuicyjne. Użytkownik zawsze musi wiedzieć,  
w którym miejscu się znajduje i jak to miejsce ma się do całości strony. Możliwość przenie-
sienia się na stronę główną jest bardzo ważnym elementem witryny. Ważne jest również, 

9 Ibid, s. 136–137.
10 V. Frankowska, Rola edukacyjnych zasobów elektronicznych w kreowaniu pozytywnego wizerunku biblioteki 

akademickiej..., [w:] Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej..., Toruń 2009, s. 80.
11 B. Cendrowska, Poznaj swojego czytelnika. Czy strona biblioteki może być źródłem informacji o czytelniku?, 

[w:] Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej..., Toruń 2009, s. 88.
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by dostęp do wszystkich działów na stronie www był możliwy z każdego miejsca, w jakim 
się znajduje użytkownik strony.

Strony powinno się tworzyć zgodnie ze standardami kodu organizacji W3C. Dzięki 
temu będą dobrze się wyświetlać we wszystkich popularnych przeglądarkach.

O bibliotekach z dobrymi stronami posiadającymi cechy o których pisano wyżej, mówi 
się, że są wiarygodne i nowoczesne, a dzięki wartościom dodanym, również ciekawe, 
pomocne i otwarte na czytelnika. Złe strony potrafią negatywnie wpłynąć na wizerunek,  
a użytkownik może ich już więcej nie odwiedzić.

Odbiorcami informacji zawartych na stronie www są czytelnicy lub potencjalni czy-
telnicy danej biblioteki. Przyjazna strona powinna zatem zachęcać użytkowników do 
zapoznania się z biblioteką i jej zbiorami. Zawartość i układ strony internetowej muszą 
być zrozumiałe i przejrzyste. Nawigacja nie może stwarzać czytelnikom problemu w po-
ruszaniu się po niej12.

Elementy witryny przyjaznej dla odbiorców to:
− wygląd,
− nawigacja,
− aktualizacja,
− interaktywność
− wyszukiwarka,
− statystyka13.

Wygląd – strona internetowa powinna być zaprojektowana w ciekawy sposób. Ele-
menty graficzne powinny być tylko miłym dla oka dodatkiem i nie odwracać uwagi od tego, 
co najważniejsze – treści strony. W przypadku stron www „okładka” jest równie ważna, 
co zawartość. Nawet skomplikowane treści, przy umiejętnym zastosowaniu narzędzi gra-
ficznych i technicznych, mogą przybrać postać atrakcyjnych i łatwych w nawigacji. Należy 
także pamiętać, aby strona internetowa była spójna z systemem identyfikacji wizualnej 
organizacji.

Nawigacja – umożliwia użytkownikowi poruszanie się po stronie. Intuicyjne rozmiesz-
czenie treści powoduje, że czytelnik nie czuje się zagubiony. Wie, gdzie się znajduje. 
Chętniej będzie poszukiwał informacji wiedząc, gdzie się znajdują. Dobrze zaprojekto-
wana nawigacja jest podstawą sukcesu strony internetowej. Nie ma nic gorszego, niż 
strona na której nie można znaleźć poszukiwanej informacji. Nawigacja musi być spójna 
we wszystkich częściach serwisu internetowego.

Aktualizacja – strona internetowa to już nie tylko wizytówka biblioteki – to wirtualna 
siedziba. W dobie szerokich możliwości komunikacyjnych wiele spraw można załatwić 
bez konieczności indywidualnych spotkań. Dobra witryna powinna zawierać zawsze ak-
tualne informacje, spełniać oczekiwania czytelników. Dzięki tym czynnikom pokazujemy, 
że biblioteka „żyje”, wciąż się rozwija. Prace nad aktualizacją warto zaplanować na eta-
pie budowy serwisu. Działania biblioteki powinny mieć natychmiastowe odzwierciedlenie 

12 Ibid, s. 88.
13 Ibid, s. 89.
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na stronie internetowej. Czytelnik musi mieć poczucie, że strona jest ciągle uaktualniana, 
dzięki czemu ma pewność co do aktualności oferty i informacji o niej. Aby strona nabrała 
walorów prawdziwie interaktywnych, należy zapewnić bieżące jej aktualizowanie. Nie 
można dopuścić do sytuacji, w której odwiedzający stwierdza, że informacje na stronie są 
przestarzałe. Tworząc stronę warto pomyśleć o CMS (czyli Systemie Zarządzania Treścią), 
który w łatwy i przystępny sposób pozwoli modyfikować treści zawarte na stronie www.

Interaktywność – Internet jak żadne inne medium pozwala na prostą komunikację 
użytkownika z biblioteką i biblioteki z użytkownikiem. Dobrze jest, gdy czytelnik czuje, że 
ma wpływ na działania strony i biblioteki. Dlatego absolutnym minimum jest możliwość 
kontaktu przez formularz lub dodawanie ocen i komentarzy do produktów/usług oferowa-
nych na stronie. Istnieje tu kilka sprawnych narzędzi interaktywnych, np.:
– aktywny adres e-mail – można przysłać pytanie, informacje, itp.,
– księga gości – formularz umożliwiający wpisywanie informacji, które od razu wyświet-

lają się na stronie,
– czat – dzięki, któremu internauci mogą na bieżąco rozmawiać z zaproszonym gościem 

lub między sobą,
– forum – na którym mogą wyrażać swoje opinie na dany temat,
– ankiety, sondy,
– zapytaj bibliotekarza – możliwość zadawania szczegółowych pytań.

Wyszukiwarka – żeby ułatwić korzystanie z rozbudowanego serwisu należy zamieścić 
w nim wyszukiwarkę. Pozwoli ona w łatwy sposób dotrzeć do poszukiwanych informacji.

Statystyka – dzięki analizie statystyk oglądalności w łatwy sposób można zorientować 
się jakich informacji poszukują czytelnicy.

Witryna internetowa biblioteki jest jedną z najważniejszych jej wizytówek. Od tego, jak 
wygląda, jak się po niej poruszać i co zawiera, zależy czy będzie odwiedzana przez czy-
telników. Im strona jest ładniejsza, bardziej przyjazna w nawigacji, tym łatwiej przyciągnie 
nawet przypadkowego odbiorcę.

Referat ten pokazuje, że Internet jest wyśmienitym narzędziem do tworzenia wize-
runku. Pozwala łatwo określić grupę docelową i tanim kosztem budować w niej pozy-
tywny image.

Internet to bardzo szybko rozwijające się medium o ogromnej interaktywności. Umoż-
liwia dotarcie do maksymalnej liczby osób potencjalnie zainteresowanych usługami bi-
bliotecznymi. Internet stał się jednym z podstawowych narzędzi PR w bibliotekach. Dla 
użytkowników sieci ważna jest możliwość korzystania z informacji zamieszczonych na 
stronach internetowych bibliotek w dowolnym czasie. Ważnym narzędziem pracy dla bi-
blioteki jest możliwość szybkiej aktualizacji stron i natychmiastowa odpowiedź na zadane 
przez czytelnika pytania.

Internet dla bibliotek oznacza witrynę biblioteczną, która jest wizytówką biblioteki  
i służy jej promocji. Biblioteki przykładają coraz większą wagę do zaistnienia w sieci. Uła-
twiają tym samym dostęp do swoich zasobów studentom oraz osobom zainteresowanym 
ich działalnością.
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Dorota Matysiak
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI BIBLIOTECZNEJ  
NA PRZYKŁADZIE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ  

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

Streszczenie: Artykuł przedstawia nową siedzibę biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu. Różne funkcje nowego budynku dzięki jego elastyczności: bibliotekę jako centrum edukacyjne, wolny 
dostęp do zbiorów, przestrzenie niebiblioteczne, udogodnienia techniczne i funkcjonalne dla pracowników 
i czytelników.

Od wielu lat toczą się dyskusje, czy tradycyjne biblioteki, zwłaszcza akademickie, prze-
staną istnieć. Czy ich dotychczasowe funkcje przejmie wszechobecny Internet? Zdigitalizo-
wane zbiory biblioteczne będą dostępne poprzez różnego typu urządzenia elektroniczne, 
tradycyjna książka zostanie zastąpiona przez książkę elektroniczną, zaś czytelnik wyposa-
żony w odpowiednie urządzenie, będzie odsłuchiwać, bądź też odczytywać, zawarty w nim 
tekst. Jeszcze kilka lat temu brzmiało by to jak powieść science fiction, ale postęp techniczny 
w komputeryzacji prowadzi do tego, że fikcja zaczyna być rzeczywistością. Cena książki 
elektronicznej (audio-book, e-book) porównywalna jest już z ceną książki tradycyjnej. Wizja 
zastąpienia tradycyjnej biblioteki przez bibliotekę cyfrową, wirtualną może spędzać sen z po-
wiek w środowisku bibliotekarskim. Czy w takim przypadku opinie o zanikaniu tradycyjnej 
formy udostępniania zbiorów przez biblioteki są prawdziwe i grożą brakiem placówek biblio-
tecznych? Otóż nie. Mimo zagrożenia elektronicznego – jeśli faktycznie to jest zagrożenie 
– od kilkunastu lat można zaobserwować powstawanie nowych siedzib dla istniejących już 
bibliotek, zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich. Mimo pojawiających się 
zagrożeń, tradycyjne biblioteki nadal są miejscem chętnie odwiedzanym, zaś określenie „bi-
blioteka jako miejsce” zaczyna się ostatnio często pojawiać w literaturze bibliotekarskiej. 

Działalność Grupy Architektonicznej w ramach stowarzyszenia LIBER (Liga Europejskich 
Bibliotek Naukowych) zaowocowało pod koniec XX w., otwarciem nowych akademickich 
placówek bibliotecznych. Organizowane co 2 lata w różnych krajach Europy seminaria są 
doskonałym miejscem spotkań bibliotekarzy i architektów. To również miejsce wymiany do-
świadczeń związanych z modernizacją istniejących placówek bibliotecznych, jak i budową 
nowych obiektów. Poprzez działalność między innymi tej grupy pojawiła się nowa funkcja 
biblioteki akademickiej – od biblioteki obsługującej do biblioteki uczącej, od wypożyczalni 
podręczników do multimedialnego centrum edukacyjnego. Biblioteka przekształca się w cen-
trum nauki (learning center) lub też jest integralną częścią takiego centrum. Nowe trendy, 
rozwiązania techniczne i funkcjonalne oraz wszelkie ułatwienia dla czytelników stają się prio-
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rytetowe w architekturze bibliotecznej. Obok wydzielonych miejsc na książki i inne rodzaje 
zbiorów, na stanowiska dla czytelników i bibliotekarzy, pracownie audiowizualne, digitaliza-
cji zbiorów, komputerowe, ważna staje się przestrzeń na prowadzenie badań, studiowanie 
i pisanie prac. W nowoczesnym budownictwie bibliotecznym stosuje się zasadę „flexibility” 
– elastyczności budynku. Zasada ta wyrażona przez H. Faulknera-Browna pozwala zapro-
jektować przestrzeń biblioteczną, która umożliwia przeorganizowanie danej struktury, przy-
stosowując ją do nowych potrzeb i wymagań użytkowników. Istotną cechą nowej koncepcji 
biblioteki akademickiej jest zwrócenie uwagi na jej rolę edukacyjną z uwzględnieniem prefe-
rencji studentów i wykładowców. Biblioteka staje się partnerem w tworzeniu lepszego środo-
wiska edukacyjnego, zaś pracownicy bibliotek dostosowują swoje usługi do zmieniających 
się programów nauczania. Biorąc pod uwagę różne metody i style uczenia się, korzystania 
z różnorodnych źródeł informacji należy zapewnić w bibliotekach miejsca, które przyciągną 
użytkowników zgodnie z ich upodobaniami do przebywania w określonej przestrzeni bi-
bliotecznej. Takie rozwiązanie przyjęło wiele nowo wybudowanych bibliotek akademickich 
w Polsce – m.in. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku, Olsztynie, 
Łodzi a także nowo otwarta Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w swojej prawie 65-letniej historii zmieniał 
dwukrotnie siedzibę. Wraz ze zmianami lokalizacyjnymi uczelni zmieniała się sytuacja loka-
lowa biblioteki, która w swojej historii trzykrotnie się przeprowadzała. Pierwsze przenosiny 
odbyły się w r. 1949, drugie w 1954 r. Od tego roku w budynkach poszpitalnych (dawny 
Szpital Fundacji Wenzel-Hancke) uczelnia, a wraz z nią biblioteka, znalazła swoje miejsce. 
Przez prawie 57 lat biblioteka zajmowała piwnice, parter oraz w późniejszym czasie część 
pomieszczeń na pierwszym piętrze w stuletnim budynku. Pomieszczenia piwniczne prze-
kształcono na magazyny, a na parterze umieszczono wszystkie oddziały biblioteki. Brak 
odpowiednich pomieszczeń w zajmowanym dotychczas budynku ograniczał w znaczący 
sposób wprowadzenie nowych technologii, a przede wszystkim uniemożliwiał zwiększenie 
dostępu do posiadanych zasobów informacyjnych dla szerszego kręgu użytkowników. Z roku 
na rok powiększające się zbiory biblioteczne wymagały nowych pomieszczeń na terenie 
kampusu uczelnianego. Na powierzchni ok. 2 tys. m2 usytuowane były, oprócz oddziałów 
zamkniętych, m.in.: czytelnia ogólna z 96 miejscami dla czytelników, czytelnia czasopism 
bieżących z 29 miejscami, oraz mała czytelnia Oddziału Informacji Naukowej z dostępem 
do internetowych baz danych. W holu katalogowym mieściło się 7 stanowisk komputero-
wych z dostępem do elektronicznego katalogu bibliotecznego oraz możliwością korzysta-
nia z Internetu. Wszelkie wolne przestrzenie, zajmowane były przez dodatkowe regały, na 
których gromadzone były zbiory biblioteczne. Zapełniające się magazyny wymuszały ciągłe 
przekładanie zbiorów co prowadziło do tworzenia się stosów z książek mniej używanych. Po 
remoncie pomieszczeń w 1997 r., udostępniono w wolnym dostępie zbiory zlokalizowane 
w Czytelni Ogólnej. Księgozbiór został podzielony na XXII działy główne (w r. 2006 doszedł 
XXIII). Dla szybszego wyszukania interesującej lektury udostępniono studentom katalog 
działowy i autorsko-tytułowy z uwzględnieniem działu w którym znajduje się poszukiwana 
książka. Księgozbiór zabezpieczono paskami magnetycznymi, zaś w przylegającym do 
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czytelni pomieszczeniu usytuowano punkt kserograficzny. W tak przygotowanej czytelni 
udostępniano jedynie ok. 8 tysięcy woluminów (na 36 regałach).

Fot. 1. Czytelnia Ogólna1 Fot. 2. Katalogi tradycyjne i komputerowe

Fot. 3. Korytarz biblioteczny Fot. 4. Wypożyczalnia tzw. „okienko”          

Fot. 5. Magazyn biblioteczny Fot. 6. Oddział Informacji Naukowej

Biblioteki w ciągle zmieniającej się rzeczywistości muszą wychodzić naprzeciw stale ros-
nącym potrzebom czytelników i próbować dostosować się do ich wymagań. Nowoczesna 
biblioteka powinna być: otwarta, przyjazna, oferująca łatwy i szybki dostęp do różnorodnych 
zbiorów. Dlatego w projektach nowych budynków bibliotek naukowych coraz częściej tworzy 

1 Wszystkie zdjęcia nie podpisane są wykonane przez autorkę artykułu.
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się wolny dostęp do zbiorów. Pozwala to pokazać czytelnikowi dużą część księgozbioru, 
przynosząc w rezultacie wyższe wskaźniki jego wykorzystania – daje możliwość prawdziwego 
studiowania. Czytelnik ma do wyboru wiele tytułów, do których sięga i może przekonać się, 
jak różnie autorzy przedstawiają dane zagadnienie. Taka forma prezentacji zbiorów skróciła 
też drogę czytelnika do książki, ponieważ czytelnik ma ją na wyciągnięcie ręki. 

Mając na uwadze powyższe tendencje, już pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego 
stulecia, w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu powstał projekt budowy nowego 
budynku bibliotecznego o powierzchni 9 tys. m2 (z otwartymi magazynami!). Niestety ten, 
jak i inne późniejsze projekty, nie zostały zrealizowane. Dopiero możliwość korzystania 
z funduszy europejskich dała podstawę do tego, że pod koniec 2005 r. powstał pomysł 
budowy biblioteki, której funkcje poszerzone zostały zgodnie z najnowszymi trendami 
o działalność na rzecz społeczeństwa regionu w zakresie szeroko pojmowanej informa-
cji ekonomicznej. W sierpniu 2008 r. projekt, wraz z wymaganymi dokumentami, został 
zaakceptowany jako kluczowy dla województwa dolnośląskiego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego (Priorytet 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej 
na Dolnym śląsku)2. Tak powstają podwaliny Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej 
i Ekonomicznej. W DCINiE oprócz biblioteki oraz ośrodka informacji ekonomicznej świad-
czącego usługi dla biznesu, miało się znaleźć wydawnictwo uczelniane, samoobsługowa 
księgarnia wydawnictw ekonomicznych i kawiarnia. 

Aby móc w pełni zrealizować oczekiwania tak użytkowników, jak i pracowników biblioteki 
i wykorzystać najnowsze rozwiązania techniczne, trzeba było opracować program funk-
cjonalny nowej placówki. Biblioteka powinna być miejscem, gdzie użytkownicy czują się 
dobrze i gdzie odbywają się różnorodne działania. Czytelnicy oczekują przestrzeni, gdzie 
będą mogli studiować indywidualnie lub w grupach, przeszukać katalog bądź sprawdzić 
pocztę, otrzymać poradę, uczestniczyć w imprezie kulturalnej albo po prostu spotkać się 
ze znajomymi i odpocząć. W tworzeniu tego projektu uczestniczyły obie strony – pracow-
nicy i użytkownicy. Dzięki takim założeniom użytkownik uzyskałby pełny dostęp do za-
sobów biblioteki, możliwość zakupu publikacji niedostępnych czasowo w bibliotece oraz 
możliwość spotkań towarzyskich przy kawie w obszernym holu na parterze, a także po-
zostawienia dziecka pod fachową opieką na czas studiów w bibliotece. Aby te wszystkie 
funkcje można było zrealizować, należało tak zaprojektować obiekt, aby było to miejsce 
komfortowej pracy nie tylko dla jego gości, ale też dla pracowników. Oprócz zastosowania 
zasady – nie krzyżowania się drogi bibliotekarzy i czytelników, program przewidywał udo-
godnienia typu: automaty do wypożyczeń i zwrotów, automaty do kopiowania materiałów 
bibliotecznych, komputery, kabiny do pracy indywidualnej i grupowej, bezprzewodowy In-
ternet. Pamiętając o problemach technicznych w starych pomieszczeniach przewidziano 
również taki „drobiazg”, jak wystarczająca liczba gniazdek elektrycznych do podłączenia 
komputerów użytkowników. W Programie użytkowym nie zapomniano o wymaganiach, jakie 
obiekt musi spełniać, by być w pełni przystosowanym dla czytelników niepełnosprawnych, 

2 B. żmigrodzka, Udział bibliotekarzy w procesie tworzenia nowej siedziby biblioteki. W: Dolnośląskie Centrum 
Informacji Naukowej i Ekonomicznej – biblioteka otwarta. Red. B. żmigrodzka. Wrocław, 2007 s. 3.
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np. odpowiednie windy, szerokie odstępy między regałami czy sprzęt komputerowy przy-
stosowanym dla różnych typów niepełnosprawności. W trosce o pracowników pomyślano 
o pokojach socjalnych i szatniach na każdym piętrze oraz prysznicach, jak również o pokoju 
dla kobiet w ciąży3. Program funkcjonalno-użytkowy określał szczegółowo funkcje, liczbę 
i wielkość poszczególnych pomieszczeń oraz wymagania techniczne stawiane tego typu 
obiektom użyteczności publicznej. Określenie optymalnej funkcjonalności zgodnej z naj-
nowszymi trendami w budownictwie bibliotecznym było zadaniem bibliotekarzy. Podjęcie 
decyzji określających kształt przyszłej siedziby, jej funkcje i udogodnienia dla czytelników 
ułatwiły wizyty w nowych obiektach bibliotecznych w Polsce i za granicą oraz rozmowy 
z pracownikami tych bibliotek, dzięki czemu uzyskano nowoczesne rozwiązania, unikając 
nietrafnych pomysłów zastosowanych w niektórych bibliotekach4. Zgodnie z projektem 
we wnętrzu nowego gmachu bibliotecznego, wyróżniającą się przestrzeń tworzy czte-
rokondygnacyjny obszar czytelniano-magazynowy, kryty częściowo szklanym dachem, 
połączony schodami zawieszonymi w przestrzeni świetlika. Cały obiekt podzielono na 4 
strefy funkcjonalne: ogólnodostępną, czytelnianą dla użytkowników, wewnętrzną dla pra-
cowników oraz techniczną. Bezpośredni kontakt bibliotekarza z czytelnikiem, możliwość 
obserwacji zachowań użytkowników, pozwala wpływać na kształt księgozbioru oraz wery-
fikować jego aktualność i przydatność w procesie dydaktyczno-naukowym uczelni. W tym 
przypadku zastosowano wolny dostęp do większości zbiorów, podobnie jak we wszystkich 
zwiedzanych bibliotekach. Dla zabezpieczenia i kontroli zbiorów w otwartych magazynach 
wybrano system RFID, który umożliwia pełną samoobsługę w zakresie wypożyczeń, ca-
łodobowe zwroty wypożyczonych książek (wrzutnia na zewnątrz budynku) oraz ułatwia 
porządkowanie książek znajdujących się w wolnym dostępie. Zastosowanie technologii 
RFID pozwala również bibliotekarzowi na szybkie odszukanie egzemplarzy nawet tych 
błędnie umieszczonych na półce. W celu uniknięcia wynoszenia książek z czytelni, zapro-
jektowano instalację bramek zabezpieczających na każdym piętrze obszarów czytelniano 
– magazynowych. Zadeklarowana we wniosku o dofinansowanie otwartość biblioteki dla 
wszystkich spowodowała, że nie przyjęto rozwiązania ograniczającego dostęp do zbiorów 
wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. W dniu 15 czerwca 2009 r. rozpoczęto bu-
dowę Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej zaś od września 2011 r.  
w ramach DCINiE zaczęła funkcjonować biblioteka. Głównym założeniem projektu była 
koncepcja elastyczności pomieszczeń bibliotecznych (tzn. funkcja danej kondygnacji czy 
jej fragment, nie był z góry zdeterminowany). Wyeliminowanie ścian działowych pozwoliło 
na stworzenie wnętrza jednoprzestrzennego, w którym elementem „ograniczającym” są 
rozstawione regularnie kolumny i ciągi regałów (nie dłuższe niż 8m). Konsultacje bibliote-
karzy z architektami, wprowadzenie do projektu własnych pomysłów i rozwiązań pozwo-
liło na stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego budynku. Do roku 2011 pomieszczenia 
Biblioteki to 2.277 m2, w tym powierzchnia trójkondygnacyjnego magazynu – 898,4 m2 dla 

3 Ibid.
4 M. in. dla lepszego zobrazowania wizji nowej biblioteki, zorganizowano dla pracowników wycieczkę do nowych 

bibliotek w Warszawie, Łodzi i Kielc zaś dyrekcja biblioteki uczestniczyła w wizytacji bibliotek poza granicami 
kraju (Niemcy, Holandia, Belgia, Hiszpania).
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około 400 tys. woluminów. Z księgozbioru korzystało ponad 22 tysiące zarejestrowanych 
czytelników, a czytelnie oferowały tylko 145 miejsc.

 Nowy budynek biblioteczny to ponad 8.000 m2, które umożliwiają pełniejsze wykorzy-
stanie zgromadzonych przez Bibliotekę zbiorów. Zgodnie z projektem wybudowano dwa 
połączone łącznikiem budynki. 

Fot. �. Główne wejście do budynku Fot. �. Fasada drugiego budynku od strony 
bibliotecznego campusu

    
W budynku niższym (fot. 8) znajdują się m.in.: pomieszczenia administracyjne DCINiE, 

Oddział Gromadzenia Zbiorów, Oddział Opracowania Zbiorów, Oddział Informacji Ekono-
micznej. W drugim budynku (fot.7) zaprojektowano m.in.: zamknięte pomieszczenia maga-
zynowe oraz od pierwszego do czwartego piętra magazyny z wolnym dostępem do zbiorów 
zwane strefami wolnego dostępu, wypożyczalnię z magazynem skryptów, czytelnię czaso-
pism bieżących, stanowiska komputerowe i inne pomieszczenia dostępne dla użytkowników. 
Dla komfortu czytelników, jak również pracowników, nowa siedziba wyposażona jest w 140 
stanowisk komputerowych, skanery do otwartych magazynów i do pracowni bibliotekar-
skich, profesjonalny skaner do digitalizacji zbiorów oraz sprzęt do pracowni konserwacji 
zbiorów. Strefa wolnego dostępu (SWD) to miejsce przechowywania i udostępniania naj-

Fot. �. Piętro drugie strefy wolnego dostępu Fot. 10. Schody nad świetlikiem łączące  
(kolor pomarańczowy) poszczególne  strefy wolnego dostępu
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nowszych zbiorów (generalnie od 1990 r., stanowi to ok. 70% zbiorów), które są ułożone 
tematycznie według stworzonej klasyfikacji. Już podczas prac projektowych ustalono wraz 
z architektami, że każde piętro będzie mieć swój kolor i tym samym klasyfikowane książki 
otrzymały pasek odpowiedni dla koloru danego piętra. Strefa wolnego dostępu do zbiorów 
obejmuje cztery piętra stąd cztery kolory: zielony, pomarańczowy, żółty i fioletowy. Aktu-
alnie czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów na trzech piętrach, piętro czwarte to rezerwa.
    Ciekawym rozwiązaniem jest stworzenie czytelnikom możliwości pracy grupowej lub indywi-
dualnej w specjalnych kabinach (w niektórych bibliotekach nazywanych celkami). W omawia-
nej bibliotece znajduje się ich 21. W nowo powstałych placówkach bibliotecznych (dotyczy to 
bibliotek naukowych np. BUŁ) tworzy się osobny magazyn skryptów, w którym przechowuje 
się podstawowe podręczniki. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane w DCINiE. Ideą tego 
magazynu jest wydzielenie z aktualnego zbioru tych tytułów podręczników, które są najpopular-
niejsze i stanowią tzw. trzon lekturowy dla studentów danej uczelni. Jest to księgozbiór płynny, 
aktualizowany w miarę zapotrzebowania. Od połowy 2009 r. pracownicy Oddziału Udostęp-
niania Zbiorów przygotowywali wybraną wcześniej część księgozbioru do magazynu skryptów. 
Przestrzeń ta, podobnie jak magazyny na poszczególnych piętrach, może również pełnić funk-
cję magazynu otwartego. Podręczniki tam umieszczone, są wypożyczane po wcześniejszym 
zamówieniu przez katalog OPAC. Na wybranych pozycjach naklejono na grzbiecie biały pasek 
(informacja o lokalizacji) oraz etykietę RFID, która umożliwia ich automatyczne zwracanie przez 
użytkownika z wykorzystaniem wrzutni (automat do samodzielnego zwrotu książek). W maga-
zynie skryptów docelowo przewiduje się umieszczenie ok. 10–12 tys. woluminów.

Fot.11. Magazyn skryptów Fot.12. Wizualizacja fragmentu holu budynku
 głównego – wypożyczalnia i czytelnia prasy5

Przestrzenie strefy wolnego dostępu, jak i magazynu skryptów, są przestrzeniami 
wspólnymi, dla pracowników i czytelników. W każdej bibliotece istnieją również obszary 
zamknięte dla użytkowników, są to głównie magazyny zbiorów specjalnych, cennych jak 
i zbiorów archiwalnych, które mogą być „niewidoczne” w katalogu on-line, zaś informa-
cja o nich znajduje się w tradycyjnym katalogu kartkowym. W magazynie kompaktowym 
znajdują się starsze wydania książek i wydawnictw ciągłych oraz czasopism wielkofor-

5 Z projektu budowlanego B.P. Archimedia.
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matowych na specjalnych regałach w wydzielonej części tego magazynu. Na powierzchni 
niespełna 500 m2 zamontowano 965 regałów w systemie jezdnym. Tutaj swoje miejsce 
znalazła też kolekcja map ściennych – przeniesiona na specjalnie przygotowane regały, 
w których zamiast półek zamontowana jest siatka z haczykami. Przestrzenią ogólnodo-
stępną (oprócz stref wolnego dostępu) dla każdego kto odwiedzi DCINiE (nie tylko za-
rejestrowani czytelnicy) jest czytelnia prasy codziennej znajdująca się w holu głównym. 
Tutaj na kolorowych siedziskach można poczytać prasę lub posiedzieć w przerwach 
między zajęciami.

Poza miejscami do nauki w przestrzeni bibliotecznej istnieje przestrzeń określana jako 
„nie biblioteczna”. W nowych budynkach bibliotecznych pełni ona bardzo ważną funkcję. 
Wiąże się to z faktem, że biblioteka jest przestrzenią społeczną i oprócz miejsca wypo-
życzania książek, czytania, poszukiwania informacji, staje się miejscem spotkań towa-
rzyskich i kulturalnych. 

W DCINiE przestrzenią tzw. „niebiblioteczną” są usytuowane na parterze: sale wy-
kładowe, dwie sale konferencyjne, w tym jedna ze składaną ścianą i widownią oraz sala 
wystawowa uczelnianego wydawnictwa. Pierwotne założenia były inne – ale ze względu 
na wymagania unijne (brak jakichkolwiek przychodów przez 5 lat po otwarciu Centrum) 
zrezygnowano z księgarni, kawiarni oraz punktu usług kserograficznych, zastępując je salą 
wystawową. Urządzenia do bezpłatnego skanowania z możliwością przesyłania skopiowa-
nych materiałów drogą elektroniczną, dla wygody czytelników umieszczono na każdym pię-
trze. Zgodnie z sugestiami, które również znalazły swoje miejsce w Programie Użytkowym 
przewidziano pokój dla dzieci użytkowników. W czasie, gdy rodzice pracują w bibliotece, 
dzieci pod opieką mogą się bawić w specjalnie dla nich przygotowanym pomieszczeniu 
z odpowiednim zapleczem. Do dyspozycji czytelników i pracowników jest też patio, w któ-
rym zaprojektowano schody jako siedziska oraz małą oazę zieleni z fontannami.

Fot. 13. Patio Fot. 14. Widok na miasto

Oprócz przyjaznych wnętrz czytelnik będąc w bibliotece może oglądać przez olbrzymie 
oszklone ściany krajobraz i stale zmieniającą się architekturę miasta (fot.12).

Nowoczesne tendencje w budownictwie bibliotecznym oraz potrzeby czytelników sprawiły, 
że wprowadzenie wolnego dostępu do zbiorów jest dużym udogodnieniem dla czytelników. 
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Odpowiednio zaprojektowana przestrzeń biblioteczna, zaspokajająca potrzeby zarówno pracy 
indywidualnej, jak i grupowej studentów, w ciszy lub w takich miejscach, gdzie rozmowa nie jest 
przeszkodą dla innych użytkowników, bogaty księgozbiór, aktywność i kreatywność pracow-
ników biblioteki jest obroną biblioteki tradycyjnej, z której coraz chętniej korzystają czytelnicy. 
Współczesna biblioteka akademicka, ze swoimi zbiorami, miejscem do studiowania i spotkań 
jest nie tylko magazynem ale staje się także ośrodkiem intelektualnego życia akademickiego 
danej uczelni. Stwarza ona warunki do kontaktów między studentami a wykładowcami z róż-
nych wydziałów. Współczesna generacja studentów przyczynia się do budowy nowej własnej 
biblioteki na miarę XXI w. Dzięki temu biblioteki akademickie przetrwają jako placówki atrak-
cyjne i wzbogacone o nowe funkcje, tworząc swoistą przestrzeń społeczną. 
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Abstract:
While creating a new seat for the Economic University’s Library in Wrocław the main principle taken 

into consideration was the flexibility function. The libraries in the ever changing reality that affects the fun-
ctioning of various institutions have to face the ever increasing needs of their users and try to adapt to the 
new requirements. A present-day library should be open and user-friendly, and should offer an easy and 
fast access to various collections. And in fact, in more and more present-day libraries users have an un-
disturbed access to collections. Taking advantage of domestic and foreign experience while creating the 
library space a new generation of libraries are being born that satisfy the requirements of both an individual 
reader and collective work, in silence or with the possibility of exchanging ideas; extensive collections, 
activity and creativity of the library’s workers is a defence of a traditional library more and more willingly 
visited by users. A modern academic library, with its collections, a place to study and to meet, is not only 
a store-house of books but becomes a centre of intellectual life for the university it is part of.
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