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SŁOWEM WSTĘPU 

 Mamy przyjemność opublikować już drugi numer In crudo, dość obszernie 
porusza on kwestię praktyk oraz wycieczek naukowo-dydaktycznych studentów 
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Jest to refleksja po sesji naukowej  
pt. Współpraca studentów z bibliotekami lokalnymi, która odbyła się w ramach 
Powiatowego Dnia Bibliotekarza w Chełmży.  
 Dodatkowo opisujemy wolontariat w placówkach bibliotecznych, rolę 
bibliotekarza i użytkownika informacji w społeczeństwie sieciowym oraz 
periodyk „Notes Wydawniczy”. 

Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z młodymi naukowcami  
i studentami z całej Polski, w związku z czym zamieszczamy artykuł Agnieszki 
Posłajko z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pt. Bibliotekarz a użytkownik informacji  
w społeczeństwie sieciowym.  

Serdecznie zapraszamy do publikowania swoich przemyśleń na łamach 
kolejnych numerów In crudo.   

 
Życzymy przyjemnej lektury, 

 

 REDAKTOR PROWADZĄCY 
 Marcin Karwowski 
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Dr Dariusz Spychała  
Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii 
Opiekun praktyk 

PRAKTYKI ZAWODOWE STUDENTÓW INFORMACJI NAUKOWEJ I 
BIBLIOTEKOZNAWSTWA. 

rzygotowanie do zawodu studentów informacji naukowej  
i bibliotekoznawstwa niesie za sobą konieczność przepracowania przez 
nich wymaganej przez odpowiednie przepisy określonej liczby godzin 
praktyk w bibliotekach różnego typu. W obecnie funkcjonującym 

programie studiów nie mają oni bowiem możliwości uzyskania, bez osobnych 
kursów pedagogicznych, prawa do pracy w bibliotekach szkolnych. Przyjęty 
system pozwala im natomiast na zatrudnienie w bibliotekach gminnych, 
miejskich, wojewódzkich i naukowych. Do tego nie jest potrzebna równie duża 
liczba przedmiotów pedagogicznych, jak to jest wymagane przy pracy w szkole.  

Obecnie student powinien pod koniec czwartego semestru nauki,  
w miesiącu wrześniu odpracować 150 godzin praktyk w wybranej przez siebie 
placówce bibliotecznej (bibliotece publicznej, uniwersyteckiej, szkolnej, 
pedagogicznej itd.) 

Najczęściej wybierany termin to miesiąc wrzesień. Jest to czas wybrany  
w celu realizacji praktyk przez Studium Praktyk Zawodowych Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego. W sytuacji kiedy z różnych powodów nie jest to możliwe, 
ma on prawo zmienić termin praktyki, składając prośbę popartą przez opiekuna 
praktyk do kierownika Studium Praktyk Zawodowych UKW. W tej sytuacji 
niezbędne jest przedstawienie powodów zdrowotnych, rodzinnych lub 
naukowych, które z reguły są brane pod uwagę i rozpatrywane ze skutkiem 
pozytywnym. Czasami dochodzi do sytuacji zadziwiających, gdy studium godzi się 
na odpracowanie godzin praktyk nawet po drugim semestrze, co powoduje, że 
praktykant nie ma odpowiedniej wiedzy do wykonania wyznaczonych mu zajęć.  

Kolejnym problemem jest miejsce praktyk. Z powodu odpowiedniego 
przygotowania do zawodu byłoby wskazane przeprowadzenie tego typu zajęć  
w bibliotekach naukowych albo w książnicach wojewódzkich. Niestety trudności 
finansowe naszej uczelni powodują, że student nie otrzymuje rekompensaty  
za dojazdy na miejsce praktyk, nie mówiąc już o wynajęciu kwatery na ten okres. 
Z tego powodu nie możemy wymagać odbycia praktyk jedynie w dużych 
bibliotekach. Część studentów odbywa więc zajęcia w bibliotekach szkół 
podstawowych na wsiach (bardzo małe księgozbiory) lub w takich samych 
placówkach znajdujących się w miastach. Podobnie jest z bibliotekami 
gimnazjalnymi czy licealnymi w mniejszych lub w większych ośrodkach 
miejskich. Niewiele lepsze są praktyki w bibliotekach wiejskich czy miejsko - 
gminnych oraz w filiach bibliotek miejskich, nawet w dużych aglomeracjach. 
Należałoby wrócić do koncepcji obligatoryjnego odpracowywania przez 

P 
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studentów praktyk zawodowych w bibliotekach naukowych, nawet kosztem 
wydatków z kasy uczelnianej. 

Studenci przed podjęciem praktyk zawodowych wszelkie pytania mogą 
kierować do opiekuna oraz do wspomnianego Studium Praktyk Zawodowych 
UKW.  

 
 
 
Angelika Peplińska, II rok 
Koło Naukowe Bibliotekoznawców 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

POWIATOWY DZIEŃ BIBLIOTEKARZA - CHEŁMŻA 20 MAJA 2010 

 okazji Powiatowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek zorganizowana 
została w Chełmży sesja naukowa pt. Współpraca studentów  
z bibliotekami lokalnymi, przygotowana przez Powiatową i Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży. Na tę okazję 

zaproszone zostało Koło Naukowe Bibliotekoznawców oraz pracownicy Katedry 
Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  
w Bydgoszczy. Podczas uroczystości wręczone zostały podziękowania 
bibliotekarzom, władzom gminy i miasta, przyjaciołom Biblioteki oraz wielu 
ważnym osobom, które wspierają Bibliotekę na co dzień w jej działaniach, 
promujących kulturę i czytelnictwo. Statuetkę Honorowego Przyjaciela Biblioteki 
otrzymała również dr Bernardeta Iwańska-Cieślik, opiekun Koła Naukowego 
Bibliotekoznawców.  

Po licznych podziękowaniach nadszedł czas na wygłoszenie referatów, 
które dotyczyły praktyk zawodowych studentów Informacji Naukowej  
i Bibliotekoznawstwa w Bydgoszczy oraz ogólnych relacji między czytelnikiem  
a biblioteką. Jako pierwszy wystąpił dr Dariusz Spychała - pracownik Katedry 
Informacji Naukowej i Bibliologii z referatem pt. Praktyki zawodowe studentów 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy. Z perspektywy studenta referat Doświadczenia młodego praktykanta 
w Bibliotece Publicznej w Kokoszkowach przedstawił Marcin Karwowski. Referat 
Bernadety Firyn Bariery informacyjne czy współpraca z czytelnikiem w małej 
bibliotece przedstawiła Angelika Peplińska. Swoją pracę przygotowali również 
Ewelina Wieczorek i Łukasz Zając: Peregrynacje studenckie, czyli nasze wycieczki 
do bibliotek. Nie zabrakło także występu Koła Teatralnego najmłodszych 
uczestników tej uroczystości. Po licznych wrażeniach przyszedł czas na słodki 
poczęstunek, podziękowanie Pani Dyrektor Biblioteki za zaproszenie i powrót do 
Bydgoszczy. 

Z 
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Marcin Karwowski, III rok 
Koło Naukowe Bibliotekoznawców 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

REALIA PRAKTYK STUDENCKICH PRZYSZŁYCH BIBLIOTEKARZY 

odstawowym celem i sensem zajęć o charakterze praktycznym (...) jest 
konfrontacja teorii z praktyką1- taką ideę praktyk przedstawia Piotr 
Zaborny w swoim artykule Miejsce praktyk w programie studiów. Jednak 
czy w rzeczywistości taki właśnie cel przyświeca opiekunom praktyk  

w bibliotekach, które przyjmują na swoje barki pomoc w kształceniu przyszłych 
bibliotekarzy? Dlaczego liczba godzin zajęć praktycznych jest uzależniona  
od uczelni, na której się studiuje? Czy opiekunowie praktyk są odpowiednio 
przeszkoleni i nastawieni do swoich podopiecznych?  
 Już podczas pierwszej rozmowy z dyrektorem placówki można dowiedzieć 
się, że sposób postrzegania praktyk przez uczelnię i bibliotekę może różnić się  
w znaczący sposób, a dochodzi do tego odbiór przez samego studenta. Zdarza się, 
że konkretyzacja teoretycznych poczynań uczelni oraz przygotowanie młodych 
adeptów sztuki bibliotekarskiej do przyszłego zawodu2 kończy się na 
wykorzystaniu ich zasobu jako darmowej siły roboczej. Lista zajęć zleconych  
do wykonania, którą otrzymuje student ze Studium Praktyk Zawodowych (czy 
podobnej jednostki) idzie w zapomnienie, a student ląduje w dziale najmniej 
odwiedzanym przez czytelników (np. Informacja regionalna) lub w miejscu, gdzie 
jest najwięcej pracy (magazyn, wypożyczalnia). Okazuje się, że stosunkowo 
niewielki odsetek praktykantów faktycznie ma możliwość pracy na każdym 
zaleconym stanowisku w odpowiedniej liczby godzin. Cel praktyk zostaje 
zachwiany, a mówiąc dobitniej w ogóle się o nim zapomina. 
 Mówiąc o czasie praktyk należy nakreślić dwa problemy. Pierwszy to słabe 
egzekwowanie od studentów odpowiedniej liczby przepracowanych godzin. 
Często Dziennik praktyk jest formalnością, która nijak ma się do rzeczywistego 
czasu pracy praktykanta. Studenci spotykają się tu zarówno z nadgodzinami, jak  
i godzinami pustymi, które istnieją na papierze bez pokrycia w rzeczywistości. 
Odbywają się oczywiście także praktyki w rzeczywistym wymiarze godzin, nie 
dzieje się to jednak zawsze. Należy zaznaczyć, że praktyki są zajęciami 
obowiązkowymi, na które każdy student winien uczęszczać. Drugim 
nasuwającym się dylematem jest wymiar zajęć praktycznych. Przytoczę tutaj 
dane Jadwigi Wojtczak.3  

                                                 
1 P. Zaborny, Miejsce praktyk w programie studiów, [in:] Praktyki pedagogiczne w kształceniu studentów 

pedagogiki kulturalno-oświatowej, red. E. Hajduk, B. Idzikowski, Zielona Góra 1986, s. 57-65. 

2 J. Kargul, Rola praktyk w akademickim kształceniu nauczycieli i pracowników kulturalno-oświatowych,  

[in:] Praktyki pedagogiczne w kształceniu studentów pedagogiki kulturalno-oświatowej, Red. E. Hajduk, B. 

Idzikowski, Zielona Góra 1986, s. 29-36. 
3 J. Wojtczak, Praktyki studenckie przyszłych bibliotekarzy [in:] Bibliotekarz 2009, nr 4, s. 11-14. 
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Ośrodek kształcenia 
Liczba godzin  

(studia I st. - licencjackie) 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.  

Uniwersytet Jagielloński 
60 

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
60 

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.  

Uniwersytet Łódzki 
120 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii.  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
252 

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych.  

Uniwersytet Warszawski 
312 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. 

Uniwersytet Wrocławski 
120 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.  

Uniwersytet Śląski 
288 

Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii.  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego* 
150 

* Informacja z badań własnych z dnia 15 maja 2010 r. 

Jak wynika z powyższej tabeli różnica godzin praktyk pomiędzy uczelniami 
może sięgać ponad 250 h. W myśl Standardów kształcenia dla kierunku studiów: 
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo: Praktyki powinny trwać nie krócej niż  
4 tygodnie. Zasady i formę prowadzenia praktyk ustala jednostka uczelni 
prowadząca kształcenie4. Jednak czy zostając bibliotekarzem na Uniwersytecie 
Warszawskim nie powinno się mieć zbliżonych umiejętności do bibliotekarzy  
z Uniwersytetu Jagiellońskiego? Jestem świadom różnic w siatkach godzin  
na różnych uczelniach, ale czy muszą one różnić się nawet pięciokrotnie?! W jaki 
sposób pracodawcy mają porównać wiedzę studentów z różnych miast? Czy 
studenci z Krakowa są gorsi od tych z Warszawy, bo posiadają mniejsze 
doświadczenie? Zastanawiający jest także wymiar praktyk np. na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, bo gdy 60 h podzielimy pomiędzy 20 dni roboczych (minimalny 
okres określony w Standardach kształcenia liczy 4 tygodnie), to otrzymujemy 
liczbę 3 h dziennie.  
 Studenci najczęściej odbywają praktyki w bibliotekach uniwersyteckich,  
w następnej kolejności w placówkach publicznych i pedagogicznych5, ma to 
potwierdzenie w kryterium, jakim się najczęściej kierują, a mianowicie 
porozumienie pomiędzy instytutem a biblioteką. Następnie praktykanci brali  
pod uwagę placówki w pobliżu miejsca zamieszkania na końcu typ biblioteki.6 
Przejawia się tutaj poniekąd wygoda studentów, wybierają najprostsze 

                                                 
4 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo [on line], [dostęp 

15 maja 2010]. Dostępny w World Wide Web: 

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/23/61/2361/44_informacja_naukowa_i_bibliotekoznawstwo.pdf. 

5 J. Wojtczak, op. cit., s. 12. 

6 Ibidem, s. 12. 
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rozwiązanie, nie należy się jednak dziwić, gdyż powszechnie znana jest sytuacja 
finansowa ogółu braci akademickiej i nie powinien dziwić fakt, że przyszli 
bibliotekarze starają się zaoszczędzić na kosztach podróży, tym bardziej,  
że praktyka jest przecież bezpłatna. Pozytywną cechą takiego sposobu wyboru 
miejsca praktyki jest fakt, iż biblioteka uniwersytecka jest placówką 
wypróbowaną poprzez często wieloletnią współpracę instytutu z tą jednostką, 
natomiast instytucja znajdująca się w pobliżu miejsca zamieszkania jest 
sprawdzona przez samego studenta, który zna pracowników i księgozbiór, 
poprzez odwiedzanie jej jako czytelnik. 
 Dość często porusza się kwestię wpływu kadry akademickiej na poziom 
kształcenia. Tak, jak odpowiedzialni są pracownicy naukowi w Katedrach  
i Instytutach za poziom wykształcenia studentów, tak ważną rolę pełni opiekun 
praktyk w praktycznym przygotowaniu przyszłych bibliotekarzy do pracy  
w zawodzie. Zdarza się, że dyrektor biblioteki, kierując się zapewne pozyskaniem 
dodatkowych rąk do pracy, podejmuje decyzję o przyjęciu studenta na praktyki, 
zaś opiekunem danego młodzieńca mianuje osobę, która nie ma możliwości 
wypowiedzenia się w tej kwestii, nie czuje się dobrze w roli nauczyciela, a nawet 
ma negatywne nastawienie do tego rodzaju obowiązków, a co za tym idzie i do 
swojego wychowanka. Mistrz i uczeń albo przypadają sobie do gustu i znajdują 
nić porozumienia, albo wykonują powierzone im zadania z mniejszym bądź 
większym zaangażowaniem, zgodnie z zasadą każdy sobie. Pojawia się tu 
wcześniej nakreślony problem, mianowicie student może nie mieć możliwości 
pracy w zalecanych działach, gdyż związany jest ze swoim opiekunem, ten zaś  
z powierzonymi mu zadaniami i sekcją, za którą odpowiada. Praktykant ma 
możliwość dogłębnie poznać pracę na danym stanowisku, jednak nie otrzymuje 
praktycznych umiejętności związanych z innymi działami w danej placówce. 
Należy jednak zaznaczyć obecność odpowiedzialnych opiekunów, którzy 
podejmując się trudu kształcenia przyszłych księgoznawców, przygotowują się 
merytorycznie do tego zadania, a zalecenia uczelni traktują z powagą. Skutkuje to 
odpowiednim przygotowaniem praktykanta do prawidłowego wykonywania 
przyszłej pracy, gdyż praktyka jest nierozłączną częścią procesu dydaktycznego7. 
 Literatura przedmiotu podkreśla znaczenie roli społecznej studentów dla 
określenia funkcji praktyk. By omówić to zjawisko, należy na początku 
przyporządkować studentów do ról społecznych i tak wyróżnić możemy 
profesjonalistę, intelektualistę, hedonistę, typ przeciętny, i studenta aktywnego  
w pełnieniu innych ról społecznych.8 
 Typ pierwszy, jak sama nazwa wskazuje, będzie cechował się 
profesjonalizmem w wykonywaniu powierzonych zadań, będzie znał zalecenia 
uczelni, co do odbywanych zajęć, toteż mimo ewentualnej niechęci ze strony 
opiekuna, będzie starał się spełnić oczekiwania uczelni. W oczach opiekuna może 
uchodzić za problemowego, gdyż jego pytania mogą być skomplikowane  
i kłopotliwe9.  

                                                 
7 J. Kargul, op. cit., s. 53. 

8 Ibidem, s. 31-33. 

9 J. Kargul, op. cit., s. 31. 



Realia praktyk studenckich przyszłych bibliotekarzy 
 

14 

 

 Poruszając kwestę intelektualisty należy zwrócić uwagę, że jego podejście 
do zajęć praktycznych jest mocno uzależnione od zbieżności jego własnego 
problemu naukowego z tematyką praktyk. Jeśli tematy pokryją się w znacznym 
stopniu, to można mówić o bardzo aktywnym studencie, który ochoczo 
wykonując powierzone zadania, będzie miał na myśli głównie prywatne pobudki 
dążenia do poszukiwanej wiedzy. Może on jednak okazać się kłopotliwy, gdy 
praktyki uzna za stratę czasu, który mógłby spędzić nad własnymi badaniami. 
Będzie wtedy unikał powierzonych obowiązków, a na jego twarzy, nawet mimo 
starań opiekuna, będzie malowało się znużenie i niechęć10. 
 Podobnie ma się kwestia hedonisty, jeśli znajdzie on przyjemność  
w wykonywaniu zadań praktycznych, co nie jest wykluczone, będzie je 
wykonywał z wyjątkową gorliwością, jednak zabraknie mu konsekwencji, gdyż 
żadna czynność nie może bez końca dostarczać przyjemności. Gdy jednak student 
tego typu nie doszuka się w praktykach poszukiwanego uczucia, jest duże 
prawdopodobieństwo, że przyjmie postawę stanowczo negatywną i nie wykona 
żadnego zadania na zadowalającym poziomie11. 
 Typ przeciętny skrupulatnie wykona powierzoną mu pracę, jednak nie  
z chęci sprawdzenia siebie, a przyjmując praktykę jako zadanie do wykonania. Nie 
będzie wychodził przed szereg, nie ma mowy także o jego inicjatywie, jednak 
polecenia opiekuna wykona na dobrym poziomie, a w opinii przełożonego jego 
zachowanie może zostać odczytane jako pełne zaangażowanie w zajęcia 
praktyczne12. 
 Student aktywny w pełnieniu innych ról społecznych jest skupiony na byciu 
artystą, sportowcem, gwiazdą etc. Jego nadrzędna rola pozastudencka 
uniemożliwi mu pełne zaangażowanie w prace praktyczne, co więcej praktyki 
mogą zostać przez niego uznane za utrudniające jego samorealizację na innym 
polu, a co za tym idzie przyjmie on postawę negatywną i nie zrealizuje w pełni 
powierzonych mu zadań lub zrobi to niedbale13. 
 W świetle przedstawionych typów należy uznać, że najbardziej pożądanym 
praktykantem w bibliotece jest profesjonalista, wymaga on jednak dużego 
zaangażowania ze strony opiekuna. Nasuwa się wniosek, iż wkład pracy 
pracownika będzie opłacalny dla placówki, gdyż zwiększy on wydajność zarówno 
nauczyciela, jak i ucznia. 
 Jak widać teoria omawia cel, funkcję czy wymiar praktyk14, jednak   
w praktyce odbywa się to na całkowicie innych zasadach. Przyczyną mogą być 
niedopracowane normy i standardy kształcenia, nie pozostaje jednak bez 

                                                 
10 Ibidem, s. 32. 
11 B. Wolniewicz, Hedonizm i obowiązek, [in:] Edukacja Filozoficzna  2006, nr 42. s. 21-33. 

12 J. Kargul, op. cit., s. 32. 

13 Ibidem, s. 32. 

14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych 

[on line], [dostęp 15 maja 2010]. Dostępny w World Wide Web: 

http://psrp.org.pl/zalaczniki/praktyki.htm; 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów 

kształcenia (...)[on line], [dostęp 15 maja 2010]. Dostępny w World Wide Web: 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20071641166&type=2; Standardy kształcenia (...), op. cit. 
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znaczenia rola społeczna, jaką odgrywają studenci, co wpływa z kolei na różny 
odbiór funkcji zajęć praktycznych. Organizatorzy praktyk powinni baczniej 
przyjrzeć się potrzebom edukacyjnym studentów takim jak umiejętność 
stosowania teorii w praktyce, poznawanie procedur działania instytucji czy 
nauka radzenia sobie z emocjami, które są efektem prowadzonych działań15. 
Powinno się także położyć większy nacisk na zajęcia praktyczne w procesie 
kształcenia, gdyż w wykonywaniu zawodu bibliotekarza niezbędna jest 
sprawność w wykonywaniu określonych czynności, zwłaszcza bezpośredniego 
kontaktu czytelnikiem16. 
 
 

                                                 
15 N. Thompson i in., Praktyczna nauka pracy socjalnej, Warszawa 1995, s. 34. 

16 P. Zaborny, op. cit., s. 65. 

Fot. 1 Studenci KNB, opiekunka Koła oraz dyrektorka Biblioteki Publicznej w Kokoszkowach w 
czytelni biblioteki. (fot. Natalia Kozłowska) 
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DOŚWIADCZENIA MŁODEGO PRAKTYKANTA  
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KOKOSZKOWACH 

 myśl słów Cycerona usus est optimus magister, czyli praktyka 
najlepszym nauczycielem z początkiem września 2009 roku 
rozpocząłem zawodową praktykę studencką. Czas ten był 
szczególnie ciężki dla biblioteki, gdyż jest to pierwszy miesiąc 

nauki szkolnej, pierwszych lektur, prac domowych etc. W tym okresie nastąpiła 
także finalizacja komputeryzacji księgozbioru1, co dodatkowo wzmagało pracę 
bibliotekarzy w tej placówce. 
 Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach mieści się w województwie 
pomorskim ok. 43 km od Gdańska. Wieś Kokoszkowy jest miejscem zamieszkania 
ponad 1200 osób. Na jej terenie znajduje się parafia rzymsko-katolicka pw. św. 
Barbary, Zespół Szkół Publicznych (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) oraz 
Biblioteka Publiczna2. Ciekawostką jest, iż w 1960 r. okoliczne tereny 
wykorzystano jako scenografię do filmu Krzyżacy3. 
 W Bibliotece zatrudnione są dwie bibliotekarki, łącznie na 1,5 etatu. Jest to 
niewielka liczba godzin w porównaniu do częstotliwości odwiedzin czytelników. 
Choroba bądź urlop wypoczynkowy jednego z pracowników uniemożliwia 
świadczenie usług w pełnym wymiarze godzin.  
 Jak sama nazwa wskazuje Biblioteka posiada status publicznej, jednak 
umiejscowienie jej w nowym budynku Zespołu Szkół Publicznych (ZSP) sprawia, 
że królują w niej pewne cechy biblioteki szkolnej. Podczas przerw w szkole 
odnotowuje się wzmożoną liczbę odwiedzin czytelników, a drzwi tej placówki są 
drugimi z kolei, gdzie puka się w poszukiwaniu lektur. Należy powiedzieć 
również o współpracy dyrektora Biblioteki Publicznej (BP) z dyrektorem ZSP,  
a także poinformować o fakcie, iż półetatowy pracownik BP jest także 
bibliotekarzem szkolnym. W pewnym względzie, chociażby lektur, te dwie 
placówki starają się prowadzić wspólną politykę gromadzenia księgozbioru. Jeśli 
jedna posiada komplet Małego Księcia, to druga nie pozyskuje tej publikacji,  
a zaoszczędzone środki może przeznaczyć na zakup innych lektur. Trzeba 
pamiętać, że w ZSP kształcą się uczniowie zarówno na poziomie szkoły 
podstawowej i gimnazjum, a mając na względzie swobodę w doborze lektur, jaką 

                                                 
1 Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach: Działalność [on line], [dostęp 16 maja 2010r.], Dostępny w World 

Wide Web: http://bpkokoszkowy.pl/dzialalnosc.html. 

2 Kokoszkowy.pl  [on line], [dostęp 16 maja 2010r.], Dostępny w World Wide Web: 

http://www.kokoszkowy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=53. 

3 Krzyżacy (film) - Wikipedia (...) [on line], [dostęp 16 maja 2010r.], Dostępny w World Wide Web: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzyżacy_(film). 

W 



Marcin Karwowski 
 

17 

 

daje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy 
programowej (...)4, współpraca bibliotek oszczędza niepotrzebnych wydatków. 
 Moim opiekunem praktyk była dyrektor BP Bożena Gierczak. Nie było dnia, 
by nie służyła swoją radą i kontrolą nad wykonywanymi przeze mnie 
czynnościami, jednak na tym nie kończyła się moja współpraca z panią Bożeną. 
Jako że biblioteka jest w pełni skomputeryzowana, a większość czynności 
wykonuje się przy pomocy programu bibliotecznego Libra 2000, dzięki 
opiekunowi mogłem poznać również tradycyjne metody opracowywania  
i ubytkowania zbiorów, a także skontrum.  
 Odnoszę wrażenie, iż cechy charakteru nauczyciela mają duży wpływ na 
ucznia. Dzięki poczuciu estetyki, skrupulatności, która czasem przeradzała się  
w perfekcjonizm i kilku innym cechom, podczas mojej praktyki nie było miejsca 
na niedokładność, niedbalstwo itp. Pozwolę sobie podziękować w tym miejscu 
pani Bożenie Gierczak za pomoc, naukę i przekazane doświadczenie, po prostu za 
to, że była bardzo dobrym mentorem. 
 Pozostali pracownicy, bibliotekarka Katarzyna Kryger oraz stażystka Anna 
Kuchta również były dla mnie bardzo życzliwe i służyły wskazówkami, o ile były 
w posiadaniu potrzebnych mi informacji. Myślę, że zbieg okoliczności, który 
sprawił, że przez okres miesiąca września 2009 w bibliotece pracowało czworo,  
a nie dwoje pracowników, dał nam możliwość zorganizowania imprez 
okołobibliotecznych, konkursów itp., pozwolił także na zawiązanie nowych, jakże 
cennych, znajomości. 
 Chciałbym także wspomnieć o dyrekcji ZSP oraz tamtejszych 
nauczycielach, którzy pomogli nam w zorganizowaniu konkursów. Zawiązuje  
to swoistą więź pomiędzy dwoma instytucjami, tym bardziej, że wspomniani 
pedagodzy są w większości stałymi czytelnikami biblioteki.  
 Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach jest stosunkowo niewielką 
placówką, tak więc nie posiada wyraźnie odznaczających się działów. Jednak 
podczas praktyki miałem możliwość pracować praktycznie na każdym etapie  
w drodze książki z księgarni do rąk czytelnika. Najprościej będzie, gdy wymienię 
czynności przeze mnie wykonywane w krótkich punktach: 

 pomoc przy zakupie książek (wybór u przedstawiciela handlowego oraz za 
pośrednictwem księgarni internetowej), 

 opracowanie rzeczowe i formalne nabytków, 
 obkładanie woluminów w folię, jako element konserwacji,  
 codzienna obsługa czytelników, 
 układanie zwróconych pozycji na półki (wolny dostęp), 
 praca w czytelni (odpowiadanie na kwerendy wyszukiwawcze), 
 opracowanie i uruchomienie strony internetowej (pomoc informatyka), 
 przeprowadzenie konkursu Wspomnienia z wakacji oraz I Ty możesz pomóc 

drugiemu człowiekowi, 
 opracowanie wizytówek biblioteki z adresem strony internetowej, 
 praca z czytelnikami, jako element biblioterapii, 

                                                 
4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej(...) [on line], [dostęp 12 maja 2010]. Dostępny w World Wide Web: 

http://static1.money.pl/d/akty_prawne/pdf/DU/2009/4/DU20090040017.pdf. 



Doświadczenia młodego praktykanta w bibliotece publicznej w Kokoszkowach 
 

18 

 

 aktualizacja tablicy ogłoszeniowej należącej do biblioteki, 
 odnowienie i wymiana rozdzielaczy alfabetycznych i rzeczowych. 

Czynnościom stricte bibliotekarskim z uwagi na nowoczesną formę ich 
wykonywania w dniu dzisiejszym, zazwyczaj towarzyszyła rozmowa na temat 
historycznego wyglądu danych prac. 
 Myślę, że odbyta przeze mnie praktyka przyniosła oczekiwany efekt. 
Pozwoliła mi na odniesienie teorii do praktyki, sprawdzenie własnych 
umiejętności oraz ich poszerzenie, a także na wyniesienie wielu cennych 
wniosków. Zajęcia praktyczne w Bibliotece Publicznej w Kokoszkowach zawsze 
będę wspominał bardzo miło, tym bardziej, że był to czas spożytkowany na 
najwyższym poziomie, a doświadczenie, które nabyłem podczas mojej nauki, jest 
dla mnie nieocenione. 

Fot. 2 Marcin Karwowski demonstruje jak korzystać z windy bibliotecznej. Biblioteka Wyższego 

Seminarium Duchownego w Pelplinie, 10 listopada 2010. (fot. Natalia Kozłowska) 
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BARIERY INFORMACYJNE CZY WSPÓŁPRACA Z CZYTELNIKIEM W 
MAŁEJ BIBLIOTECE – WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ 
WŚRÓD CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIEKU. 

zisiejsza konferencja ma pokazać nam, w jaki sposób studenci 
współpracują z bibliotekami lokalnymi w trakcie studiów 
bibliotekoznawczych. Wielokrotnie opieramy się na naszych 
wspomnieniach i doświadczeniach. Współpraca czasami jest 

pozytywna, a niekiedy negatywna. Autorka, chcąc sprawdzić własne odczucia 
związane z działalnością Biblioteki Publicznej w Osieku, skonstruowała ankietę,  
która pozwoliła na  poznanie stopnia zadowolenia mieszkańców Osieka z zakresu 
usług informacyjnych oferowanych przez wspomnianą bibliotekę.  
 Badania zostały przeprowadzone w maju 2010 roku. Ankieta składała się  
z 8 pytań: 4 otwartych i 4 zamkniętych. Wypełniło ją 30 respondentów, w tym  
18 kobiet i 12 mężczyzn. Wszystkie osoby zamieszkują wieś Osiek  
w województwie pomorskim (Osiek jest to gmina wiejska, liczba ludności wynosi 
2700, natomiast w samej wsi – 1000 mieszkańców). Respondenci zostali 
pogrupowania w czterech przedziałach wiekowych: 

a) do 18 roku życia  – 6 osób, 
b) 19 – 26 lat - 10 osób,  
c) 27 – 40 lat -  8 osób, 
d) 41 - 80 lat -  8 osób.  

 Większość odpowiadających na pytania to osoby młode, 16 z nich uczy się 
w liceum lub studiuje, 9 osób to pracownicy fizyczni lub umysłowi, a 5 to emeryci 
oraz renciści. Bibliotekę odwiedzają najczęściej raz w tygodniu lub raz  
w miesiącu. W pojedynczych przypadkach jest to kilka razy w tygodniu, miesiącu.  
 Na pytanie czy biblioteka zaspokaja potrzeby czytelnicze ankietowanych 
ani razu nie uzyskałam odpowiedzi całkowicie pozytywnej. 23 osoby 
odpowiedziały, że zaspokaja częściowo, a wariant, według którego nie zaspokaja 
wcale wybrało 7 osób. 
 Odpowiadając na pytanie, czy można w bibliotece liczyć na fachową 
obsługę: 13 osób odpowiedziało, że można i są z niej zadowoleni. Natomiast  
17 osób uznało że nie można podając uzasadnienia: 

 Uważam, że kadra nie jest w pełni wykwalifikowana, 
 Brak znajomości księgozbioru, 
 Zbyt mało czasu na pracę w bibliotece, ale pod dostatkiem na sprawy 

osobiste1. 

                                                 
1 Wyniki ankiety przeprowadzonej w maju 2010 r. będące w posiadaniu autorki. 
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W kolejnym pytaniu próbowano ustalić, czy czytelnicy są zadowoleni  
z biblioteki oraz usług przez nią świadczonych. 7 osób jest z niej zadowolonych, 
natomiast 23 osoby nie są. Tłumaczą swoje niezadowolenie takimi powodami jak: 

 Za mała ilość książek potrzebnych do pracy, szkoły, na studia; książek  
o tematyce Internetu oraz elektronice. 

 Godziny otwarcia nie pozwalające na swobodne korzystanie z biblioteki 
(często jest otwarta od godziny 8 rano do 15, kiedy to uczniowie i studenci 
wracają dopiero do domu. W poniedziałki placówka jest otwarta do 18-tej). 

 Brak przejrzystego katalogu, z którego mógłby korzystać każdy. 
W ostatnim punkcie zapytałam respondentów, czy ich zdaniem należałoby coś 

zmienić w naszej bibliotece. Tylko 3 osoby z 30 odpowiedziały, że nie trzeba. 
Spośród wypowiedzi 27 osób wybiorę te najczęściej powtarzane: 

 Należałoby zmienić obsługę na bardziej fachową lub wyszkolić obecną. 
 Zakupić więcej książek naukowych. 
 Zmienić godziny otwarcia biblioteki, aby mogli z niej korzystać uczniowie 

dojeżdżający do szkół. 
 Stworzyć katalog internetowy dostępny dla czytelników w domu. 
 Mile widziana byłaby czytelnia „z prawdziwego zdarzenia” (Czytelnia 

podzielona jest na dwie części. Jedna znajduje się w pomieszczeniu 
komputerowym, gdzie najczęściej przebywa młodzież grająca w gry 
komputerowe. Druga składa się z kilku połączonych stolików przy 
stanowisku pracy księgowej biblioteki). 

 Powiększyć liczbę stanowisk komputerowych oraz udostępniać czytelnikom 
Internet za darmo (Obecnie udostępnione są trzy stanowiska 
komputerowe). 

Wśród ankietowanych jedynie emeryci i renciści wypowiadali się w pełni 
pozytywnie o usługach lokalnej książnicy. Respondenci młodsi, uczący się lub 
pracujący nie byli zadowoleni z działalności placówki. Jakie możemy wyciągnąć  
z tych badań wnioski?  

Biblioteka jest przyjazna czytelnikom, jednak czytelnikom starszym. Młodzież 
jest częściowo ignorowana w swoich potrzebach, nie mogąc często skorzystać  
z księgozbioru, z powodu zamknięcia placówki czy braku książek naukowych. Nie 
każdy z nich ma tyle czasu, żeby biec do biblioteki sprawdzić czy dana pozycja 
jest na półce, a następnie czekać aż pani bibliotekarka zainteresuje się 
wypożyczalnią.  

Jakie mogą być powody takich niepokojących wyników? Może to być zarówno 
brak funduszy z gminy, ale również nieumiejętne rozporządzenie nimi przez 
zarząd biblioteki. Potrzebna jest nam literatura ku pocieszeniu, wszelkiego 
rodzaju romanse, książki obyczajowe, fantastyczne i powieści grozy. Jednak nie 
można na niej opierać całego księgozbioru, pozbawiając młodzieży wielu 
ambitnych tomów potrzebnych do nauki. Uzupełnienie katalogu komputerowego, 
z którego korzystają panie bibliotekarki również nie powinno być trudne, tak jak 
wprowadzenie go na stronę gminy przez informatyków tam pracujących.  

Biblioteka powinna być placówką przyjazną otoczeniu, chcącą współpracować 
z czytelnikami, zachęcającą ich do odwiedzin. Szczególnie istotne są dogodne 
godziny otwarcia oraz jak najbardziej aktualny księgozbiór, pozwalający rozwijać 
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się  na różnych poziomach kształcenia, a także budowanie społeczeństwa 
informacyjnego. 

 
Zał. 1 – Wzór ankiety 

Bariery informacyjne czy współpraca z czytelnikiem w małej 
bibliotece - ankieta przeprowadzona wśród czytelników Biblioteki 

Publicznej w Osieku. 

Niniejsza ankieta przeprowadzona jest w celu zbadania współpracy biblioteki 
rejonowej z czytelnikiem. Jest ona anonimowa i dobrowolna. Jej wyniki 
wykorzystane zostaną wyłącznie do celów naukowo-badawczych. Kwestionariusz 
składa się z 8 pytań, w skład których wchodzą pytania zamknięte oraz otwarte. 
Zachęcam do szczerych wypowiedzi. 

 

1. W jakim jest Pan(i) wieku: 

 a) 0 - 18 

 b) 19 - 26 

 c) 27 - 40 

 d) 40 - 80 

2. Pleć:  

 a) kobieta  

 b) mężczyzna 

3. Czym aktualnie się Pan(i) zajmuje: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Jak często korzysta Pan(i) z usług biblioteki? (proszę zakreślić odpowiedzi) 

a) codziennie 

b) raz w tygodniu 

c) kilka razy w tygodniu 

d) raz w miesiącu 

e) kilka razy w miesiącu 

f) raz na pół roku 

g) inne.............................................................................................................................................. 
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5. Czy według Pana(i) ułożenie książek pozwala na swobodne wyszukiwanie 
pozycji? 

 ( Chodzi mi w tym pytaniu o to czy czytelnicy mogą znaleźć interesujące ich 
materiały bez względu na bałagan na półkach  ) 

  TAK   NIE    

 

6.  W jakim stopniu biblioteka zaspokaja Pana(i) potrzeby informacyjne? 

a) zaspokaja całkowicie, 

b) zaspokaja częściowo, 

c) wcale nie zaspokaja. 

 

7. Czy według Pana(i) można liczyć na fachową obsługę i doradztwo 
bibliotekarza? 

TAK   NIE 

  

Jeśli nie to dlaczego? 

Uzasadnij………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

8. Czy jest Pan(i) zadowolony z usług miejscowej biblioteki? 

TAK   NIE 

Uzasadnij…………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Czy jest coś, co uważa Pan(i), że należałoby w naszej bibliotece zmienić, 
ulepszyć? 

TAK   NIE 

Uzasadnij…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dr Bernardeta Iwańska-Cieślik 
Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii 

BIBLIOTEKA POWIATOWA I MIEJSKA W CHEŁMŻY JAKO MIEJSCE 
DOCELOWE WYCIECZEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH 

odróżowanie jest wpisane praktycznie w każdy poziom kształcenia. 
Wybieramy się do zoo w przedszkolu, zwiedzamy muzea w szkole 
podstawowej i średniej. Całokształt naszych wypraw ma poszerzyć 
nasze horyzonty, pomóc w zrozumieniu otaczającego nas świata, a także 

umożliwić odrobinę zadziwienia nad rzeczami, których nie zobaczymy siedząc  
w sali wykładowej. 

Kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo byłby ubogi  
i niedoskonały bez możliwości zapoznania się z procesami bibliotecznymi  
w praktyce. W Standardach kształcenia dla kierunku studiów: Informacja 
Naukowa i Bibliotekoznawstwo1 opublikowanych przez Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego zawarto zalecenia dotyczące studenckich wycieczek 
naukowo-dydaktycznych. Po przedstawieniu oczekiwań w stosunku do planu 
kształcenia poszczególnych przedmiotów napisano, że: Wskazane jest, aby  
w realizacji programu nauczania w zakresie treści kierunkowych zapewniony był 
kontakt studentów z warsztatem działalności bibliotecznej, informacyjnej, 
wydawniczej i księgarskiej i dalej czytamy Wskazane jest,  aby część zajęć była 
prowadzona w formie zajęć terenowych i wizyt w instytucjach bibliotecznych, 
centrach i oddziałach informacji lub innych instytucjach książki. 

Ze względu na gościnność i chęć udzielenia wszelkiej informacji na temat 
organizacji oraz funkcjonowania biblioteki studenci Informacji Naukowej  
i Bibliotekoznawstwa z Bydgoszczy (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) 
odwiedzają Bibliotekę Powiatową i Miejską w Chełmży i jej filię dla dzieci  
i młodzieży. W ramach kształcenia takich przedmiotów, jak: wstęp  
do bibliotekarstwa, gromadzenie i konserwacja zbiorów, obsługa użytkowników 
w bibliotece, organizacja i zarządzanie biblioteką, pedagogika biblioteczna, 
niezbędne jest zapoznanie się z biblioteką działającą w 15 tys. mieście. 

Wyjazd do Chełmży jest w pierwszej kolejności przygotowywany wraz  
z działem Zbiorów specjalnych, który organizuje poza zwiedzaniem obiektów 
typowo bibliotekarskich również dodatkowe miejsca atrakcyjne turystycznie.  

I. Etap: dojazd do Chełmży i przemarsz bulwarem nad jeziorem. 
II. Etap: dotarcie do biblioteki, gdzie wita nas pani dyrektor. Wtedy też 

zapoznajemy się z organizacją biblioteki oraz elementami 
wchodzącymi w zakres zarządzania tak skomplikowaną jednostką. 

III. Etap: przechodzimy do Wypożyczalni, gdzie księgozbiór 
beletrystyczny udostępniany jest w sposób bezpośredni.  

                                                 
1 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo[on line]  [dostęp: 

17 maja 2010]. Dostępny w World Wide Web: 

 www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/redir.jsp?place=galleryStats&id=8636. 
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Panie bibliotekarki prezentują katalog komputerowy oraz 
tradycyjny zbiorów, następnie sposób rejestracji czytelników  
i wypożyczanych książek. 

IV. Etap: zapoznanie się z czytelnią ogólną biblioteki, jej księgozbiorem 
podręcznym oraz prowadzoną działalnością informacyjną. Wtedy 
też zostają zaprezentowane dokumenty związane z codzienną pracą 
książnicy, jak: inwentarz, dziennik biblioteczny oraz prowadzona 
przez pracowników statystyka, służąca do obliczenia wskaźnika 
ruchu księgozbioru i czytelników. 

V. Etap: dział Zbiorów specjalnych odkrywa przed nami nie tylko 
bogaty zbiór regionaliów na temat Chełmży i okolic, jak również 
różnorodność dokumentów gromadzonych przez biblioteki 
publiczne (od kartografii po płyty CD/DVD i dokumenty życia 
społecznego). 

VI. Etap: Izba muzealna, gdzie poznajemy historię regionu, jak również 
pasje mieszkańców Chełmży. 

VII. Etap: pracownik działu Zbiorów specjalnych (Marcin Seroczyński) 
przygotowuje dla nas zwiedzanie Bazyliki Konkatedralnej p.w. Św. 
Trójcy. 

VIII. Ostatnim etapem jest przejście do filii biblioteki dla dzieci  
i młodzieży, gdzie są przedstawione wszystkie aspekty jej pracy,  
a przede wszystkim jej działalność z zakresu promocji  
i popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców 
Chełmży. 

Należy podkreślić, że bibliotekarze chełmżyńscy na każdym etapie zwiedzania  
są otwarci na pytania studentów i opiekunów wycieczki. Całość zwiedzania trwa 
ok. 3,5 h. 
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Agata Rogala, I rok 
Koło Naukowe Bibliotekoznawców 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  
 

MOJE DOŚWIADCZENIA Z WOLONTARIATU W BIBLIOTECE 
SZKOLNEJ 

iblioteka szkolna w Brusach jest moim drugim domem. Wszystko 
zaczęło się siedem lat temu, kiedy chodziłam jeszcze do szóstej klasy 
szkoły podstawowej. Zapisałam się wtedy do aktywu bibliotecznego.  
Na początku była to zwykła ciekawość, która później przerodziła się  

w chęć bycia bibliotekarką. 
Szkoła mieści się w małym miasteczku Brusy liczącym około 4 tys. 

mieszkańców. W jednym kompleksie znajdują się: przedszkole, szkoła 
podstawowa, gimnazjum, liceum i szkoła zawodowa. Ciekawostką jest to, że  
w jednym pomieszczeniu znajduje się biblioteka Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Brusach oraz biblioteka Gimnazjum w Brusach. Obie ściśle ze sobą 
współpracują. 

W bibliotece spędzałam każdą wolną chwilę. Nawet teraz, kiedy studiuję, 
odwiedzam ją w każdy piątek. Tam mogę przesiadywać całymi godzinami  
i praca ta daje mi ogromną satysfakcję. W bibliotece pracują trzy panie, które  
są bardzo miłe i chętnie służą mi pomocą. Jednak moim opiekunem jest pani 
Joanna Kołodziej, która oprócz tego, że jest bibliotekarką, uczy języka polskiego  
i prowadzi koło teatralne dla dzieci. Bardzo dużo zawdzięczam pani Kołodziej.  
Ma do mnie ogromne zaufanie i powierza mi coraz bardziej poważne  
i odpowiedzialne zadania. To dzięki niej mogę czuć się jak prawdziwa 
bibliotekarka. Czasami zdarza się, że zostaję zupełnie sama w bibliotece i bez 
żadnych przeszkód radzę sobie w różnych sytuacjach. 

Przez tyle lat pracy zdobyłam duże doświadczenie. Przebieg mojego 
wolontariatu przedstawia się następująco: 

 praca z aktywem bibliotecznym (pomoc przy zapisywaniu kart, 
prowadzeniu klasowego zeszytu wypożyczeń), 

 układanie zwróconych książek na półki, 
 wypożyczanie książek czytelnikom oraz pomoc w wyborze książek, 
 okładanie i sklejanie książek, 
 inwentaryzowanie, pieczętowanie i opisywanie nowo zakupionych książek 

(formalne opracowanie nabytków), 
 wypisywanie kart książki oraz kopiowanie kart katalogowych, 
 prowadzenie statystyki wypożyczeń, 
 wprowadzanie księgozbioru do programu MOL Optivum, 
 pomoc przy składaniu i drukowaniu gazetki szkolnej „To i owo o nas”, 
 przeprowadzanie skontrum – inwentaryzowanie księgozbioru, 
 melioracja katalogu, 
 selekcja księgozbioru, 

B 
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 ubytkowanie książek – sporządzanie protokołu ubytków, wykreślanie 
książek z księgi inwentarzowej, likwidacja kart katalogowych w katalogu 
alfabetycznym i rzeczowym, 

 przeglądanie zbiorów biblioteki oraz zasobów internetowych w celu 
pozyskania materiałów na określony temat, 

 pomoc przy organizacji apeli szkolnych, 
 przygotowywanie materiałów do wyeksponowania w gablocie biblioteki w 

związku z obchodami rocznic i dni specjalnych. 
 Wszystkich gorąco zachęcam do pracy w wolontariacie. Taka praca 
przynosi dużo satysfakcji. Warto poświęcić swój czas innym, a zarazem rozwijać 
swoje pasje i zainteresowania. Z tego miejsca chciałabym serdecznie 
podziękować wszystkim paniom, a szczególnie pani Kołodziej, za możliwość 
pracy w bibliotece. Dzięki temu mogę ciągle zdobywać nowe doświadczenia, 
które z pewnością wykorzystam w przyszłości. Moim mottem życiowym jest: 
Gram doświadczenia więcej waży niż tona wiedzy teoretycznej. 
 

Fot. 3. Biblioteka szkolna w Brusach. (fot. Agata Rogala) 
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Agnieszka Schewe, II rok 
Koło Naukowe Bibliotekoznawców 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

WOLONTARIAT – W OPINII WŁASNEJ 

rędzej czy później dopada każdego studenta. Oczywiście każdego jednak 
w różnym i najmniej odpowiednim momencie. Zwykle dzieje się to  
w czasie zakuwania do kolejnego egzaminu, gdy stoimy w kolejce  
do ksero, jak również gdy mamy chandrę w zimny i deszczowy dzień.  

O czym mowa? O refleksji: co ze mną będzie po studiach? 
Studiujemy w celach szczytnych i ambitnych: by poszerzyć wiedzę, 

zdobywać kwalifikacje albo z bardziej prozaicznych powodów: pożyć jeszcze 
trochę na koszt rodziców czy państwa, odłożyć tzw. dorosłość, a poza tym tak już 
się utarło, „że wszyscy studiują, to ja też” To co studiujemy jest wypadkową 
naszego szczęścia na maturze, własnych ambicji i kosztów, jakie jesteśmy  
w stanie ponieść w związku ze studiowaniem, bowiem darmowa nauka to już 
niestety mit. 

Marzeniem każdego jest praca w zawodzie wyuczonym lub zbliżonym  
do niego. Tutaj następuje brutalna styczność z rzeczywistością: nikt na nas nie 
czeka, niestety. Jest marazm, nie ma ofert godziwej pracy. Dlatego też szybko 
powinniśmy uświadomić sobie, że potencjalny pracodawca, oprócz wiedzy  
i czasem dobrych ocen w naszym indeksie, będzie oczekiwał od nas realnego 
doświadczenia zawodowego. O tym najczęściej się nie mówi. W prasie 
studenckiej często pojawiają się artykuły o pracujących studentach i tym, z jakich 
powodów polska młodzież odkłada usamodzielnienie się. Właśnie w braku 
możliwości zdobycia doświadczenia upatruje się ten stan, ale czy tak jest na 
pewno? 

Bardzo popularnym i cenionym sposobem zdobycia doświadczenia i tzw. 
zapunktowania w oczach pracodawcy jest wolontariat. Praktycznie na porządku 
dziennym w krajach Europy Zachodniej i Ameryce Północnej jest, że student 
nieodpłatnie zdobywa zawodowe szlify. W Polsce jednak nadal traktowany jest 
trochę po macoszemu. Nikt nie lubi i nie chce pracować za darmo, trudna sytuacja 
materialna i zubożenie społeczeństwa powoduje, że każdy rozgląda się za 
intratną i dobrze płatną pracą. Warto jednak zadać sobie pytanie: czy przyszły 
pedagog lub nauczyciel nie znalazłby trochę czasu, aby pomóc sobie i innym  
za darmo? Wolontariat jest najczęściej jedynym i prawie idealnym sposobem 
zdobycia doświadczenia, poznania realiów zawodu i upewnienia się, czy to jest 
właśnie to, co chcemy w życiu robić, czy nadajemy się do tej pracy fizycznie  
i psychicznie oraz jaki dział nam najbardziej odpowiada (by w przyszłości nie 
było rozczarowania pracą). 

Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma odrobinę samodyscypliny, 
determinacji i wolnego czasu. Przyjmowany jest najczęściej z otwartymi 
ramionami. Jest to bowiem darmową i dodatkową parą rąk do pracy. 

P 
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Jak zostać wolontariuszem? Należy zastanowić się i zacząć od tego,  
co potrafimy i chcemy robić, w jaki sposób możemy komu i gdzie pomagać,  
np. student nauk ścisłych może pomagać odrabiać lekcje dzieciom, zaś studenci 
nauk społecznych mogą pracować z dziećmi w ośrodkach opiekuńczych itd. 
Wystarczy dobrze rozejrzeć się, popytać czy najbliższa podstawówka lub 
gimnazjum nie potrzebują kogoś do zajęć wyrównawczych. Pomysłów na 
wolontariat jest multum, pora więc zacząć je realizować. 

Od momentu gdy zetknęłam się z książką, zaczęłam zastanawiać się, jak 
wygląda praca bibliotekarza. To właśnie skłoniło mnie do podjęcia nauki na 
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (dalej UKW) na kierunku Filologia Polska  
o specjalności bibliotekoznawczej. Jednak gdy tam „powinęła mi się noga” 
postanowiłam studiować dalej w Katedrze Informacji Naukowej i Bibliologii. 

Powyżej opisałam mniej więcej jak to wszystko jest w teorii, a teraz 
postaram się pokrótce opisać, jak to wygląda w praktyce. Jako wolontariuszka 
mam spore doświadczenie i na przykładzie własnym wykażę tzw. bilans korzyści 
i strat. Pierwszą swoją pracę wolontariusza podjęłam w Kole Młodego 
Bibliotekarza w jednej z filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. 
Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Filia ma wolny dostęp do półek. Na początek 
układałam książki alfabetycznie w ramach działu, w którym powinny  
się znajdować, porządkowałam wg alfabetu karty użytkowników, sprawdzałam, 
czy książki wróciły od czytelnika nieuszkodzone. 

O stan książek należy dbać, naprawiać uszkodzenia, a także odkurzać  
je systematycznie, aby półki z książkami nie były źródłem gromadzenia się kurzu 
i roztoczy. Co z tego miałam? Brak ograniczeń przy wypożyczeniu książek, dostęp 
do nowości. Może to niewiele, a jednak. 

Na kolejny wolontariat zwerbowała mnie pani pedagog z mojej byłej 
podstawówki. Oprócz mnie pracowali tam: jedna koleżanka i student 
resocjalizacji. Moja praca polegała ma pomocy tzw. trudnym dzieciom  
w odrabianiu lekcji, odpytywanie ich z tabliczki mnożenia, sprawdzaniu błędów 
ortograficznych, czytaniu ze zrozumieniem itp. Przy bliższym poznaniu moi 
trudni podopieczni okazali się być dziećmi, których trzeba było tylko 
zmotywować do nauki różnorakimi sposobami (pochwałą czy drobna nagrodą). 
Były to osoby zamknięte w sobie, z różnych środowisk społecznych najczęściej 
zaniedbanych, zapomnianych przez zapracowanych lub pijących rodziców. 
Dzieciom tym wystarczyło okazać trochę zainteresowania oraz ukierunkować je 
odnośnie swego miejsca w dorosłym życiu. Jeżeli po odrobieniu lekcji 
wystarczało czasu, organizowaliśmy im różnego rodzaju konkursy 
sprawnościowe, testy, które miały na celu wskazać, że istnieją jeszcze inne 
priorytety niż alkohol i związana z nim przemoc. 

Dla mnie, jako potencjalnego bibliotekarza, to dobre doświadczenie. 
Nauczyłam się pozyskiwać nowych użytkowników, budować z nimi relacje  
i szukać wszędzie gdzie się da, nie zważając na status społeczny . 

Obecnie jestem wolontariuszką w Bibliotece Głównej UKW. Praca w tej 
bibliotece jest potwierdzeniem teorii naszych wykładowców, że najwięcej 
zdobędziesz wiadomości w dużej bibliotece. W przeciwieństwie do bibliotek 
gminnych, miejskich, osiedlowych czy filii bibliotek ruch zawsze jest spory,  
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a i o użytkowników nie trzeba specjalnie zabiegać, gdyż nawet najbardziej oporny 
student w końcu kiedyś zawita do biblioteki. Potencjalny wolontariusz zostaje 
przydzielony do konkretnego działu (w zależności od tego, gdzie akurat brakuje 
pracownika). W moim przypadku była to wypożyczalnia książek i magazyn. 

Pracę w wypożyczalni rozpoczyna się od nauki obsługi systemu Horizon. 
Należy także zapoznać się ze sposobem układania książek zamówionych  
i zwróconych. Jest to konieczne ponieważ książki są transportowanie mini windą 
na różne piętra i w zależności od tego trzeba ułożyć je na odpowiedniej półce. 
Oprócz wypożyczania książek i przyjmowania zwrotów praca w wypożyczalni 
polega na rejestrowaniu nowych użytkowników. Jest to standardowa procedura: 
potwierdzenie tożsamości, pobranie opłaty oraz wyrobienie i wydanie karty 
użytkownikowi. Ponadto od stałych czytelników pobierane są opłaty za 
przedłużenie ważności karty, wydawanie duplikatów karty itd. Trzeba tu 
nadmienić, że wolontariusz odpowiedzialny jest za pobrane pieniądze podobnie 
jak zatrudniony pracownik. Na każdą operację finansową należy wypisać 
potwierdzenie zapłaty z datą i parafować swoim podpisem. Wypożyczalnia jest 
odpowiedzialna także za prawidłowe oznakowanie zewnętrzne zbiorów, które 
wyszły z działu gromadzenia. Wolontariusz również bardzo przydaje się przy 
skontrum (kontrola zbiorów bibliotecznych, przeprowadzana w oparciu  
o istniejący inwentarz, mająca na celu ustalenie stanu faktycznego zbiorów  
i ujawnienie braków; porównuje się zapis w inwentarzu z księgozbiorem na 
półkach). W moim przypadku było to sprawdzanie zgodności kart 
topograficznych z zasobami systemowymi . 

Czy praca w wypożyczalni jest ciężka? I tak, i nie. Wiadomo jak każda praca 
z użytkownikiem… a użytkownicy, jak powszechnie wiadomo, są różni. Jeden 
zrozumie np.: jest zakaz pożyczania i wynoszenia na zewnątrz jedynego lub 
ostatniego egzemplarza danej pozycji. Inny będzie się upierał i awanturował o to, 
że musi go dostać natychmiast, bowiem jemu się wszystko należy. Reaguje też 
wielkim oburzeniem w przypadku, gdy zostaje odesłany do katalogu kartkowego 
lub internetowego, ponieważ fizyczną niemożliwością jest, aby bibliotekarz 
zapamiętał, co mieści się w zbiorach znajdujących się na 3 poziomach magazynów 
bibliotecznych. Pracując z ludźmi należy uwzględnić to, że użytkownik może mieć 
zły dzień lub zdenerwuje się brakiem książki, która jest de facto dostępna.  
W stosunku do wszystkich użytkowników trzeba być miłym, taktownym, 
profesjonalnym, pomocnym, ale i konsekwentnym. Czas wolny w wypożyczalni to 
mit, tam raczej nikt nie próżnuje. Na posiłek lub przerwę w pracy wybiera się 
taką porę, gdy nie ma ruchu. Bywają jednak okresy ruchu wybitnie wzmożonego 
np. pierwsze tygodnie października, gdy tłumy pierwszoroczniaków przychodzą 
na szkolenie biblioteczne lub wyrabiają kartę biblioteczną. Kolejki są wtedy 
przeogromne. Studenci się denerwują, robi się chaos, zamieszanie często trudne 
do ogarnięcia, dlatego czasem ściąga się do pracy dodatkowe posiłki w postaci 
właśnie wolontariuszy, by każdy był szybko, sprawnie i profesjonalnie obsłużony. 

Praca w magazynie polega w głównie na układaniu książek, przygotowaniu 
i realizacji zamówień rewersowych i internetowych. Najwięcej kłopotu jest  
z zamówieniami odręcznymi. Z nieczytelnym pisaniem można sobie jakoś 
poradzić, jednak problemem staje się to, że studenci najczęściej źle wypisują 
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zamówienia np. zamiast tytułu pracy zbiorowej wpisują tytuł artykułu, a osobę 
pod redakcją, której została wydana praca, jako autora i wiele innych. Utrudnia to 
pracę i opóźnia czas realizacji. Zamówienia internetowe są drukowane  
24 godziny na dobę. Zdarza się, że ranna zmiana pracowników często przychodzi 
wcześniej do pracy, aby zrealizować zamówienia z dnia wcześniejszego.  

Są działy bardziej lub mniej popularne i to przekłada się na czas realizacji 
zamówienia. W okresie przedświątecznym i sesyjnym liczba zamówień wzrasta 
niekiedy o 100% i zrealizowanie jednej partii zamówień „goni” drugą. 

Bardzo często zdarzało się że z wolontariatu wracałam bardzo zmęczona, 
bywało też tak, że miałam wszystkiego serdecznie dosyć. Jednak następnym 
razem zwarta i gotowa ochoczo szłam na kolejny dyżur, ponieważ atmosfera  
i wspaniałe stosunki międzyludzkie panujące w bibliotece sprawiały, że czułam 
się tam potrzebna, a praca w bibliotece jest tym, co chcę w życiu robić. 

Fot. 4 Budynek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (fot. 

Marcin Karwowski) 
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Agnieszka Posłajko 
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

BIBLIOTEKARZ A UŻYTKOWNIK INFORMACJI W 
SPOŁECZEŃSTWIE SIECIOWYM. 

 strukturze społeczeństwa sieciowego obowiązuje model mądrości 
zbiorowej, który ma swoje zalety – wszyscy użytkownicy są równi, 
odbiorca nie jest biernym konsumentem. Technologia nowych 
mediów zapewnia anonimowość, nie ma widocznych atrybutów 

statusu, co zachęca do zabierania głosu. Przepływ informacji następuje w różnych 
kierunkach, wiedza przestaje być skupiona w niewielkiej liczbie ośrodków1. Jest 
rozproszona, wiadomości przechowywane są w wielu różnych miejscach, na 
wiele sposobów, część jest zapisana tylko w ludzkiej pamięci. Niegdyś instytucje – 
w tym biblioteki – kontrolowały informację poprzez cenzurę, redagowanie 
i selekcję dóbr materialnych i symbolicznych kierowanych do odbiorców. Obecnie 
następuje redukcja pośredników, ponieważ członkowie społeczeństwa 
sieciowego sami komunikują się ze źródłem2.  

Model mądrości zbiorowej ma wady, dla tego eksperci (w tym 
bibliotekarze) są nadal potrzebni, tylko w innej formie. Posiadają oni autorytet 
ugruntowany instytucjonalnie, biorą na siebie odpowiedzialność za nadawane 
przez siebie komunikaty, a udzielając błędnych informacji ryzykują 
ośmieszeniem3. Dużym powodzeniem cieszą się blogi naukowców, w których 
eksperci pomagają innym użytkownikom Internetu przekształcać niezrozumiałe 
dla nich wiadomości w zasoby wiedzy. Bibliotekarze stają się niejako 
menadżerami informacji4. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby te dwa 
modele (ekspercki i mądrości rozproszonej) nawzajem się uzupełniały. 
Członkowie struktury sieciowej, którym zdaje się, że mają wystarczającą wiedzę  
o danym wycinku rzeczywistości, udzielając rad mogą zrobić więcej złego niż 
dobrego. Przykładowo, obecnie dosyć popularne są poszukiwania w Internecie 
wiadomości na temat chorób czy dolegliwości5. Niestety, informacje o kwestiach 
zdrowotnych zawarte w Internecie mogą być czasem nieprawdziwe, a także 
niebezpieczne dla zdrowia i życia. Fachowcy, w tym bibliotekarze, powinni 
wskazywać, gdzie można znaleźć dobre wiadomości na dany temat.  
W bibliotekach medycznych znajdują się odpowiednie bazy danych, które są 
pewniejszym źródłem informacji niż Internet. Problem w tym, jak bibliotekarz 
może zdobyć pozycję wśród społeczności sieciowej. To wymaga od niego nabycia 

                                                 
1 M. Juza, Wiedza ekspercka a mądrość zbiorowa w komunikacji informacyjne, [in:] Studia Socjologiczne 

2007, nr 3, s. 43-45. 

2 K. Krzysztofek, Okno na e-świat. [in:] Wielka sieć: e-seje z socjologii Internetu, pod red. Jacka 

Kurczewskiego, Warszawa 2003, s. 33. 

3 M. Juza, op. cit., s. 40. 

4 K. Krzysztofek, op. cit., s. 33-34. 
5 M. Juza, op. cit., s. 48. 
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nowych umiejętności i wypracowania metod pracy z nowym typem użytkownika 
informacji. 

Co zrobić, aby ten zawód dostosować do potrzeb społeczeństwa 
informacyjnego i uczynić go atrakcyjnym? Na te i wiele innych pytań dotyczących 
tej profesji próbuje odpowiedzieć wielu teoretyków społeczeństwa 
informacyjnego, sami bibliotekarze i pracownicy informacji naukowej. 

Spośród koncepcji zaproponowanych przez osoby zajmujące się 
powyższym zagadnieniem na uwagę zasługuje podział K. E. Dowlina. Wyróżnił on 
trzy wizje na temat roli bibliotekarza w nowej formacji społecznej: osobę, która 
tworzy wartość dodaną (value addend), strażnika wrót do świata informacji 
(gatekeeper) i przewodnika w poszukiwaniu informacji (guide)6.  

Pozwoliłam sobie zinterpretować podział amerykańskiego autora, biorąc 
pod uwagę polskie realia, które przecież różnią się w znacznym stopniu od 
sytuacji, jaka panuje w USA.  

Wartość dodana lub naddana jest to każdy przyrost, naddatek wartości  
– wobec wartości wyjściowej oraz sumy poniesionych kosztów – osiągnięty  
w rezultacie procesu pracy. W gospodarce, w produkcji, w obszarze handlu  
i usług komercyjnych, można ją wymierzyć oraz wycenić7.  

To właśnie bibliotekarze mają za zadanie dokonać naddania wartości 
w społeczeństwie informacyjnym, aby spowodować zmianę świadomości 
społecznej. Tylko korzystanie z bibliotek może spowodować tę reakcję. 
Bibliotekarze dokonują przetworzenia, dopełnienia tych informacji. Im lepsza 
realizacja zadań przez personel biblioteki, tym większe jest naddanie8. W jaki 
sposób bibliotekarze mogą tego dokonać? Nie trzeba dokonywać żadnych 
rewolucji. Naddanie może odbywać się w trakcie normalnych procesów 
bibliotecznych, np. w czasie gromadzenia, archiwizacji, opracowania,  
w organizowaniu zbiorów, zaplecza informacyjnego, procesach przysposobienia 
komunikacyjnego publiczności itd. Pracownicy bibliotek muszą nauczyć się 
rozpoznawać zapotrzebowanie odbiorców na informację, a potem dopasować ją 
do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika9. 

W XXI wieku nastąpiła indywidualizacja potrzeb wśród społeczeństwa, 
dlatego pracownik biblioteki musi korzystać nie tylko ze źródeł swojego miejsca 
pracy, ale też innych placówek i zasobów sieci elektronicznej w celu realizacji 
procesu naddania informacji. Bibliotekarze naddają wartość informacją również 
poprzez tworzenie baz danych i formułowanie własnych przekazów 
komunikacyjnych10. 

Drugi proponowany typ bibliotekarza to strażnik wrót do informacji. 
W bibliotekach pod wpływem postępu technologicznego współistnieją obok 
siebie media różnego rodzaju, w wyniku czego pracownicy bibliotek muszą 
odnaleźć się w nowej roli – specjalistów z dziedziny informacji naukowej  

                                                 
6 K. E. Dowlin, The electronic library. The promise and process, New York 1984, s. V. Cyt. za: D. Grygrowski, 

Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece, Warszawa 2001, s. 184. 
7 J.Wojciechowski, Biblioteczna wartość naddana, Kraków 2006, s. 11. 

8 Ibidem, s. 12. 

9 Ibidem, s. 12. 

10 Ibidem, s. 15-17. 
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i bibliotekoznawstwa. Takie nowe spojrzenie na ten zawód proponuje Ewa 
Głowacka. Owi „specjaliści” będą musieli zmierzyć się z zarządzaniem 
dokumentami na różnych nośnikach, ich indeksowaniem, archiwizowaniem, 
katalogowaniem, udostępnianiem i ochroną własności intelektualnej11. 

Specjaliści informacyjni zajmują się siecią wiedzy, aby przekazać wszystkie 
zasoby informacji stworzonej przez człowieka. Udostępniają oni użytkownikom 
wiedzę ukrytą, tzn. wiedzę własną – ekspertów dziedzinowych, poprzez  
np. tworzenie żółtych stron (yellow pages) zawierających różnorodne informacje 
o ekspertach.12 Bibliotekarze już teraz realizują to zadanie. Przykładowo 
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stworzyła serwis 
Ask a librarian. Zawiera on listę konsultantów bibliotecznych (każdy specjalizuje 
się w czymś innym), do których można skierować pytanie z określonej 
dziedziny13.  
 Bibliotekarze udostępniają również organizacyjną wiedzę ujawnioną. 
Wiedza organizacyjna, inaczej nazywana pamięcią organizacyjną, obejmuje 
informacje i wiedzę przetwarzaną przez organizację i określającą procesy,  
za pomocą których jej członkowie mogą zdobywać, utrzymywać i przechowywać 
wiedzę.14 

Bibliotekarz przetwarza wiedzę w postać bardziej przystępną dla 
użytkownika poprzez tworzenie indeksów, klasyfikację, dodawanie metadanych 
itd. Może to być także tworzenie profili wiedzy, które zawierają zasoby 
informacyjne potrzebne do rozwiązania różnorodnych problemów praktycznych 
i teoretycznych15.  

Wielu ludzi nie radzi sobie z zalewem informacji (np. osoby o niższym 
wykształceniu). Bibliotekarz staje się menadżerem lub profesjonalistą od spraw 
informacji, co wiąże się ze wspomnianym już przeze mnie przekształcaniem 
wiedzy cichej w wiedzę jawną. Wiedza jawna (formalna) – łatwo poddaje się 
usystematyzowaniu i kodyfikacji i może być w prosty sposób sformalizowana i bez 
większych trudności przekazana dalej. Jest to wiedza obiektywna, wypływająca 
z racjonalnego rozumowania. W organizacji jest wiedza dostępną dla wszystkich 
członków, ułatwiającą koordynację prac i wypełnienie funkcji16. 

Wiedza cicha (ukryta) – stanowi zasób trudny do sprecyzowania, 
wyartykułowania (za pomocą, słów, liczb bądź symboli) i przekazania. Jest  
to wiedza wysoce zindywidualizowana, osobista, subiektywna, uzależniona  
od kontekstu, nabywana podczas osobistych doświadczeń17. 

                                                 
11 E. Głowacka, Nowe role specjalistów z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, [in:] 

Biblioteki wobec nowych zadań, pod red. Ewy Głowackiej, Toruń 2004, s. 19. 

12 Ibidem, s. 21. 

13 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Ask a librarian [on line]. [dostęp: 12 marca 2010]. Dostępny w 

   Internecie: http://ask.amu.edu.pl/. 

14 J.P. Walsh, G. R. Organizational memory, [in:] Academy of Management 1991, nr 16(1), s. 57-91. Cyt. Za: 

E. Krok, Zarządzanie wiedzą, [in:] Społeczeństwo informacyjne- problemy rozwoju, pod red. Agnieszki 

   Szewczyk, Warszawa 2007, s. 186. 

15 E. Głowacka, op. cit., s. 21-22. 

16 E.Krok, op. cit., s. 185.  

17 Ibidem, s. 185. 
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Użytkownik staje się aktywnym współuczestnikiem aktu komunikacji. 
Konsument informacyjny sam decyduje, kiedy skorzysta z wiadomości, niekiedy 
staje się nadawcą i odbiorcą zarazem. Następuje odwrócenie kierunku łączności 
 – nie z centrum do odbiorcy, lecz od odbiorcy do centrum, z inicjatywy odbiorcy. 
W takiej sytuacji rola bibliotekarza musi ulec zmianie, ponieważ to nie on już 
decyduje o momencie przekazu informacji, tylko użytkownik. 

Wśród zadań specjalistów informacyjnych specyfikuje się (…) wymagania 
związane z zarządzaniem informacją, a także zrozumienie różnych wymiarów 
rzeczywistości, w jakich ludzie tworzą i korzystają z wiedzy oraz szukanie 
rozwiązań, jak można tymi wszystkimi wymiarami zarządzać18. Ponadto oceniają, 
selekcjonują i kontrolują źródła informacji. 

Przewodnik po informacji – typ trzeci. W ramach tego modelu należy 
pamiętać, że rola bibliotekarza sprowadza się tylko do pośredniczenia między 
użytkownikiem a Internetem, pomagania w poruszaniu się poszukującemu 
informacji19. Michael Jackson (nie mylić ze sławnym piosenkarzem) jest zdania, 
że współczesny bibliotekarz musi posiadać umiejętności łączenia różnego 
rodzaju mediów w celu odnalezienia pożądanych informacji. Jeśli chce być 
przewodnikiem po wiedzy, powinien umieć wykorzystywać, oprócz sieci, inne 
źródła informacji, jak dokumenty papierowe, mikrofilmy, dokumenty 
elektroniczne oraz nieustannie przypominać o nich użytkownikom. Według 
autora warto pamiętać, że w Internecie nie ma wszystkiego, wiele dokumentów 
tradycyjnych nie ma swoich odpowiedników w sieci20.  

Bibliotekarz XXI wieku, pełni rolę przewodnika po wiedzy poprzez 
kształtowanie umiejętności informacyjnych, tzw. information literacy.  
Są to umiejętności związane ze zdobywaniem informacji, począwszy  
od rozpoznania potrzeb informacyjnych aż do właściwego jej wykorzystania lub 
wiedza o tym, jak znaleźć informację, jak ją ocenić i efektywnie wykorzystać21. Rola 
bibliotekarza polega na tym, aby przygotować użytkowników odpowiednio do 
uczestnictwa w relacji człowiek – informacja. Nie należy mylić information 
literacy (kształcenia umiejętności informacyjnych) z przysposobieniem 
bibliotecznym, ponieważ są to dwa różne pojęcia. Bibliotekarze powinni 
integrować information literacy z programami nauczania. W tym celu muszą 
współpracować z nauczycielami. Niestety taka kooperacja należy do rzadkości  
i odbywa się na zasadzie indywidualnych umów pomiędzy bibliotekarzem  
a nauczycielem.22 

                                                 
18 J. Broady- Preston, T. Hayrward, Information specialists in the corporate sector: an analysis of the 

training and educationneeds for the 21st century, [in:] International Journal of Special Libraries INSPEL 

2000, vol. 34, no. 3/4, pp. 141-152. Cyt. za: K. Materska, Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, 

Warszawa 2007, s. 358. 

19 D. Grygrowski, Bibliotekarze w elicie zawodów społeczeństwa postindustrialnego - życzenie czy 

pewność?, [in:] Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze, pod red. D. Grygowskiego, Warszawa 2005, s. 194. 

20 Ibidem, s 195. 

21 L. Derfert-Wolf, Information literacy - koncepcje i nauczanie umiejętności informacyjnych. Biuletyn 

   EBIB [online]. Nr 1, 2005. [dostęp: 17 marca 2010]. Dostępny w Internecie: 

http://ebib.oss.wroc.pl/2005/62/. 

22 Ibidem. 



Agnieszka Posłajko 
 

35 

 

Na koniec warto zaznaczyć, że kwestia zmiany sposobu pracy to nie tylko 
problem grupy zawodowej, jaką są bibliotekarze. Przeobrażenia spowodowane 
rozwojem sektora usług i informacyjno-komunikacyjnego mogą wywołać 
całkowity zanik fizycznego wysiłku ludzkiego, co doprowadzi do końca pracy.  
A więc problem dotyczy wszystkich osób czynnych zawodowo. 
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Karol Ebertowski, II rok 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

„NOTES WYDAWNICZY” – SPOSTRZEŻENIA STUDENTA 

otes Wydawniczy szczyci się niemałym stażem istnienia, ale to samo 
powiedzieć można o tygodnikach, miesięcznikach, półrocznikach  
i innych czasopismach opowiadających o tym sektorze przemysłu  
i handlu. Dzisiaj istnieje wiele przeróżnych tytułów traktujących  

o księgarstwie i bibliotekarstwie w Polsce, m.in.: Nowe książki, Bibliotekarz, Notes 
Wydawniczy, Bibliotekarz kujawsko-pomorski. 

Wspomniany wyżej Notes Wydawniczy jest już sędziwym czasopismem. 
Wydawany jest od blisko 18 lat, bo od maja 1992, nakładem 900 egzemplarzy 
miesięcznie1. Jego cena trochę odstrasza potencjalnego studenta. Wszakże 24,90 
zł jest sumą, na którą student może kupić wiele innych potrzebniejszych rzeczy. 
Jednakże trzeba pamiętać, że miesięcznik ten nie jest adresowany bezpośrednio 
do niego. Jego odbiorcami są głównie księgarze, wydawcy czy bibliotekarze  
z całej Polski. Dla nich być może cena prenumeraty rocznej (259 zł) nie będzie 
wielkim wydatkiem. 

Wydawany do 1 stycznia 2010 roku przez swojego wydawcę, przeszedł  
w ręce innego podobnego treściowo dwutygodnika - Biblioteka Analiz, który 
będzie go drukować w takiej samej formie jak w poprzednich latach. Czarno-biały 
druk wraz z ilustracjami i zdjęciami jest charakterystyczną cechą tegoż 
czasopisma. Jedynymi kolorowymi stronami w całym numerze są reklamy  
i ogłoszenia wydawnicze czy księgarskie. Okładka pozostaje miękka, błyszcząca  
z widocznym w górnym lewym rogu większym napisem Notes, a pod nim 
mniejszą czcionką Wydawniczy, co różni się od poprzedniej usytuowaniem i 
wielkością napisów: wielkiego, ustawionego w górnej części okładki, pierwszego 
członu tytułu oraz drugiego ustawionego w jego prawymgórnym rogu. Nowe 
ułożenie zwraca większą uwagę czytelnika na zawartość i informacje 
przekazywane w danym numerze.  

Na najwyższym stołku w hierarchii władz czasopisma siedzi redaktor 
naczelny, którym obecnie jest Grzegorz Sowula. Obok niego władzę sprawują 
Kamila Zwolińska i Maciej Foks, zajmujący się też sprawami marketingu  
w czasopiśmie. Od początków istnienia miesięcznika do czerwca 2010 
stanowisko naczelnego sprawował Krzysztof R. Jaśkiewicz, który obecnie  
w redaktorskim kąciku zostaje wymieniony zaraz po G. Sowuli. Od tego czasu 
czasopismo zmieniło się też, chociaż niewiele, pod względem zawartości.  
W każdym numerze na początku wydania widniał tekst wprowadzenia o bardzo 
ironicznym tytule, jakim był Zza biurka redaktora. Opowiadał on  
o najważniejszych sprawach, informował, na co zwrócić uwagę, czasami 
przepraszał, czasami naprowadzał na konkretne wydarzenia. Zawsze jednak 

                                                 
1 Zob. 10 lat, „Notes Wydawniczy” 2002, nr 5, s. 4-11. 
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zapraszał dospotkania w następnym numerze czasopisma2. W wydaniach od nr 6 
(218)3 tekst ten pozbawiony został ironicznego tytułu, ale za to opatrzony 
wizerunkiem redaktora. Spis treści również stracił jedną stronę. Kiedyś opisany 
na dwóch sąsiednich stronach, zredukowany został do jednej, zaraz za 
redaktorskim zaproszeniem czytelnika do przeczytania czasopisma. 

Druk zarówno w starszych wydaniach, jak i w nowszych jest przyjazny dla 
oka czytającego. Duże, wyraźne litery, jak i zwiększona interlinia pomagają w 
szybszym zrozumieniu i przyswojeniu treści. Wbrew pozorom 3-szpaltowy układ 
tekstu z pojawiającymi się co jakiś czas ilustracjami okładek opisywanych 
tytułów nie przeszkadza w czytaniu. Spotkać również można układ 2-szpaltowy, 
lecz przeważnie stosowany jest w tekstach redaktora naczelnego G. Sowuli. 
Odróżniają się one również kolorystyką – na czarnych stronach widnieje biały 
tekst. 

Jak wiadomo, na redaktorze się nie kończy. Ma on pod swoimi skrzydłami 
całą świtę dziennikarzy i redaktorów, którzy działają na rzecz miesięcznika, 
prowadzą stałe rubryki, rozmawiają ze znanymi pisarzami, zbierają informacje 
o targach, bestsellerach i innych mniej lub bardziej istotnych sprawach. Do tej 
zaszczytnej grupy należą: Tomasz Nowak, Maciej Robert, Andrzej Rostocki, 
Marcin J. Witan, Wojciech Market, Krzysztof Trawkowski, Monika Wróblewska, 
Anna Maria Jaśkiewicz, Marek Arpad Kowalski, Olga Dudzińska, Maria Czarnocka, 
Krzysztof Gutkowski, Artur Paszo, Przemysław Popieralski, Paweł Ziemkiewicz, 
Michał Zając, Jerzy Wolak, Emilia Szydłowska, Agata Szwedowicz, Wojciech Ryll, 
Joanna Sarnecka, Edyta Hetmanowska i inni. 

Wszyscy ochoczo współpracują z redaktorem naczelnym, działają i wiedzą, 
że to głównie od nich zależy,czy czasopismo będzie dalej ukazywało się  
w niezmienionym stanie i nakładzie. 

Stała ramówka miesięcznika jest sprawą bardzo dla nich ważną. 
Wiedzą,kto i kiedy będzie mógł umieścić swój tekst w numerze. Do rubryk stale 
widniejących w kolejnych wydaniach czasopisma należą m.in.: Autor, Bestsellery, 
Książka jak wino, Wydarzenia, Recenzje, Nowości i inne. Sporadycznie  
w miesięczniku są zamieszczane rubryki: Kronika kryminalna, Felietończyk, 
Książka audio, Co kupuje (czyta) świat?, Targi, Ars edendi, Czytelnictwo, Wydawcy, 
Wokół książki, Varia, Gość notesu, Książka dziecięca, Na marginesie lektur itp. 

Na uwagę zasługuje dział Bestseller, w którym przedstawione są tytuły oraz 
autorzy książek o największych zyskach ze sprzedaży swoich dzieł. Występuje  
w miesięczniku podział na bestsellery wg czasopisma (Literatura polska, 
Literatura obca, Literatura faktu) oraz wg firmy księgarskiej Jacek Olesiejuk 
(Literatura polska, Literatura obca, Literatura faktu, Literatura dziecięca  
i młodzieżowa, Literatura faktu i poradniki – ostatnie dwa podziały w zależności 
od numeru). W nowszych wydaniach czasopisma, tytuły z pierwszego podziału 
opatrzone są starannymi komentarzami Andrzeja Rostockiego – autora artykułu. 
W ciągu ostatnich lat najczęściej pojawiały się tytuły książek pani Stephanie 
Meyer, Małgorzaty Kalicińskiej, Joanne K. Rowling, Carlosa Riuza Zafona, Mariana 

                                                 
2 „Notes Wydawniczy” 2009, nr 7, s. 6. 

3 „Notes Wydawniczy” 2010, nr 6. 
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Zacharskiego, Christophera Paoliniego, Cassandry Clare, Stiega Larssona, Dana 
Browna i innych. 

Uwagę przykuwa większa liczba (chociaż może tylko pozornie) kolorowych 
stronreklamujących przeróżne tytuły, wydawnictwa, drukarnie, przedsiębiorstwa 
związane z książką. Z drugiej zaś strony, liczba stron numerowanych została 
zmniejszona ze stałej liczącej 56, do oscylującej w granicach 40-50 w numerze. 
Martwić się na zapas nie trzeba, bo zakres tematyczny i merytoryczny przez  
to nie ucierpiał.  

„Notes Wydawniczy” swoją historią, różnorodnościątekstów i rozmachem 
jest czasopismem, które zasługuje na uwagę każdej osoby mającej kontakt  
z rynkiem księgarskim lub nawet jego niewielką częścią. Jasno i prosto wyjaśnia 
wszystkie najpotrzebniejsze sprawy i zagadnienia potrzebne do przyswojenia. 
Informuje i jednocześnie przestrzega o niektórych sytuacjach, kieruje 
użytkownika we właściwym kierunku, jak też pomaga mu w wyborze następnej 
lektury czy nakłania do kupna konkretnego tytułu. 

 


