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SŁOWEM WSTĘPU
Z wielką przyjemnością prezentuję Państwu najnowszy, trzeci już,
numer In Crudo. Jest to numer wyjątkowy z kilku względów.
Po pierwsze, ma on objętość ponad 120 stron! A to dzięki
uczestnikom naszej konferencji, Potrzeby użytkowników bibliotek wczoraj
i dziś, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich referatów. Można
zapoznać się z wystąpieniami członków kół naukowych (i nie tylko!)
z Torunia, Lublina, Krakowa, Warszawy czy Wrocławia. Wśród
poruszanych zagadnień m. innymi patologie biblioteczne, miejsce dziecka
w świecie książki czy zadania nowoczesnych bibliotek.
Po drugie, jest to ostatni numer tworzony w takim składzie.
Z redakcją żegnają się założyciel i redaktor naczelny, Marcin Karwowski
oraz moja skromna osoba zajmująca się wszelkimi aspektami
technicznymi. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy podtrzymywać
współpracy – wręcz przeciwnie.
Po trzecie, jest to pierwszy numer w którym zamieściliśmy abstrakty
również w języku angielskim. Ich tłumaczeniem lub ewentualną korektą
abstraktów już przetłumaczonych zajęła się Barbara Łuszczek, za co
serdecznie jej dziękujemy. A po czwarte, co jest naszym małym
prywatnym sukcesem, to już drugi numer przygotowany w tym roku
akademickim. W takim tempie za 2 lata zostaniemy kwartalnikiem .

Życzymy owocnej lektury,
Natalia Kozłowska

Sesja I – Zmieniający się użytkownik bibliotek

Agnieszka Grzegorczyk
Agnieszka Posłajko
Studenckie Koło Informacji Naukowej „Palimpsest”
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

E- CZYTELNICTWO- KONIECZNOŚĆ, SZANSA CZY
ZAGROŻENIE?
Wprowadzenie
yniki ostatnich badań dowodzą, iż poziom czytelnictwa

W

wyraźnie spada1. W związku z tym należy zadać
podstawowe pytanie - dlaczego tak wygląda poziom

czytelnictwa

czy

też

koncepcje

badania

tego

zjawiska?

Co może wzmocnić polskie czytelnictwo? Warto również zastanowić się,
czy tzw. e-czytelnictwo staje się realną alternatywą dla formy tradycyjnej?
Na ile ta forma komunikacji zaspokaja potrzeby społeczeństwa w zakresie
informacji, jak również szeroko pojętej edukacji? Kwestią zasadniczą
będzie również rola użytkownika w odbiorze komunikatu cyfrowego,
możliwość

percepcji,

jak

również

zdolność

posługiwania

się

nowoczesnymi technologiami.
Analizę tego zjawiska należy zacząć od wskazania na zmiany, jakie
zaszły w odbiorze literatury w dobie Web 2.0. Sama obecność środków
masowego przekazu i bierne ich wykorzystywanie nie wystarczy
do prawidłowego przyswajania danych treści. Podwaliną zjawisk
społecznych jest umiejętność i nawyk czytania. Co ciekawe, z badań
przeprowadzonych przez Harrison Group2 wynika, iż osoby posiadające
urządzenia mobilne, takie jak Kindle (Amazon), SonyReader, czy iPad
Książka Polakowi wilkiem, [online] [dostęp 20.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.rp.pl/artykul/613345.html.
2 Polskie Badanie Czytelnictwa, [online] [dostęp 20.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.pbczyt.pl/news/items/28.html.
1
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(Apple), spędzają na czytaniu książek, magazynów i gazet więcej czasu niż
osoby niebędące właścicielami takich gadżetów.
Wspomniana umiejętność czytania jest istotna w dobie mediów
elektronicznych, szczególnie przydatna przy korzystaniu z zasobów
Internetu. Zawiera on bowiem nie tylko informacje sensu stricto, ale
również formy literackie, beletrystyczne. Niektórzy uważają, iż zjawisko
liternetu, może doprowadzić do zagłady twórczości literackiej, bibliotek
i rynku wydawniczego. Przykładem negatywnej tego rodzaju opinii jest
wypowiedź Tomasza Piątka na łamach Gazety Wyborczej: „Optymiści
mówią, że ludzie czytają dzisiaj dużo tekstów w Internecie, w telefonie...
Ale tekst elektroniczny zwykle nie ma tej stabilności, która buduje umysł.
Elektroniczny tekst jest płynny. Pojawia się i znika, zasłaniany przez
banery i pop-upy, moderowany lub interaktywnie modyfikowany. Jest
pisany bardzo pobieżnie, nieredagowany (porównajmy blogi publicystów
z artykułami prasowymi). Często jest to niegramatyczny i nieortograficzny
zapis urwanych półmyśli. Kerckhove podaje, że emisja światła z ekranu
osłabia myślenie analityczne. Najważniejsze jednak jest to, że Internet, dając
czytelnikowi miliardy tekstów w zasięgu ręki, utrudnia skoncentrowanie się
na tym jednym jedynym, właśnie czytanym... Miliardy kuszą. Wystarczy
kliknąć. Internetowy czytelnik jest rozkojarzony i uprawia zapping”3.
Opinie tego typu są przesadzone. Poza tym, literatura jest odporna na
zagrożenia, jakie niesie ze sobą Internet. Świetnie przystosowuje się do zmian
w otoczeniu tworząc nowe formy wypowiedzi: „(…) funkcjonowanie

T. Piątek, Nie ma książek, nie ma nas, „Gazeta Wyborcza” 2010, [online] [dostęp 20.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://wyborcza.pl/1,75515,7520974,Nie_ma_ksiazek__nie_ma_nas.html#ixzz15f9UlzDx.
3
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literatury w społeczeństwie nadal jest znaczące i ważne, a wobec tego ważne
jest biblioteczne pośrednictwo w tym funkcjonowaniu”4.
Zjawisko liternetu
Nowym zjawiskiem, wpływającym na jakość i poziom czytelnictwa,
jest liternet, który, kontynuując literackie tradycje, jest równocześnie nową
formą literatury, nieustannie ewoluującą. Literatura jest odporna na
zagrożenia, jakie niesie ze sobą Internet. Świetnie przystosowuje się do
zmian w otoczeniu tworząc nowe formy wypowiedzi, własne teksty
literackie,

dzięki

społecznościom liternetowym,

własnym blogom,

powieściom hipertekstowym itd.
Jak już wspomniałyśmy, literatura świetnie przystosowuje się do
zmian w otoczeniu. W Internecie można znaleźć wiele przykładów nowych
form literackich. Oczywiście, znajdzie się wiele osób, które stwierdzą, iż
nie jest to literatura. Czy można nazwać e-literaturą wszystko, co zostało
stworzone za pomocą edytora tekstu, a następnie połączone za pomocą
aktywnych linków? Czy hipertekst literaturę okalecza czy wzbogaca?
Nasuwa się wniosek, iż hipertekst może być urozmaiceniem literatury,
jednakże umiejętnie użyty.
Nowe formy literackie
Powieść hipertekstowa – „to powieść bądź opowiadanie napisane
i odczytywane na interaktywnym, elektronicznym ekranie, stworzone
w systemach hipertekstowych. Główną właściwością hiperfikcji (skrótowa
nazwa p.h w świecie anglosaskim) jest fakt, iż zaprasza ona czytelnika do
współpracy z tekstem, wyboru kolejności poszczególnych paragrafów,

4

J. Wojciechowski, Biblioteczna wartość naddana, Kraków 2006, s. 110-111.
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wyboru wątków i perspektyw narracyjnych”5. Pierwszą polską powieścią
hipertekstową jest Blok Sławomira Shutego.
Przykładem, jak można zaprezentować powieść w sieci, jest historia
zamieszczona na Gogle Maps „The 21 Steps” Charlesa Cumminga.
W

2008

roku

autor

wziął

udział

w

interaktywnym

projekcie

pisarskim wydawnictwa Penguin, tworząc wspomnianą, internetową
historię. Penguin Books to seria dostępnych online zdygitalizowanych
powieści pod zbiorową nazwą „We Tell Stories”. Twórcy projektu
wykorzystali interaktywność, łączność, jaką może zapewnić tylko Internet.
Czytelnik wciela się w głównego bohatera Ricka Blackwella, który
musi użyć wszystkich swoich umiejętności, by rozwiązać tajemniczą
zagadkę. W tym celu wyrusza w podróż z Londynu do Edynburga. Tekst
przedstawia na mapie, za pomocą pojawiających się chmurek. Animowane
linie między punktami, które są odpowiednikiem rzeczywistych obiektów,
miejsc, takich jak British Library, lotnisko Heathrow, centrum Edynburga6.
Czytelnicy
z

mogą również

21 rozdziałów,

bocznym mapy.

klikając
„The

21

przechodzić
na

link

Steps”

do początku

każdego
jest

każdego

„chaptera” w

hołdem

pasku

dla klasycznej

powieści „39 Steps” Johna Buchana.
Blogosfera jako nisza dla debiutujących pisarzy?
Następną formą pisarstwa, bardzo popularną w świecie Web 2.0 są
blogi. W związku z powyższym, należy na wstępie zadać pytanie - czy
blog można nazwać gatunkiem literackim? Oczywiście początkowo
wypada zdefiniować, czym jest blog.
Pisarski M., Hipertekst – punkt węzłowy,[in:] Techsty – literatura i nowe media, [online] [dostęp
20.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.techsty.art.pl/hipertekst/hiperfikcja.htm.
6 Pisarski M., Kryminał na mapie Google, [in:] Techsty – literatura i nowe media, [online] [dostęp
20.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.techsty.art.pl/aktualnosci/archiwum/2009.html.
5
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Blog jest to „zmieniająca się osobista strona internetowa
prezentująca różnego rodzaju typu informacje, generalnie w postaci
krótkich, mniej lub bardziej regularnie dokonywanych wpisów, których
forma i treść są bardzo dowolne. Znajdują się tutaj często linki do innych
blogów7”. Cechą charakterystyczną bloga jest to, że notki (wpisy) dostępne
są dla czytającego w odwróconej kolejności chronologicznej – notki
najstarsze znajdują się na dole strony, a najnowsze na samej górze. Często
również blogi posiadają elementy interaktywności – o ile tylko prowadzący
danego bloga udostępni taką opcję.
Częstotliwość zakładania blogów, a także zawartość merytoryczna
zamieszczanych postów skłania nas do przyjęcia bloga jako nowego
gatunku literackiego, wzorowanego na pamiętniku. Można również uznać
go za wirtualny odpowiednik tej formy pisarstwa.
Coraz częściej można spotkać w Sieci blogi pisarzy, zarówno tych
znanych, jak również debiutujących. Niewątpliwie można odczytać to jako
element reklamy twórczości danego pisarza, jak również chęć ułatwienia
dostępu do literatury. Być może jest to droga do podniesienia poziomu
czytelnictwa wśród społeczeństwa w skali globalnej, a przy tym zbudowania
społeczności internetowej posiadającej podobne zainteresowania.
Społeczność liternetowa
Społeczność

internetowa,

„społeczność

wirtualna (virtual

community, e-community, online community), jest to zbiorowość ludzi,
w

której

interakcje

odbywają

się

za

pośrednictwem Internetu”8.

Społeczność liternetowa jest to, więc społeczność internetowa, w której
wszystkich członków łączy jedna cecha – zainteresowanie literaturą.
7
8

M. A. Szura, Czy blog może być literaturą?, [in:] Liternet.pl, red. Piotr Marecki, Kraków 2003, s. 169.
Wikipedia, [online] [dostęp 20.03.2011], Dostępny w World Wide Web:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87_internetowa.
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Zdaniem Jolanty Grosz i Dariusza Pado, społeczności liternetowe można
podzielić na trzy grupy:


Towarzyskie – członkom serwisu zależy w głównej mierze
na nawiązywaniu nowych znajomości.



Intertekstualne – w serwisie najważniejszą rolę ma odgrywać
twórczość użytkowników.



Autopromocyjne – najważniejszym celem dla każdego uczestnika
serwisu jest wypromowanie swojej osoby9.

Serwisem literackim wartym uwagi jest Nieszuflada.pl10. To serwis
poetycki, który powstał z inicjatywy Fundacji Literatury w Internecie.
Użytkownicy portalu mogą publikować swoją twórczość, a także
komentować utwory innych osób. W celu dołączenia do społeczności
Nieszuflady, trzeba się zrejestrować, bez dodatkowych kryteriów. Dzięki
czemu portal szybko się rozwija i ma ogromną liczbę użytkowników.
Uczestnicy serwisu mogą prezentować swoje wiersze, udzielać się na
forum, są organizowane spotkania autorskie (konsultacje).
Przykładem grupowego uczestnictwa (odbioru, wymiany opinii,
twórczości)

w komunikacji

liternetowej

jest

inicjatywa

biblioteki

publicznej w Nowym Jorku, która w ciekawy i nowatorski sposób
udostępniła w sieci klasyczne dzieło literatury francuskiej – „Kandyda”
Woltera. Strona Online Exhibitions: Voltaire’s Candide ma na celu
wywołać społeczną dyskusję na temat książki11.

J. Grosz, D. Pado, Społeczności liternetowe, [in:] Liternet.pl. Pod red. Piotra Mareckiego, Kraków
2003, s. 200-201.
10 Nieszuflada.pl, [online] [dostęp 20.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.nieszuflada.pl/.
11 A. Koszowska, Czytanie jako doświadczenie 2.0 – „Kandyd” w New York Public Library, [in:] Biblioteka 2.0, [online] [dostęp 20.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://blog.biblioteka20.pl/?p=176.
9
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Prezentacja cyfrowej edycji „Kandyda” („Kandyd 2.0”) jest bardzo
atrakcyjna dla użytkowników. Dzięki opcji „margines do notatek”,
wspólnemu

obszarowi,

czytelnicy

mogą

dzielić

się

opiniami,

przemyśleniami na temat utworu. „Każdy z trzydziestu rozdziałów
„Kandyda” posiada swoją podstronę, na której zamieszczono także
specjalny panel do publikowania komentarzy. Czytelnicy mogą dodać uwagi
do każdego paragrafu dzieła – w tym celu należy kliknąć w dymek przy
danym paragrafie (liczba obok dymku oznacza sumę już opublikowanych
komentarzy). Opinie można dodawać w określonej kolejności”12.
Czytelnicy mogą również nadsyłać do biblioteki fotografie, rysunki,
teksty związane z Kandydem, które umieszczane są na podstronie
Do-It-Yourself Candide. Użytkownicy mają możliwość odtworzenia
podróży Kandyda za pomocą Google Maps i Google Earth.
O stronach pisarzy słów kilka
Do wymogów czasu i postępujących zmian technologicznych
w znacznej części dostosowują się pisarze, poeci i publicyści. Na swoich
stronach,

wcześniej

wspominanych

blogach,

udostępniają

utwory,

fragmenty, a niekiedy nawet całe pozycje. W realny sposób poprawiają
jakoś

polskiego

czytelnictwa,

a

być

może

promują

omawiane

e-czytelnictwo, tworząc powieści hipertekstowe.
Wśród najbardziej znanych, a co za tym idzie, poczytnych pisarzy,
którzy dzielą się swoją twórczością z użytkownikami sieci, są Andrzej
Pilipiuk, Andrzej Sapkowski i Tomasz Jastrun. Oczywiście, są jedynie
przedstawicielami

twórców,

którzy

otworzyli

się

na

potrzeby

społeczeństwa. Ich strony autorskie, poza notami biograficznymi

12

Ibidem.
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i działaniami zawodowymi, jakie podejmują, zawierają fragmenty bądź też
całość utworów, jakie stworzyli.
Strona autorska Andrzeja Pilipiuka (http://valkiria.net/?area=20),
twórcy przygód „Jakuba Wędrowycza”, zawiera utwory samego autora, jak
również zapowiedzi nowości pisarskich, plotki ze świata literackiego.
Ponadto, zmusza, a raczej zachęca, użytkownika do swego rodzaju
działania interaktywnego. Poza prezentacją własnych opinii, użytkownik
zachęcany jest do przedstawienia własnych uwag i spostrzeżeń na forum
dyskusyjnym. Jest w stanie poczuć magię i atmosferę świata, w którym
żyją jego ulubieni bohaterowie. Ponadto, można wymieniać się sugestiami
rozwiązań danego problemu z innymi użytkownikami sieci, tworząc inne
możliwe scenariusze wydarzeń. Czasami wpis internauty może stać się
inspiracją dla pisarza, jak również może pobudzić użytkowników do
zapoznania się z daną pozycją, czyli de facto realnie przyczynić się do
wzrostu czytelnictwa.
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku pisarstwa i strony
autorskiej Andrzeja Sapkowskiego (http://sapkowski.pl/index.php), twórcy
kultowej postaci „Wiedźmina”. Oczywistym jest, iż każdy pisarz buduje
wokół siebie inny klimat, charakterystyczny jedynie dla jego osoby.
Podobnie sytuacja wygląda z publikacją prac. Andrzej Sapkowski dzieli się
z czytelnikiem swoimi opowiadaniami, informuje, jak potoczą się losy
kolejnych bohaterów, wskazując również na wątki wykorzystane
w filmach. Jak w większości przypadków, również tutaj istnieje możliwość
wykorzystania narzędzia Web 2.0, jakim jest wspominane już forum
dyskusyjne. Fani Sapkowskiego identyfikują się z jego twórczością,
zawiązują

przyjaźnie

i tworzą

swego

rodzaju

społeczność

ludzi

czytających.
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Zupełnie odmiennie sytuacja wygląda w odbiorze twórczości
Tomasza Jastruna. Ten poeta, prozaik i eseista na łamach swojej autorskiej
strony (http://www.tomaszjastrun.com/index.html) prezentuje fragmenty
swojej twórczości, jednakże nie stawia na interaktywność. Czytelnik
samodzielnie analizuje przesłanie zawarte w danym utworze, wierszu czy
felietonie. Oczywiście, bezpośrednia dostępność w Sieci wskazanej
literatury jest znaczącym ułatwieniem. Jednakże w rozmowie ze studentami
Jastrun przyznaje, że prowadzenie przez niego strony i bloga jest jednak
porażką. Autor nie upatruje w zjawisku Web 2.0 większych szans ani
korzyści. W takim przypadku e-czytelnictwo, a bardziej precyzyjnie
czytelnictwo w Sieci, jest ograniczane do publikacji danych treści, jednak
nie ujmuje innych potrzeb czytelnika.
Słowem podsumowania

Analizując zjawisko e-czytelnictwa w kontekście konieczności,
należy zauważyć, iż rewolucja technologiczna, jakiej jesteśmy
świadkami i uczestnikami, wymaga większego zaangażowania ze strony
czytelnika. Jednakże w znacznym stopniu ułatwia pozyskiwanie
materiałów z dziedziny, która zaliczana jest do kręgu zainteresowań
danego czytelnika – użytkownika Sieci. Większość dzienników
czasopism, a także, jak zostało wykazane to wcześniej, książek danego
autora, posiada swoje odpowiedniki w Internecie.
Obecność literatury i kolejnego zjawiska, jakim jest liternet
pozwala na zachowania jakości danej twórczości. Wspomaga także
kreatywność myślenia użytkowników, jak również samych autorów.
W tym przypadku, e-czytelnictwo jawi się jako szansa na rozwój,
nowy sposób pozyskania odbiorcy, a przy tym chęć włączenia go
w proces tworzenia. Doskonałym przykładem takich działań jest
14
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promocja e-booków, chociażby podczas światowego Tygodnia
Książki(http://www.eksiazki.org/2011/03/06/tydzieneksiazkiproponuj
emy-jak-swietowac).

Poza

łamaniem

barier

technologicznych,

aktywnie wspierano zjawisko czytelnictwa i proces czytania. Takie
działania napędzają koniunkturę rynkową, a przy tym podnoszą
poziom społeczeństwa, zwanego informacyjnym.
Ostatecznie, należy zadać sobie pytanie, czy e-czytelnictwo stanowi
konkurencję, a być może zagrożenie dla formy tradycyjnej? Otóż, nasza
odpowiedź brzmi - nie. Dyskusje podnoszone na temat zaniku formy
drukowanej książki są daleko przesadzone. Obecność w Sieci twórczości
pisarzy i poetów świadczy jedynie o większej mobilizacji i chęci dotarcia do
szerszego grona odbiorców. Inicjatywy, podejmowane przez różnego
rodzaju instytucje, mają na celu przede wszystkim wspomaganie aktywnego
czytania. Kampanie społeczne prowadzone na teranie Polski, jak również o
zasięgu międzynarodowym, warunkowane są potrzebą kształcenia ludności,
celem osiągnięcia wymiernych efektów w przyszłości. Hasło akcji : Olej
stado! Bądź czarną owcą!13 (http://olejstado.pl) wyraźnie nawołuje
do łamania barier, a także stereotypów. Jej celem jest podnoszenie poziomu
czytelnictwa, nie tylko w formie tradycyjnej, ale również elektronicznej.

13

Olejstado.pl, [online] [dostęp 20.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://olejstado.pl/.
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ODBIORCA TRADYCYJNY CZY ELEKTRONICZNY –
WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ROZWOJU CZYTELNICTWA
Poziom czytelnictwa w Polsce
padek zainteresowania tradycyjną książką dostrzegalny jest

S

na całym świecie i częściowo jest on związany z coraz bardziej
powszechnym dostępem do Internetu i pojawieniem się nowych,

elektronicznych nośników dla książek. Praktykowane piśmienności
i

czytelnictwo

przebiegają

–

zwłaszcza

w

niektórych

grupach

społeczeństwa i w odniesieniu do niektórych funkcji – w nowej przestrzeni,
z wykorzystaniem nowych nośników i nowych instytucji. Potwierdzeniem
poważnych zmian są wyniki badań nad czytelnictwem Polaków, wg
których nie jesteśmy narodem moli książkowych. Tylko 44% badanych,
czyli co drugi Polak przeczytał w ciągu minionego roku przynajmniej jedną
książkę. Jedynie 12% badanych czyta w ciągu roku więcej niż 6 pozycji.
Przy czym, książkę zdefiniowano w tym badaniu szeroko – włączając do
tej kategorii także albumy, poradniki, encyklopedie, słowniki, a także
książki w formie elektronicznej. Można by było zadać pytanie: skoro
w latach poprzednich BN nie uwzględniała w badaniach zasięgu
czytelnictwa książek elektronicznych i czytelnictwo kształtowało się
w 2008 roku na poziomie 38% (w 2006 r. – 50%), a obecnie
z uwzględnieniem publikacji elektronicznych wyniosło 44%, to jest lepiej,
czy gorzej? Dla porównania można przywołać wyniki podobnie
organizowanych badań we Francji i w Czechach. Poziom czytelnictwa
wynosi odpowiednio 69% i 83%.
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W ocenie Katarzyny Wolff, stan czytelnictwa zanotowany w roku
2008, 2009 i 2010 nie odzwierciedla poziomu piśmienności, która
praktykowana jest w wyniku pojawienia się nowych nośników informacji.
Aktualny poziom czytelnictwa w Polsce jest zbliżony do krajów, w których
skala braku kontaktu z lekturą należy do najniższych w Europie. Świadczy
to o tym, że nawyk czytania, a także kupowania książek nie zakorzenił się
w naszej kulturze odpowiednio mocno1. Zasięg książki w polskim
społeczeństwie nie poprawia się też być może przez brak odpowiednich
akcji społecznych, modę na nieczytanie lub po prostu przez wypieranie
książek i prasy drukowanej, nowoczesną książką i prasą w formie
cyfrowej. Czy można sobie wyobrazić świat bez druku i tradycyjnego
papieru? Zapewne jeszcze trzy dekady temu było to całkowicie nierealne,
ale rozwój technologiczny, który zaczął nabierać rozpędu w latach 70. i 80.
pokazał już wtedy, że jesteśmy świadkami błyskawicznych zmian także na
rynku księgarskim. Wtedy to rozpoczęto długi proces badań nad
technologią papieru elektronicznego, który już teraz jest na tyle
zaawansowany technologicznie, że umożliwia wykorzystanie go do
produkcji

czytników

książek

elektronicznych,

coraz

dynamiczniej

wkraczających na rynek europejski, a od niedawna także i polski2.
W ciągu ostatnich pięciu lat można zauważyć znaczny wzrost
popularności książek elektronicznych, spowodowany większą liczbą
publikacji. Dostępny materiał jest na tyle obszerny, że obejmuje w zasadzie
każdą

dziedzinę,

a

coraz

więcej

wydawców

proponuje

książki

elektroniczne i inne zdygitalizowane treści w swojej ofercie. Ten wzrost
popularności elektronicznych książek jest jednak dostrzegalny przede

Ibidem.
e-Papier [in:] eMedia,[online] [dostęp 20 marca 2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.e-czytnik.pl/e-papier.php.
1
2
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wszystkim w sektorze wydawnictw akademickich. Podręczniki te rzadko
czyta się w całości, więc ten format jest dla nich wygodny. Możliwość
przeprowadzenia

wyszukiwania

według

słów

kluczowych

dodaje

popularnym e-bookom przydatności w badaniach.
Autorzy Raportu o stanie kultury podkreślają, że cały czas utrzymuje
się wcześniej wykształcony podział na część społeczeństwa czytającą
książki, lepiej wykształconą, zamożniejszą, która mieszka w miastach oraz
część gorzej wykształconą, biedniejszą, mieszkającą na wsi, która ich nie
czyta3. Jednocześnie, pojawiła się zupełnie nowa grupa najaktywniejszych
pod względem czytelnictwa: 15-19 letniej młodzieży oraz osób
z wykształceniem wyższym4 – odpowiednio 65% i 66%5. Poziom
czytelnictwa w grupie nastolatków wynikać może z obowiązkowych lektur
w szkołach, a w grupie osób z wykształceniem wyższym prawdopodobnie
z

charakteru

piśmienniczych

pracy,
oraz

wymagającej
z

wykorzystywania

wyrobionych

nawyków

materiałów
czytelniczych,

wykształconych w toku edukacji. Obie te grupy charakteryzują się
sukcesywnie powiększającym się udziałem osób, które zaliczają się do
osób

czytających

intensywnie

(przynajmniej

7

tytułów

rocznie)

i jednocześnie przybywa osób prawie nieczytających. Tendencje te
w dużym stopniu wpływają na spotęgowanie skali zjawiska „wykluczenia
z czytania”, wywołanego niskim wykształceniem rodziców, niskim
standardem ekonomicznym rodziny, a także zamieszkiwanie na wsi
i w małym mieście. Interpretacja pozornie dwóch sprzecznych tendencji:
wzrostu sprzedaży książek i spadku poziomu czytelnictwa, mogłaby mówić
Raport o stanie kultury. Przemysł książki [in:] Strona Kongresu Kultury Polskiej [online], XII 2008,
s. 52. [dostęp 15 marca 2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportKsiazka/ksiazka_raport_w.pelna.pdf(1).pdf.
4 Ibidem.
5 Ibidem, s. 38.
3
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o zmniejszającej się grupie nabywców książek, albo systematycznym
wzroście ich siły nabywczej6. Dzięki tym procesom, czytelnicy stają się
grupą coraz bardziej elitarną. Pewna część czytelnictwa przenosi się
obecnie do Internetu, który nie zastępuje czytania tradycyjnych tekstów, ale
je uzupełnia. Zdaniem autorów Raportu o stanie kultury, rośnie znaczenie
Internetu jako źródła informacji o książkach i dostępu do nich7.
Póki co, nie można precyzyjnie określić, w jakim stopniu wzrost
sprzedaży książek elektronicznych dokonuje się kosztem książek
drukowanych, a na ile – jak pisze Edwin Bendyk – są one wynikiem
„uruchomienia nowej fali popytu”8 na stosunkowo nowy nośnik i formę
prezentacji informacji. Odpowiedź na to pytanie ma kluczowe znaczenie
dla przyszłości i kształtu rynku wydawniczego, na którym z powodzeniem
od ponad pięciu stuleci rozwija się książka drukowana, współegzystująca
od stosunkowo niedawna z książką w wersji elektronicznej.
Czytelnicy e-booków
Zwolennicy książek elektronicznych mogą je odnaleźć w wielu
miejscach. Księgarnie z elektronicznymi książkami stają się coraz bardziej
popularne. Czytelnicy książek elektronicznych to coraz liczniejsza grupa
odbiorców treści, która ma swoje wymagania i oczekiwania. Wśród części
odbiorców książek elektronicznych panuje opinia, że najważniejszym
czynnikiem, hamującym rozwój tych publikacji, jest brak wygody związany
z niematerialną formą nośnika informacji. Respondenci wskazują także na
konsekwencje transformacji nośnika informacji z materialnego na cyfrowy
i większą łatwość nielegalnego kopiowania książek elektronicznych.
Ibidem, s. 53.
Ibidem.
8 E. Bendyk, Epoka e-booka. E-atrament [in:] Polityka.pl, [online], [dostęp 15 marca 2011]. Dostępny
w World Wide Web: http://www.polityka.pl/kultura/aktualnoscikulturalne/1500601,1,epoka-ebooka.read.
6
7
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W świadomości wielu jednostek funkcjonuje przeświadczenie o braku
konieczności płacenia za coś, co istnieje w wersji elektronicznej.
Potwierdzeniem tych przemian była analiza rynku książek elektronicznych
dokonana w roku 2009 przez Pawła Zielińskiego w publikacji Nielegalne
e-książki i ich recepcja w Polsce. W ocenie części respondentów – większe
przekonanie do książek drukowanych

może wynikać z tradycji

i przyzwyczajenia płacenia za rzecz, którą można wziąć do ręki9.
Dominującą tematyką wśród kupowanych książek elektronicznych były
praktyczne aspekty informatyki, finansów, psychologii i osiągania sukcesu
w biznesie10. Można z tego wysnuć wniosek, że czytelnicy książek
w wersji cyfrowej w prezentowanym badaniu, poszukiwali konkretnych rad
dotyczących różnych aspektów życia. Książki elektroniczne z beletrystyki
stanowiły niewielki odsetek wśród kupowanych publikacji, co potwierdza
wyżej postawiony wniosek, że odbiorcy książek elektronicznych preferują
te w wersji elektronicznej, lecz tylko o określonej tematyce. Można
domniemywać, że książki beletrystyczne kupowane są przede wszystkim w
postaci

tradycyjnej.

Mimo

wielu

zalet

korzystania

z

książek

elektronicznych, czytelnik tych dokumentów boryka się z problemami,
które nie dotyczą osób czytających drukowane wersje. Problemem,
z którym musi się zmierzyć każda osoba chcąca w komfortowych
warunkach czytać elektroniczne dokumenty, to dygitalizowanie książek
przy użyciu różnych standardów kodowania zapisu. Czytniki książek
elektronicznych różnią się pod względem możliwości odczytu niektórych
dokumentów – jedne umożliwiają odczyt danego formatu, w którym zapisana

9

Ibidem.
Ibidem.

10

20

Piotr Rudera
Odbiorca tradycyjny czy elektroniczny – współczesne tendencje rozwoju czytelnictwa

jest np. książka, a inne wymagają użycia innej formy zapisu11. Do tej pory
wydawcy nie zdecydowali się na stworzenie jednego wspólnego standardu.
W związku z tym nigdy nie mamy pewności, że książka, której
poszukujemy będzie dostępna w formacie, który obsługiwany jest przez
nasz czytnik12.
Książki elektroniczne są chętnie czytane głównie z powodu
niższej ceny, szybkiej transakcji zakupu i bez wychodzenia z domu,
nieograniczonej dostępności - miejsce zamieszkania czytelnika nie jest
istotne, a nakład nigdy się nie wyczerpuje. Nie dziwi zatem duża
popularność książek elektronicznych wśród osób młodych, dla których
cena, czas dostawy i związana z tym wygoda mają kluczowe
znaczenie. Czytelnicy książek elektronicznych i drukowanych nie
stanowią

odrębnych

i

jednolitych

społeczności.

Cechy

charakterystyczne i zwyczaje odbiorców obydwu form książki
przenikają się wzajemnie. Użytkownicy książek elektronicznych
wywodzą się zapewne z grupy czytelników książek drukowanych
i mimo preferowania dostępu do publikacji w wersji cyfrowej, cały
czas korzystają z tradycyjnych nośników treści. Zatem, nie można
dokonać odrębnej charakterystyki czytelników omawianych wersji
książki. Dokonując rzetelnej charakterystyki czytelnika książek
elektronicznych,

należy

odwoływać

się

do

jego

aktywności

czytelniczej na obszarze książek drukowanych.

E. Bendyk. Ciężki żywot e-czytelnika. Poradnik – jak czytać e-booki?, [in:] Polityka.pl [online], [dostęp 15 marca 2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.polityka.pl/nauka/komputeryiinternet/1502491,1,ciezki-zywot-e-czytelnika.read
12 E. Bendyk. Epoka e-booka…
11
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Podsumowanie
Postęp techniczny, uczenie się na odległość, a w szczególności
środowiska

wirtualnej

nauki,

są

głównymi

siłami

napędowymi

w obserwowanym wzroście zainteresowania książkami w formie
elektronicznej. Być może już w najbliższych latach skala powszechności
książek elektronicznych będzie tak duża, że kompetentne instytucje
rozpoczną cykliczne badania w zakresie czytelnictwa książek i prasy
w formie cyfrowej. Pewne jest jedynie to, że wielomilionowe nakłady na
rozwój książek elektronicznych, ich czytników, czy e-technologii będą
pociągały za

sobą

zainteresowanie coraz

większej

liczby osób,

sukcesywnie przekonując o słuszności i prawidłowym kierunku zmian
dokonywanych na rynku wydawniczym i księgarskim. Brak najnowszych
badań w zakresie czytelnictwa książek elektronicznych uniemożliwia
odpowiedź na pytanie o znaczenie upowszechniania się Internetu i innych
mediów – w tym książek elektronicznych, dla książki w tradycyjnej
postaci.

Z

pewnością,

upowszechnienie

się

cyfrowych

pozycji

spowodowało, że część czytelników wybrało właśnie te wersje książek,
marginalizując wersje tradycyjne, czego badania czytelnicze Instytutu
Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej nie uwzględniły, ale
tendencję tę potwierdzają wysokie wyniki sprzedaży książek cyfrowych.
Przegląd literatury, dotyczącej cyfrowych form książki oraz badań nad
stanem czytelnictwa i współczesnymi tendencjami w tym zakresie,
pokazał, że rozwój nowych technologii przyczynia się do zmiany nawyków
czytelniczych. Czytelnictwo, jako zjawisko społeczne, w znaczący sposób
oddziałuje na rozwój jednostek. Badania czytelnicze Instytutu Książki
i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej potwierdziły sukcesywny spadek
poziomu czytelnictwa w Polsce od połowy lat 80. Stosunkowo niski
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wskaźnik osób czytających utwory literackie w Polsce związany może być
ze stopniowym przenoszeniem czytelnictwa do Internetu, spowodowany
dynamicznym

rozwojem

rynku

książek

elektronicznych.

Można

powiedzieć, że czytelnictwo przechodzi obecnie pewnego rodzaju
transformację, która mimo iż jest już bardzo zaawansowana, pozycja
książki

drukowanej

jest

nadal

bardzo

silna.

Do

harmonijnego

współistnienia obu wersji książki potrzebne są zmiany w świadomości
ludzi, którzy mogą obawiać się wyparcia pozycji drukowanych z życia
społecznego. Przynajmniej na chwilę obecną – w ocenie badaczy rynku
książki i autora pracy – perspektywa ta wydaje się nierealna.
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CZYTELNIK SPECJALNEJ UWAGI – DZIECI PRZEDSZKOLNE
W BIBLIOTECE
Wstęp
iek przedszkolny1 to najważniejszy okres dla dziecka,

W

warunkujący jego dalszy rozwój. Następuje wówczas, nie
tylko

nauka

siedzenia,

chodzenia

czy

doskonalenia

koordynacji psychoruchowej, ale także nauka mówienia, stopniowe
rozszerzanie zasobu słownictwa. Rozwija się sfera emocjonalna, następują
pierwsze kontakty z rówieśnikami. Dziecko nie jest w stanie dłużej skupić
uwagi na jednym przedmiocie.2 Z wymienionych uwarunkowań wynikają
specyficzne potrzeby rekreacyjne, informacyjne, kulturalne, a także, co za
tym idzie, czytelnicze.
W charakteryzowanym okresie, kontakt dziecka z książką powinien
być kontrolowany przez dorosłych. Szczególnie ważny jest dobór pozycji
wartościowych (informacyjnie i estetycznie), adekwatnych do wieku
dziecka, jego przygotowania intelektualnego oraz stopnia przygotowania
językowego czy zainteresowań (także tych związanych z wiekiem, płcią,
środowiskiem).3 Zadanie to ułatwia brak umiejętności samodzielnego
czytania u dziecka, bowiem tekst (i kontakt ze słowem pisanym)
postrzegany jest przez pryzmat stosunku emocjonalnego do osoby

Tu w rozumieniu: od urodzenia do szóstego roku życia.
E. Kujawska, Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, [online] [dostęp
02.04.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.edukacja.edux.pl/p-2155charakterystyka-rozwoju-dziecka-w-wieku-przedszkolnym.php.
3 M. Bolińska, Komunikacja czytelnicza dorośli – dzieci. Uwarunkowania i efekty lektury, Kraków
2010, s. 49.
1
2
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czytającej. Czytana na głos lektura oddziałuje zarówno na słuch, jak
i wzrok dziecka. Głośne czytanie i słuchanie rozwija umysł, zwiększa
zdolność koncentracji, rozumowania, przyswajania informacji, kształtuje
wyobraźnię, a ponadto […] tworzy naturalną więź między osobą czytającą
(dorosłym) i słuchającą (dzieckiem).4 Dorosły występuje w roli opiekuna,
świadka, przewodnika. Jest to więc najlepszy moment, by wprowadzić
dziecko w środowisko biblioteki, która powinna móc zaspokoić wszystkie
wymienione wyżej potrzeby.
Biblioteki dla dzieci w świetle zaleceń międzynarodowych.
Sytuacja prawna w Polsce
Usługi biblioteczne dla dzieci nigdy nie były tak ważne jak dzisiaj dla
dzieci i ich rodzin na całym świecie. Dostęp do wiedzy i wielokulturowego
bogactwa świata, jak również kształcenie ustawiczne […] stały się
priorytetem naszego społeczeństwa. […] Powinna nieustannie reagować
na zmiany pojawiające się w środowisku i spełniać potrzeby informacyjne,
kulturalne i rekreacyjne wszystkich dzieci. Każde dziecko powinno być
zaznajomione z lokalną biblioteką, czuć się w niej dobrze i posiadać
umiejętności pozwalające na korzystanie z innych bibliotek.5
Wprowadzenie do Wytycznych dotyczących usług w bibliotekach dla
dzieci opracowanych w 2003 r. przez IFLA, Sekcję Bibliotek dla Dzieci
i Młodzieży w jasny i konkretny sposób umieszcza placówkę biblioteczną
w obrębie świata dziecka. Wraz z innym opracowanym dokumentem przez tę
Sekcję – Wytycznymi IFLA dla bibliotek obsługujących niemowlęta
i małe dzieci (do 3 lat) z 2007 r.6, powinny stanowić punkt odniesienia dla
Ibidem, s. 15.
Wytyczne dotyczące usług w bibliotekach dla dzieci, [in:] Dzieci, młodzież – Internet – Biblioteka.
Wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży, red. G. Lewandowicz-Nosal, E. B. Zybert. Warszawa 2009, s. 50.
6 Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących niemowlęta i małe dzieci (do 3 lat), [in:] Ibidem, s. 13-48.
4
5

25

Sesja II – Specjalne grupy użytkowników bibliotek

działalności

placówek

bibliotecznych

na

całym

świecie.

W wytycznych duży nacisk jest położony na umożliwianie bardzo
wczesnego dostępu dziecka do multimediów i źródeł elektronicznych oraz
naukę korzystania z nich, co ma na celu rozwijanie u dzieci umiejętności
uczenia się i tym samym przygotowywanie do późniejszego życia
osobistego i zawodowego. Ponadto drobiazgowo omówione są cele
i usługi, które powinny być oferowane przez biblioteki, ich wygląd
i wyposażenie, księgozbiory oraz zatrudniony personel. Są to ważne
i cenne wytyczne (choć nie obowiązujące obligatoryjnie) w sytuacji, gdy
nie istnieje rodzime prawodawstwo dla tych instytucji. Obecnie w Polsce
nie ma żadnych osobnych regulacji prawnych dotyczących bibliotek dla
dzieci.7 Za przyczynę tego stanu rzeczy uważane jest przede wszystkim
duże zindywidualizowanie pracy bibliotek, co uniemożliwia opracowanie
szczegółowego dokumentu regulującego ich działalność.
Dane statystyczne
Według danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny w 2008
r., liczba bibliotecznych oddziałów dla dzieci wynosiła 768, z czego 626
jest ulokowanych w miastach8. Natomiast liczba filii bibliotek publicznych
dla dzieci funkcjonujących w 2008 r. to 2109. Jeśli chodzi o filie bibliotek
publicznych dla dzieci na wsi, to w całej Polsce GUS odnotował tylko dwa
takie przypadki, w woj. łódzkim i w woj. podlaskim.10

Ogólna liczba bibliotek i filii dla dzieci wyposażonych
w komputery to 172 placówki, z czego na miasto przypada 171. Przy
G. Lewandowicz-Nosal, Biblioteki dla dzieci wczoraj i dziś, Warszawa 2008, s. 17.
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2008, Oprac. Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa,
Warszawa 2010, s. 76 [Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności sieci bibliotek publicznych w
2008 r., poz. Oddziały dla dzieci], [online] [dostęp 02.04.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://bn.org.pl/download/document/1276694410.pdf.
9 Tablica 1. Biblioteki, filie, oddziały dla dzieci – ogółem, powierzchnia użytkowa, [in:] Ibidem, s. 79.
10 Tablica 3. Biblioteki i filie na wsi, [in:] Ibidem, s. 81.
7
8
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porównaniu do danych z 2007 r., zauważalny jest spadek liczby
oddziałów dla dzieci – w 2007 r. GUS odnotował – 834, przy czym na
miasto przypadało 682, na wieś zaś 152, czyli w obu przypadkach
nastąpił spadek odpowiednio o 56 i 10 oddziałów. Spadła również liczba
filii dla dzieci wyposażonych w komputery – o 16 placówek.11 Za to
w 2007 r. nie było w woj. podlaskim filii dla dzieci biblioteki publicznej.
W bibliotekarstwie dziecięcym panuje tendencja spadkowa, która
utrzymuje się od 1989 r.12. Zamykane są oddziały

i filie bibliotek

publicznych przeznaczone dla najmłodszych użytkowników. Zapewne,
część z nich uległa połączeniu z bibliotekami szkolnymi, a część została
zamknięta z powodu braku funduszy bądź niewielkiej liczby
czytelników.
Dodatkowo, koncentracja placówek w miastach powoduje, że
dzieci z terenów wiejskich, położonych z dala od aglomeracji miejskich,
mają niewielką szansę na skorzystanie z przeznaczonych dla nich usług.
Znaczne oddalenie biblioteki od miejsca zamieszkania powoduje, że
pierwszy kontakt z tego typu placówką następuje u dziecka dopiero
w momencie pójścia do szkoły.
Księgozbiory
Zbiory – serce każdej biblioteki – powinny prezentować najwyższy
poziom pod względem wartości estetycznych, literackich i użytkowych.
Powinny być atrakcyjne lekturowo i pod względem dostarczanych informacji.
Zasoby polskich bibliotek dla dzieci należy ocenić jako niewystarczające,
Biblioteki Publiczne w Liczbach 2007, oprac. Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa,
Warszawa 2008, s. 72 [Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności sieci bibliotek publicznych w
2007 r., poz. Oddziały dla dzieci], [online] [dostęp 02.04.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.bn.org.pl/download/document/1242039354.pdf
12 G. Lewandowicz, Biblioteki publiczne dla dzieci w Polsce. Raport z badań, Warszawa 2003, s. 7.
11
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w większości przypadków przestarzałe, zniszczone i zaczytane – sukcesywnie
spada liczba zakupywanych przez placówki woluminów. W 2000 r. pojawiły
się dwie biblioteki, które nie dokonały żadnego zakupu13. Ograniczona liczba
nabywanych egzemplarzy powoduje również, że niechętnie dokonuje się
selekcji. Niedofinansowanie placówek, bardzo często, uniemożliwia rozwój
księgozbioru zgodnie z potrzebami czytelników.
Są jednak biblioteki, które konsekwentnie uzupełniają zbiory, np.:
Dział Pracy z Dziećmi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu,
w 2000 r. nabył ponad 3000 woluminów. Wymieniony dział dominuje
również jeśli chodzi o liczbę prenumerowanych czasopism. Oferuje
użytkownikom wybór spośród 110 tytułów, co w porównaniu do innych
bibliotek stanowi dużą przewagę. Wśród najczęściej prenumerowanych
czasopism dla dzieci pojawiają się trzy tytuły o wieloletniej (ponad 50letniej) tradycji wydawniczej: „Miś”, „Świerszczyk” i „Płomyczek”.
Świadczy to o dużym konserwatyzmie i przywiązaniu pracowników
odpowiedzialnych za gromadzenie zbiorów do sprawdzonych tytułów.
Duże braki, głównie w mniejszych bibliotekach, występują
zwłaszcza jeśli chodzi o zbiory nieksiążkowe – płyty CD, DVD czy
różnego rodzaju gry edukacyjne. Mimo stale wzrastającej liczby, pozostaje
ona nadal niewystarczająca, zwłaszcza po uwzględnieniu potrzeb młodych
pokoleń. Jeżeli jakaś placówka posiada w swoich zbiorach dokumenty
audiowizualne, informacja o tym pojawia się na stronie głównej – tak jest
w przypadku Dzielnicowej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie,
dzielnica Wola14. Niedobór tego typu zbiorów prawdopodobnie łączy się
bezpośrednio z brakiem sprzętu służącego do ich odtwarzania.
Ibidem, s. 13.
Dzielnicowa biblioteka dla Dzieci i Młodzieży w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, [online] [dostęp
02.04.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bpwola.waw.pl/index.php/dla-dzieci/bd21.html.
13
14
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Pozytywnym

aspektem

są

starania

bibliotekarzy

w

kierunku

uwzględniania postulatów czytelników przy doborze nowych zakupów, jeżeli
pojawia się taka możliwość. Można tu mówić o swoistym prymacie czytelnika.
Przyznawana od 2002 roku dotacja ze środków resortu kultury, na
zakup nowości dla bibliotek przeznaczona jest głównie dla środowisk
wiejskich bądź nieobjętych inną pomocą. By uzyskać dotację, wymagany
jest wkład własny samorządu w wysokości 10% postulowanej kwoty. 15
Od 2009 roku program nosi nazwę Literatura i czytelnictwo16. Jednym
z celów programu jest zwiększenie czytelnictwa poprzez wzbogacenie
i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, zwłaszcza bibliotek
w gminach wiejskich i położonych w najuboższych regionach kraju.
Jednak szczegółowe dane dotyczące liczby bibliotek, które skorzystały
z dofinansowania oraz wielkości dokonanych zakupów materiałów
bibliotecznych nie zostały podane na stronie WWW Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, stąd niemożliwe, na chwilę obecną, jest
określenie wpływu programu na zasobność księgozbiorów bibliotek oraz
działów dziecięcych bibliotek publicznych.
Personel
Aktualnie występuje duża rozbieżność między typem biblioteki
a wielkością kadry. W bibliotekach miejskich na jedną placówkę przypada
więcej pracowników, niż na terenach pozamiejskimi (powiat, gmina, wieś).
Dodatkowo, znaczny odsetek pracowników posiada długi staż pracy,
co stanowi pozytywną zmianę w porównaniu z wcześniejszymi latami.
P. Dobrołęcki, K. Frołow, Ł. Gołębiewski [et.al], Raport o stanie kultury „Przemysł książki”. 2008, s.
36, [online] [dostęp 15.05.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportKsiazka/ksiazka_raport_w.pelna.pdf%281%29.
pdf.
16 Program „Literatura i czytelnictwo”, [oline] [dostęp 15.05.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn2009/literatura-i-czytelnictwo.php.
15
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Podniósł się również poziom wykształcenia bibliotekarzy, zwłaszcza na
polu przygotowania do pracy z dziećmi. Jednak w związku z faktem, iż
obecnie jeden bibliotekarz obsługuje rocznie ok. 300 użytkowników więcej
niż w latach 80. XX wieku, zmalała ilość czasu poświęcanego na poznanie
pojedynczego czytelnika i pracę z nim.17
Wygląd i wyposażenie placówek
Na początku XXI w. powierzchnia ponad połowy placówek
bibliotecznych wynosiła poniżej 100 m2 (70 placówek ze 133 objętych
badaniem). Tylko trzy placówki zajmowały powierzchnię przekraczającą
300m2. Do rzadkości należy pokój do własnej pracy przeznaczony dla
bibliotekarza. Również, jedynie co piąta mogła pochwalić się własną
powierzchnią magazynową. Tylko 18 placówek18 posiadało osobny pokój
do pracy z czytelnikami.
W bibliotekach dla najmłodszych użytkowników panuje ciasnota,
w wielu placówkach znacznie przekroczone są normy maksymalnej liczby
woluminów na m2, co powoduje zmniejszenie odstępów między regałami.
Także liczba miejsc oferowanych w czytelniach, bądź kącikach
czytelniczych jest niewystarczająca – przeważnie waha się między 10 a 14.
Jeśli chodzi o usytuowanie lokalu, to rośnie liczba placówek
mających wspólne wejście z biblioteką dla dorosłych. Są także biblioteki
funkcjonujące w strukturach domów kultury, czy zajmujące lokal
mieszkalny. Jednakże są to w większości jasne, słoneczne pomieszczenia
oraz suche i przytulne, pomalowane w zdecydowane kolory, wśród których
dominuje żywa zieleń. Dopasowane do użytkowników są również meble
biblioteczne – kolorowe, wytrzymałe, o odpowiedniej wysokości.

17
18

G. Lewandowicz, Biblioteki publiczne…, s. 48.
Ibidem, s. 50.
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Dodatkowo, bibliotekarze bardzo starają się zachęcić i przekonać
dzieci do korzystania z placówki i spędzania w niej czasu, wykorzystując
różnorodne formy pracy z użytkownikami.
Praca z użytkownikiem (oferowane usługi)
Wielość form i metod pracy z użytkownikiem jest cechą
charakterystyczną bibliotek dla dzieci. Różnorodność stosowanych
środków zależy zarówno od wielkości biblioteki, jej wyposażenia
i środowiska, w jakim pracuje, jak i od poziomu wykształcenia kadry, jej
dobrej woli i aktywności.
Istnieje wiele podziałów form pracy z czytelnikiem. Jacek
Wojciechowski wymienia, cztery podstawowe, uwzględniając kryteria:
okoliczności wymiany treści oraz wzajemne relacje między odbiorcami
w procesach tej wymiany:


formy indywidualne,



formy zespołowe,



formy zbiorowe,



formy poglądowe19.

We współczesnych bibliotekach dla dzieci przeważają formy
zbiorowe, chociaż obecne są także poglądowe i zespołowe. Dużo mniej
czasu poświęca się na indywidualną pracę z użytkownikiem. Wyjątkiem są
sytuacje, w których użytkownik sam zwraca się o pomoc, jednak
w przypadku tak młodych ludzi praktycznie się to nie zdarza, również
praca z dorosłymi (rodzicami, opiekunami) przybiera charakter pogadanek,
warsztatów czy dyskusji w szerszym gronie.
19

J. Wojciechowski, Praca z użytkownikiem w bibliotece, Warszawa 2000, s. 139.
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Wśród organizowanych zajęć pojawiają się przede wszystkim
konkursy, wystawy i spotkania autorskie oraz pogadanki i spotkania

z baśnią20. Jednak są to dane z 2000 r. Należy sądzić, że obecnie
ta hierarchia uległa zmianie. Powodem jest chęć ściślejszego
dopasowania oferty do najmłodszej grupy użytkowników. Implikuje
to pojawienie się zajęć plastycznych, głośnego czytania bajek czy
warsztatów, w których dzieci uczestniczą wraz z rodzicami. Biblioteki
powoli stają się miejscem sprzyjającym integracji zarówno w rodzinie
jak i między rodzinami. Prowadzone są np.: specjalne cykliczne zajęcia
dla przedszkolaków (a także ich rodziców) – Przedszkolaki w bibliotece
w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach21;
kluby malucha (Wesołe Pszczółki w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr
64 w Warszawie, dzielnica Ursus22); zajęcia organizowane dla grup
przedszkolnych (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 28 w Warszawie,
dzielnica Śródmieście23).
Ważną akcję prowadzi Miejska Biblioteka Publiczna we
Wrocławiu,

która

(organizowanego

w
od

ramach
września

projektu
2010

r.)

Na

dobry

promuje

początek

czytelnictwo

najmłodszych, rozdając paczki z książeczkami dla dzieci, w których
znajduje się m.in. zaproszenie do biblioteki wraz z opisem
proponowanych zajęć.
G. Lewandowicz, Biblioteki publiczne… s. 59.
Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach. Przedszkolaki w Bibliotece, [online]
[dostęp 02.04.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.bpmonki.webpark.pl/przedszkolaki.html.
22 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 64 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, [online] [dostęp
02.04.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://portal.bpursus.waw.pl/bd64#zajecia.
23 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, [online] [dostęp
02.04.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblioteka.waw.pl/index.php/filiebiblioteczne/biblioteka-nr-28.html.
20
21
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Podsumowanie
Dysproporcje, zachodzące między najmniejszymi placówkami
– gminnymi i połączonymi z placówkami/domami kultury, a największymi
– wojewódzkimi, byłymi wojewódzkimi i miejskimi, są tak duże,
że niemożliwe jest porównanie obsługi czytelników i komfortu pracy
bibliotekarzy pracujących w obu tego typu placówkach. Jednakże,
w zdecydowanej większości placówek pojawiają się zajęcia aktywizujące
najmłodszą grupę użytkowników i ich rodziców. Personel wykazuje się na
tym polu dużą aktywnością oraz kreatywnością.
Stale zmniejszająca się liczba bibliotek dla dzieci może doprowadzić
do sytuacji, w której małe ośrodki miejskie i wiejskie będą ich pozbawione.
Również stan księgozbiorów należy do tej sfery, która wymaga wielu
zmian. Niepokojący jest brak aktów prawnych regulujących działalność
bibliotek dziecięcych.
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Koło Naukowe Bibliotekoznawców
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

MIEJSCE DZIECKA W ŚWIECIE KSIĄŻKI –
NA PODSTAWIE ZAJĘĆ PROWADZONYCH W FILII DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHEŁMŻY
Wprowadzenie
„Człowiek nie rodzi się czytelnikiem. Staje się nim dopiero na
skutek

wrastania

w

konkretną

kulturę”1.

Książka

powinna

być

wprowadzona w życie dziecka już od najmłodszych lat. W początkowym
okresie swojego życia dziecko nie wykazuje konieczności obcowania
z tekstem drukowanym. Inicjatywę kontaktu z książką powinni podjąć
rodzice, poprzez głośne czytanie, użycie woluminu jako narzędzia
porozumienia między dzieckiem a osobą czytającą, okazanie aktywności
i cierpliwości, jak również pokazanie dziecku biblioteki, która jest
nieodłączną częścią tego procesu. Biblioteki nie tylko zapewniają ciekawy,
przeznaczony dla tej grupy czytelników księgozbiór, ale także poprzez
specyficzną formę pracy przyciągają odbiorców. Wpływa to bardzo
korzystnie na rozwój intelektualny oraz wyobraźnię dziecka. Biblioteki,
poprzez kreatywne organizowanie czasu dla najmłodszych, mają na celu
wytworzenie potrzeb czytelniczych, które niosą za sobą samodzielny
kontakt z literaturą. Również kryje się za tym chęć zdobycia, a następnie
utrzymania czytelnika. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż użytkownik
zapisany do biblioteki w dzieciństwie pozostanie nim w życiu dorosłym.

J. Papuzińska, Inicjacje literackie, problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa
1981, s. 12.
1
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Mówiąc o bibliotece dla dzieci, mamy na myśli bardzo różny przedział
wiekowy, w badaniach skupiono się na dzieciach do lat 6.
Wytyczne IFLA dla bibliotek dziecięcych

Mimo iż cele działalności bibliotek i ich struktura organizacyjna
były określone już w Dekrecie z dnia 17 kwietnia 1946 roku oraz
późniejszych przepisach prawnych dla bibliotek (Ustawa o bibliotekach
z dnia 9 kwietnia 1968 i 27 czerwca 1997), to nie sprecyzowano w nich
bliżej księgozbioru, potrzeb czytelniczych dzieci czy organizowania
usług bibliotecznych dla najmłodszych. Uzupełnieniem dla zapisów
prawnych były Wskazówki w sprawie organizacji bibliotek dla dzieci
i księgozbiorów dla dzieci w publicznych bibliotekach powszechnych
opublikowane w 1957 roku, nowelizacja nastąpiła 15 stycznia 1974 roku
pod nazwą Wskazówki w sprawie organizacji czytelnictwa dzieci
w bibliotekach publicznych. Zostały w nich opisane: zadania,
organizacja,

lokal

i

wyposażenie

biblioteki,

gromadzenie,

opracowywanie i udostępnianie księgozbioru, praca wychowawcza
biblioteki, pracownicy, planowanie. Tego typu instytucja powinna dbać
i zaspokajać potrzeby czytelnicze od najmłodszych lat, uczyć
samodzielnej pracy z lekturą. Dodatkowo, powinna spełniać rolę
wychowawczą, oddziaływać na czytelnika poprzez różnorodne imprezy,
zabawy, spotkania literackie, w formie tradycyjnej (głośne czytanie
utworów literackich), a także audiowizualnej (pokazy filmowe),
powinna także współpracować ze szkołami i innymi instytucjami. Dzięki
posiadanym zasobom może rozwinąć umiejętności informacyjnobibliograficzne wśród najmłodszych przy pomocy wszelkiego rodzaju
zabaw, m. in. polegających na wyszukaniu w katalogu kartkowym czy
elektronicznym danej pozycji. Zadaniem biblioteki obsługującej dzieci
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jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych od najmłodszych lat,
rozszerzanie wiedzy dziecka, rozwijanie indywidualnych uzdolnień,
budzenie wrażliwości artystycznej2.
Stały Komitet Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży IFLA
przygotował wytyczne, dotyczące Usług w bibliotekach dla dzieci,
mające pomóc bibliotekarzom wprowadzić jak najwyższej jakości usługi
dla najmłodszych. Opisano szczegółowo: misję biblioteki, wychodzenie
naprzeciw dziecięcym potrzebom, grupy docelowe, cele, finansowanie,
materiały i kryteria selekcji, przestrzeń, usługi, współpracę w sieci
środowiskowej, reklamę, personel, zarządzanie3.
Stały Komitet Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży IFLA
opracował również Wytyczne dla bibliotek obsługujących niemowlęta
i małe dzieci (do 3 lat)4. Opisane cele usług mówią o rozwoju mowy
i zdolności językowych u maluchów, uczenie rodziców, jak korzystać
z książek, czytania na głos, stworzenie przyjaznej, dostępnej,
atrakcyjnej, bezpiecznej przestrzeni bogatej w książki. Zbiory dla tej
grupy użytkowników powinny być bezpieczne dla dzieci, a ciekawe
i interesujące dla rodziców. Książki powinny zawierać ilustracje i być
wykonane z różnego materiału z elementami do wąchania i dotykania,
przeznaczone także dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Narodowej, Wskazówki w sprawie organizacji czytelnictwa dzieci w bibliotekach publicznych, [in:] Standardy biblioteczne. Wzorce i doświadczenia Unii Europejskiej, red. Jan Wołosz, Warszawa 2003, s. 100.
3 Usługi w bibliotekach dla dzieci. Wytyczne IFLA, „Poradnik Bibliotekarza” 2007, nr 1, Dodatek, s. IIV.
4 Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących niemowlęta i małe dzieci (do 3 lat), „Poradnik Bibliotekarza” 2008, nr 10, Dodatek, s. I-IV.
2
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Filia dla Dzieci i Młodzieży
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży
Współczesne książnice spełniają szeroko pojętą funkcję edukacyjną
i kulturową, używając przy tym oryginalnych form upowszechniania
wiedzy. Biblioteką dziecięcą godną uwagi jest Filia dla Dzieci i Młodzieży
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży, która
od początku swojego istnienia prowadzi ciekawe zajęcia dla najmłodszych.
Jest także pierwszym oddziałem Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa
w Chełmży, działającym od 1963 roku.5 Funkcjonuje w niej niezwykle
kolorowa czytelnia, zapełniona księgozbiorem popularnonaukowym,
literaturą piękną, a także czasopismami. Wielobarwne meble, kosze
z książkami i zabawkami, a także gry planszowe znajdują się w sali
dostosowanej odpowiednio do różnego rodzaju zabaw. Pomieszczenie
umożliwia przyjemną pracę oraz twórcze i efektywne myślenie. Poza nim
jest jeszcze wypożyczalnia ze zbiorem książek popularnonaukowych
i beletrystycznych, połączona z pracownią komputerową. Na księgozbiór
składa się 15 tys. woluminów. Książki podzielone są według działów
tematycznych oraz poziomów, odpowiadających wiekowi czytelnika.
Poziom 0 od 0 do 6 lat, poziom I od 6 do 8 lat, poziom II od 9 do 10 lat,
poziom III od 11 do 14 lat, poziom IV od lat 15.
Pracownicy z przygotowaniem pedagogicznym organizują z wielkim
zaangażowaniem dla młodych użytkowników zabawy edukacyjnorozrywkowe przy wykorzystaniu książki jako punktu centralnego.
Wszystkie spotkania odbywają się cyklicznie. Tematy spotkań są bardzo
zróżnicowane, każdemu miesiącowi odpowiada autor lub wybrany temat,
który obejmuje zabawy plastyczne i czytane teksty. Barwne opisy
R. Sakrajda, W. Sakrajda, Nasza biblioteka. Miejska i Rejonowa Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży 1946-1996, Chełmża 1996, s. 18.
5
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wszystkich wydarzeń biblioteka zamieszcza w kronice. Bibliotekarki
organizują konkursy czytelnicze, plastyczne, literackie, ortograficzne,
spotkania autorskie, imprezy okolicznościowe (m. in. Światowy Dzień
Książki, Tydzień Bibliotek, Sprzątanie Świata, Dzień Wiosny, Dzień Babci
i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Pluszowego Misia, zabawy
andrzejkowe, bal przebierańców, mikołajki) oraz nocne zabawy z książką
(m. in. „Poszukiwanie informacji nie musi być nudne”6, „Szalona noc
z Harrym Potterem”).
Podczas badań skupiono się na zajęciach prowadzonych w każdą
środę i piątek pt. „Bajkowe poranki”. Pierwsze spotkanie odbyło się w 2003
roku, wówczas prowadzone było cztery razy w tygodniu. Obecnie odbywają
się dwa razy w tygodniu od godziny dziesiątej do dwunastej. Przygotowana
oferta obejmuje głośne czytanie wierszy i baśni dla tych, co nie potrafią
jeszcze czytać, rozwijając przy tym wyobraźnię dziecka, zabawy ruchowe,
wspomagające nawiązywanie kontaktu między dziećmi, ucząc otwartości.
Uzupełnieniem jest śpiewanie piosenek, dotyczących czytania, zajęcia
plastyczne, a na sam koniec organizowany jest słodki poczęstunek. Dzieci na
bieżąco uczestniczą w zajęciach, a te, które odchodzą do zerówki lub
przedszkola otrzymują maskotki i pamiątkowe dyplomy, przypominające
mile spędzony czas w bibliotece i pierwszy kontakt z książką. „Bajkowe
poranki” cieszą się coraz szerszym gronem uczestników.
Biorące udział w zajęciach dzieci, wykazują dużo energii
i zainteresowania, podczas gdy pani bibliotekarka stara się jak
najefektywniej zaciekawić najmłodszych. Rodzice mogą zostawić dzieci
pod opieką bibliotekarza, wskazane jest przy tym również uczenie dzieci
samodzielności. Opiekunowie proszeni są o pozostanie poza salą zabaw,
B. Kicińska, Poszukiwanie informacji nie musi być nudne, „Gazeta Chełmżyńska” 2010, nr 183 (styczeń/luty), s. 11.
6
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aby dziecko mogło autonomicznie uczestniczyć w zabawach plastycznych.
Zajęcia przeznaczone są dla pociech niechodzących do przedszkola, które
w ten sposób mają możliwość poznania świata książek i zabawy
z rówieśnikami. Niestety często rodzice informują dzieci, iż zabierają je na
zajęcia do przedszkola, tłumacząc, że zajęcia w bibliotece nie brzmią
atrakcyjnie i w żaden sposób nie kojarzą się z zabawą. Przez takie
argumentowanie dzieci mogą mieć problem w odróżnieniu możliwości,
jakie daje im przede wszystkim biblioteka (udostępnianie, wypożyczanie,
obcowanie

z

literaturą).

Bibliotekarki

z

dużym zaangażowaniem

podchodzą do prowadzonych zajęć. Upowszechniając świat baśni
w artystyczny sposób, zachęcają najmłodszych do obcowania z światem
książki. Filia współpracuje z miejscowymi szkołami m.in. z Zespołem
Szkół Specjalnych w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.7
Zakończenie
Obecność książki w życiu dziecka umożliwia prawidłowy rozwój
intelektualny, wzbogaca jego wiedzę o świecie, uczy poprawnego języka
literackiego, budzi poczucie estetyki przez wartościowe artystyczne
ilustracje8. Rolą rodzica jest wprowadzenie dziecka w orbitę „czarnej
sztuki”, do niego należy dobór mądrej literatury, to rodzic, czasami nawet
nieświadome, kształtuje gust młodego czytelnika. Praca bibliotekarza
dziecięcego wymaga wiele przygotowań do zajęć również poza miejscem
pracy, pomysłowość jest tutaj niezbędna, może być kluczem do idealnej
współpracy

między

najmłodszymi

czytelnikami

a

bibliotekarzem.

Bibliotekarz musi charakteryzować się postawą otwartą, dynamiczną,

J. Chmielewska, D. Cieślińska, B. Kicińska, Chełmżyńska książnica. Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży, Chełmża 2006, s. 14.
8 B. Kicińska, Bajkowe poranki, „Gazeta Chełmżyńska” 2006, nr 155, s. 2.
7
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kreatywną, życzliwą wobec czytelników. Należy dziecku pokazać, że
oferta bibliotek jest bardzo bogata i atrakcyjna.
Placówki

zapewniają

twórcze

wypełnienie

czasu

wolnego,

różnorodne formy kontaktu z książką. To właśnie dzieci najchętniej biorą
udział w organizowanych przez biblioteki imprezach, są najważniejszymi
użytkownikami książnic, które w miarę swoich możliwości starają się
wprowadzać w życie wytyczne przygotowane przez IFLA. Wytyczne
adresowane są do bibliotekarzy, administratorów, studentów, osób
prowadzących szkolenia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej, rodziców, opiekunów, nauczycieli, a także do małych dzieci.
Biblioteka w Chełmży organizuje specjalne imprezy dla dzieci, zachęcając
do korzystania z księgozbioru od najmłodszych lat. Najmłodsi mają prawo
do

skorzystania

z

zabawek,

książek,

multimediów

oraz

innych

dokumentów przeznaczonych dla nich samych. Biblioteka zapewnia
każdemu dziecku prawo do informacji, rozwoju czytelniczego, udział w
programach rozwijających jego twórczość, swobodny dostęp do wszystkich
zbiorów, które są starannie dobierane. Filia dobiera materiały wysokiej
jakości,

odpowiednie

do

wieku

odbiorców,

wprowadzające

do

społeczeństwa globalnego. W bibliotece funkcjonuje przestrzeń łatwo
rozpoznawalna, dzięki specjalnym meblom oraz dekoracjom, w której
odbywają się wszelkie spotkania, organizowane przez wyszkolonych
i zaangażowanych bibliotekarzy dziecięcych. Książnice realizując wyżej
podane wytyczne IFLA zapewniają maluchom jak i opiekunom bezpieczną
i atrakcyjną przestrzeń.
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POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEK SZKOLNYCH –
WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW
GIMNAZJUM W BRUSACH.
Wprowadzenie
Miasto Brusy położone jest w województwie pomorskim i liczy
sobie około 4 tys. mieszkańców. Choć usytuowane jest w pięknej okolicy,
to jednak nie ma w nim zbyt wielu atrakcji turystycznych i kulturalnych.
Głównym

miejscem

spotkań

mieszkańców

Brus

jest

Powiatowy

Młodzieżowy Dom Kultury. W mieście znajdują się także 4 szkoły:
podstawowa, gimnazjum oraz dwie ponadgimnazjalne: zawodowa i liceum
W poniższej pracy autorki pragną skupić się na zaprezentowaniu
biblioteki szkolnej Gimnazjum w Brusach, w którym obecnie uczy się 464
uczniów. Szkoła ta powstała 1 września 1999. W tym samym roku
rozpoczęła swoją działalność biblioteka szkolna.
Księgozbiór składa się z 2460 książek, zbiorów audiowizualnych
oraz czasopism dla młodzieży i nauczycieli. W bibliotece działa także
aktyw

biblioteczny,

który

jest

łącznikiem

między

biblioteką

a wychowawcami i nauczycielami.
Jednym

z

podstawowych

zadań

biblioteki

jest

promowanie

czytelnictwa wśród uczniów. W Gimnazjum w Brusach przyjmuje ono różne
formy. Najczęściej organizowane są konkursy czytelnicze. W ciągu ostatnich
lat przeprowadzono m.in. konkursy: „Dalsze losy Ani z Zielonego Wzgórza”,
„Harry Potter i Zakon Feniksa”, czy też „Kwiat kalafiora”.
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Ponadto na gazetce ściennej prezentowane są nowości czytelnicze,
które pojawiły się w bibliotece w ostatnim czasie. Innym sposobem
motywowania jest nagradzanie dyplomami czy też drobnymi upominkami
najlepszych czytelników w danym roku szkolnym.
Wiadomości wstępne
Według „Manifestu bibliotek szkolnych”, misją tych instytucji jest
przede wszystkim „udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
a także świadczenie usług, które ułatwiają wszystkim członkom
społeczności szkolnej rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia
i efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach i za
pośrednictwem różnych mediów”1. Aby jak najlepiej realizować swoje
posłannictwo,

bibliotekarze

powinni

najpierw

poznać

potrzeby

i oczekiwania użytkowników. Istnienie biblioteki ma sens dopiero wtedy,
gdy pracownicy będą starali się w miarę możliwości sprostać wymaganiom
czytelników. Najprostszym sposobem dotarcia do takich danych jest
przeprowadzenie ankiety. Przedstawione poniżej wyniki pokazują, jak
ważne informacje można uzyskać dzięki takiemu przedsięwzięciu.
Celem zbadania poziomu zadowolenia z usług oferowanych przez
bibliotekę szkolną, przeprowadzona została ankieta wśród uczniów
Gimnazjum w Brusach. Na podstawie zgromadzonych informacji, autorki
opracowały niniejsze wyniki2. W badaniu udział wzięło 71 osób, w tym
32 chłopców i 39 dziewczyn. Ankieta składała się z 12 pytań:





4 zamkniętych jednokrotnego wyboru z uzasadnieniem odpowiedzi
4 zamkniętych jednokrotnego wyboru
2 zamkniętych wielokrotnego wyboru
2 otwartych

1

Manifest bibliotek szkolnych (UNESCO/IFLA), tłum. z ang. Bogumiła Staniów „Biblioteka w Szkole”
2000, nr 11, s. 1.
2
Wyniki ankiety przeprowadzonej w marcu 2011 r. są w posiadaniu autorek.
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Ankieta miała dać uczniom możliwość wypowiedzenia się na temat
swojej biblioteki szkolnej. W badaniach pominięto nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły. Zakładano, że próba będzie liczyła 77 osób i tyle
egzemplarzy ankiet zostało wydrukowanych, spośród nich wypełnionych
zostało 71.
Omówienie wyników
Na pytanie: W jaki sposób spędzasz wolny czas? największą
popularnością cieszyło się oglądanie telewizji i słuchanie muzyki, każda
z tych czynności uzyskała po 23% głosów. Z kolei korzystanie z komputera
otrzymało 13% a czytanie książek oraz uprawianie sportu – 11%.
Które zdanie najlepiej Ciebie charakteryzuje?

Źródło: Opracowanie własne

Następne pytanie miało na celu zbadanie, jak często uczniowie
czytają książki. Jak wynika z powyższego wykresu, aż 34% osób czyta
książki, tylko jeśli musi. Należy zauważyć, że zaledwie 4% uczniów czyta
bardzo często. Dzięki udostępnieniu statystyk dotyczących pracy biblioteki,
przebadany został stan czytelnictwa ankietowanych klas na podstawie
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wypożyczeń. Okazało się, że w I semestrze roku szkolnego 2010/2011
średnia wypożyczeń książek na jednego ucznia wynosiła: w klasie I c –
14,0; II b – 1,6 a w III a – 13,8. Liczby te doskonale odzwierciedlają
wyniki uzyskane w ankiecie.
Jak często korzystasz z biblioteki szkolnej?

Źródło: Opracowanie własne

Trzecie pytanie brzmiało następująco: Jak często korzystasz
z biblioteki szkolnej? Niestety, aż 45% ankietowanych korzysta ze zbiorów
biblioteki

szkolnej,

tylko

wtedy,

gdy

tego

potrzebuje.

Jedynie

6% użytkowników przyznało się do częstych odwiedzin w bibliotece.
Z kolei na pytanie: W jakim stopniu biblioteka zaspokaja Twoje
potrzeby informacyjne?, aż 53% uczniów uznało, że zaspokaja tylko
częściowo, 24% wskazało, że wcale ich nie zaspokaja a 23% - zaspokaja
całkowicie. To pytanie wymagało uzasadnienia swojej odpowiedzi.
Niestety, wielu uczniów nie zrozumiało pytania, gdyż w uzasadnieniu
odpowiadali, że mają swój Internet w domu. Jedna z ankietowanych osób
napisała: „Dlatego, że czasami, jak mam zły dzień, to biblioteka szkolna
mnie zaspokaja” .
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W kolejnym pytaniu uczniowie mieli za zadanie napisać, co należy
zmienić w bibliotece, aby stała się ona bardziej interesująca dla
użytkowników. Wśród najczęściej pojawiających się odpowiedzi należy
wymienić: zakup nowości
młodzieżowej,
komputerowego,

zwiększenie
zakup

wydawniczych, a zwłaszcza literatury
dostępu

zbiorów

do

nowoczesnego

audiowizualnych

oraz

sprzętu
zmianę

pracowników biblioteki.
Na pytanie: Jak oceniasz księgozbiór zgromadzony w bibliotece
szkolnej?, 63% uczniów odpowiedziało, że tylko częściowo zaspokaja ich
potrzeby. Z kolei 21% uznało, iż jest on w pełni wystarczalny, a pozostałe
16% badanych stwierdziło, że nie spełnia ich oczekiwań. W uzasadnieniu
swojej odpowiedzi, większość ankietowanych zwraca uwagę na brak
wystarczającej liczby książek młodzieżowych.
Jakich książek według Ciebie powinno być więcej w bibliotece szkolnej?

Źródło: Opracowanie własne
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W następnym punkcie, autorki pragnęły dowiedzieć się, jakich
książek według czytelników powinno być więcej w bibliotece szkolnej. Jak
widać z powyższego wykresu, według uczniów najwięcej brakuje książek:
fantastycznych (24%), przygodowych (22%), kryminalnych (14%) oraz
obyczajowych (13%).
Na pytanie: Czy korzystasz z dostępnych komputerów w bibliotece
szkolnej? twierdzącej odpowiedzi udzieliło zaledwie 15% ankietowanych.
Pozostali (85%) odpowiedzieli, że nie korzystają z nich wcale.
W uzasadnieniu dla swojej odpowiedzi w większości pisali, że posiadają
komputery w domu i nie mają potrzeby korzystania z tych znajdujących się
w szkole. Uczniowie podkreślali także, że sprzęt komputerowy, znajdujący
się w bibliotece, jest zbyt stary i powolny, co znacząco przeszkadzało
w realizacji zadań.
Ostatnie

zagadnienie

dotyczyło

zadowolenia

z

obsługi

użytkowników przez bibliotekarki. Na pytanie Czy według Ciebie można
liczyć na fachową obsługę i doradztwo bibliotekarza? 80% ankietowanych
odpowiedziało pozytywnie. Tylko 20% udzieliło negatywnej odpowiedzi.
Jednak po przeanalizowaniu uzasadnień uczniów, można zauważyć, że
zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że obsługa biblioteczna jest
sympatyczna i kompetentna, inni z kolei skarżą się na długi czas
oczekiwania oraz brak pomocy ze strony pracowników. Jako najbardziej
skrajny przykład niezadowolenia, można podać odpowiedź jednego
z uczniów, który domagał się zwolnienia bibliotekarki pracującej
w gimnazjum.
Konkluzja
Wyniki przeprowadzonej ankiety nasuwają wniosek, iż większość
uczniów jest częściowo zadowolona z usług biblioteki szkolnej
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w Gimnazjum w Brusach. Omawiana biblioteka połączona jest z biblioteką
szkoły podstawowej oraz znajduje się na ostatnim piętrze budynku. Takie
rozwiązanie zdecydowanie przeszkadza uczniom, którzy w swoich
wypowiedziach skarżyli się na brak miejsca oraz niedogodne usytuowanie
pomieszczenia. Kolejną wadą omawianej biblioteki jest niedostateczny
księgozbiór. Według większości uczniów nie jest on dostatecznie często
aktualizowany i choć liczba lektur jest wystarczająca, to brakuje w nim
typowych

książek

młodzieżowych,

a

zwłaszcza

fantastycznych

i popularnych obecnie „paranormal romance”.
Kolejny powód niezadowolenia wśród użytkowników biblioteki to
brak nowoczesnego oprogramowania komputerowego. W bibliotece
znajduje się 8 komputerów, w tym 4 należą do biblioteki szkoły
podstawowej. Uczniowie gimnazjum mogą korzystać ze wszystkich
komputerów. Także szybkość łącza internetowego pozostawia wiele do
życzenia. Zgodnie z odpowiedziami jest ono za wolne i nie zawsze działa.
Poza tym, użytkownikom brakuje gier komputerowych oraz dostępu do
filmów. Warto zauważyć, że uczniowie sami wychodzą z inicjatywą zmian
w bibliotece. Jedna z ankietowanych osób zaproponowała utworzenie
w bibliotece koła literackiego bądź też aktywu bibliotecznego. Może to
świadczyć o chęci zaangażowania się w pracę biblioteki, zamiast bycia
jedynie pasywnym użytkownikiem.
Wyniki ankiety, choć nie są zadowalające, pozwalają mieć nadzieję
na przyszłość. Ankietowani uczniowie byli świadomi swoich potrzeb
i w jasny sposób potrafili je przedstawić oraz wyrażali chęć czytania
książek. Badanie to pokazuje, jak ważne jest przeprowadzanie ankiet wśród
użytkowników bibliotek szkolnych. Dzięki nim można poznać opinię
czytelników, ich potrzeby oraz w ramach możliwości finansowych
placówki, starać się je zaspokoić.
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Załącznik

nr

1.

Potrzeby

użytkowników

bibliotek

szkolnych.

Ankieta przeprowadzona wśród uczniów Gimnazjum w Brusach

1. Klasa:
a. pierwsza

c. trzecia

b. druga
2. Płeć:
a. mężczyzna

b. kobieta

3. W jaki sposób spędzasz wolny czas? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
a. Oglądam telewizję

e. Chodzę do kina lub teatru

b. Słucham muzyki

f.

c. Czytam książki

g. Inne (proszę podać jakie)

Chodzę na basen

d. Czytam czasopisma
4. Które zdanie najlepiej Ciebie charakteryzuje?
a. Nie czytam książek w ogóle

c. Rzadko czytam

b. Czytam książki tylko jeśli

d. Dosyć często czytam

muszę

e. Czytam książki bardzo często

5. Jak często korzystasz z biblioteki szkolnej?
a. Bardzo często
b. Często

e. Tylko

wtedy,

gdy

tego

potrzebuję

c. Kilka razy w miesiącu

f. Kilka razy w roku

d. Rzadko

g. Nigdy

6. W jakim stopniu biblioteka szkolna zaspokaja Twoje potrzeby informacyjne?
a. Zaspokaja całkowicie
b. Zaspokaja częściowo

c. Wcale nie zaspokaja
uzasadnij swój wybór
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7. Czego oczekiwałbyś/ oczekiwałabyś od biblioteki szkolnej aby miała zachęcić
Ciebie do korzystania z niej?
8. Jak oceniasz księgozbiór zgromadzony w bibliotece szkolnej?
a. W pełni zaspokaja moje potrzeby
b. Tylko częściowo zaspokaja moje potrzeby
c. W ogóle nie zaspokaja moich potrzeb
Uzasadnij swój wybór
9. Jakich książek według Ciebie powinno być więcej w bibliotece szkolnej?
a. Obyczajowe

e. Historyczne

b. Przygodowe

f. Fantastyczne

c. Kryminalne

g. Lektury szkolne

d. Przyrodnicze

h. Inne

10. Czy korzystasz z dostępnych komputerów w bibliotece szkolnej?
a. Tak

b) Nie

Jeżeli odpowiedziałeś/ odpowiedziałaś „Nie”, to uzasadnij dlaczego
11. Czy według Ciebie można liczyć na fachową obsługę i doradztwo bibliotekarza?
a. Tak

b) Nie

Uzasadnij swoją odpowiedź
12. Podziel się z Twoimi spostrzeżeniami na temat biblioteki szkolnej:
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MIEJSCE CZYTELNIKA GŁUCHONIEWIDOMEGO
W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACJI I WIEDZY
Wprowadzenie
Człowiek niepełnosprawny, jak i pełnosprawny, w jednakowym
stopniu w społeczeństwie wiedzy jest uzależniony od rozwoju technologii.
Jednak istnieją pewne dysproporcje w udostępnianiu i dostępności
informacji dla różnych grup społecznych. Wynikają one z ograniczeń
generowanych przez osoby udostępniające informacje. Większość osób
wchodzących w skład społeczeństwa to osoby pełnosprawne, których
możliwości i potrzeby estetyczne pozwalają na odbiór informacji
wizualnej. W odbiorze informacji u zdrowego człowieka aż w 82% udział
ma wzrok, a tylko 18% pozostałe zmysły1. Dysproporcje te odczuwają
silnie osoby z dysfunkcją wzroku. Wśród tej grupy wyróżnić możemy
także osoby głuchoniewidome, dla których dostęp do informacji jest
szczególnie utrudniony, bowiem utraciły one nie tylko wzrok, ale i słuch.
Zmysły długodystansowe, tzn. wzrok i słuch mają aż 93 % udziału
w percepcji informacji przez osoby pełnosprawne. Utrata, bądź uszkodzenie,
tych zmysłów powoduje ograniczenie ilości i jakości dostarczanych
informacji2. Aby osoby niewidome, słabo widzące i głuchoniewidome

1

C. Ślusarczyk, Dostęp osób z niepełnosprawnością wzroku do słowa pisanego a technologie informacyjne, [in:] Niewidomy w świecie książek i bibliotek. Wybrane zagadnienia, pod. red. M. Czerwińska, T.
Dederko, Warszawa, 2008, s. 64.
2
J. Omieciński, Znaczenie dostępu do informacji dla osób niewidomych i słabowidzących, „Przegląd
Tyflologiczny” 2002, nr 1-2, s. 23.
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równoprawnie funkcjonowały w społeczeństwie wiedzy, potrzebują one
odpowiednich narzędzi wspomagających odbiór informacji.
Osoby niewidome już od XIX w. stały się niezależne od osób
trzecich w procesie pozyskiwania informacji dzięki opracowaniu
w XIX w. alfabetu Braille’a. Jednak od samego początku opóźnienia
ukazywania się wydawnictw brajlowskich stwarzały problem z aktualizacją
wiedzy pozyskiwaną przez osoby z dysfunkcją wzroku3. Oczywiście, stan
rzeczy zmienił się w dobie informatyzacji, kiedy to powszechność
elektronicznych

źródeł

informacji

w

połączeniu

z

technologiami

tyfloinformatycznymi całkowicie zniwelowały wyżej wymienione bariery
informacyjne. Funkcjonowanie pisma Braille`a w obliczu udogodnień,
płynących z postępu technologicznego miało stać się zagrożone. Jednak,
dzięki swoistej identyfikacji społeczeństwa ludzi niewidomych z pismem
Braille’a, nie tylko nie nastąpiło jego wyparcie, ale także nastąpił jego
rozwój4. Zachowanie pisma Braille’a jest szczególnie ważne dla osób
głuchoniewidomych, które do pozyskiwania informacji wykorzystywać
mogą czasem jedynie dotyk.
Użytkownicy głuchoniewidomi
Aby w pełni zrozumieć sposób funkcjonowania i sposób odbioru
informacji przez osoby głuchoniewidome, konieczne jest na wstępie
usystematyzowanie

i

przybliżenie

sylwetki

tej

grypy

społecznej.

W literaturze przedmiotu omawiającej, zagadnienie głuchoślepoty możemy
napotkać wiele różnych klasyfikacji dokonujących podziału osób
głuchoniewidomych

oraz

równoczesnej

niepełnosprawności

słuchu

3

M. Paplińska, Przyszłość pisma Braille’a – rozwój czy schyłek?, [in:] Niewidomy w świecie książek i
bibliotek. Wybrane zagadnienia, pod. red. M. Czerwińska, T. Dederko, Warszawa, 2008, s. 40 - 52.
4
Ibidem.
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i wzroku na kategorie. Kryterium czasu wystąpienia uszkodzenia zmysłu
słuchu i wzroku, osoby głuchoniewidome dzielimy na:
1. Osoby głuchoniewidome od urodzenia, czyli dotknięte tzw.
głuchoślepotą wrodzoną. Oznacza to, że osoby te doznały
uszkodzenia zmysłów w okresie do 5. roku życia.
2. Osoby głuchoniewidome z wrodzonym i/lub wcześnie nabytym
(do 5 roku życia) uszkodzeniem zmysłu słuchu oraz nabytym po
5 roku życia uszkodzeniem zmysłu wzroku.
3. Osoby głuchoniewidome z wrodzonym i/lub wcześnie nabytym
(do 5 roku życia) uszkodzeniem zmysłu wzroku oraz nabytym po
5 roku życia uszkodzeniem zmysłu słuchu.
4. Osoby z nabytym po 5 roku życia uszkodzeniem zmysłów słuchu
i wzroku.
Taki podział ma zasadnicze znaczenie dla rozumienia osoby
głuchoniewidomej jako czytelnika. Kryterium czasu utraty zmysłów
wzroku i słuchu, i wyznaczony 5. rok życia decyduje bowiem o percepcji
świata otaczającego osobę głuchoniewidomą. Poza indywidualnymi
przypadkami z okresu do 5 roku życia, nie zachowują się w pamięci obrazy
wzrokowe oraz wzorce słuchowe5. Niemal równie ważnym dla określenia
sposobu odbioru informacji czytelnika głuchoniewidomego jest kryterium
stopnia uszkodzenia słuchu i wzroku:
1. Głuchoniewidomi tzn. zupełnie niesłyszący i niewidomi.
2. Niesłyszący i niedowidzący.
3. Niedosłyszący i niedowidzący.
4. Niedosłyszący i słabo widzący6.
5

M. Zaorska, Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych (rozwój i stan obecny), Toruń, 2010, s.
41-43.
6
M. Książek, Wszystko co powinieneś wiedzieć o głuchoniewidomych, [in:] Małymi krokami do wielkich
celów. W świecie osób głuchoniewidomych, pod. red. M. Białek, Warszawa, 2009, s. 9.
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Istnieje także kombinacja tych dwóch kryteriów, która najdokładniej
pomogłaby bibliotekarzowi zidentyfikować osobę głuchoniewidomą jako
potencjonalnego czytelnika:
1. Osoby głuchoniewidome od urodzenia z całkowitą głuchotą
i całkowitą ślepotą.
2. Osoby głuchoniewidome od urodzenia z całkowitą głuchotą
i słabo widzące.
3. Osoby

głuchoniewidome

od

urodzenia

niedosłyszące

i z całkowitą ślepotą.
4. Osoby głuchoniewidome od urodzenia z niedosłuchem i słabo
widzące.
5. Osoby głuchoniewidome z głuchotą od urodzenia i nabytą po
5 roku życia całkowitą ślepotą.
6. Osoby głuchoniewidome z głuchotą od urodzenia i nabytą po
5 roku życia słabo wzrocznością.
7. Osoby głuchoniewidome z niedosłuchem od urodzenia i nabytą
po 5 roku życia całkowitą ślepotą.
8. Osoby głuchoniewidome z niedosłuchem od urodzenia i nabytą
po 5 roku życia słabo wzrocznością.
9. Osoby głuchoniewidome z całkowitą ślepotą od urodzenia
i nabytą po 5 roku życia całkowitą głuchotą.
10.Osoby głuchoniewidome z całkowitą ślepotą od urodzenia
i nabytym po 5 roku życia niedosłuchem.
11.Osoby głuchoniewidome z nabytą po 5 roku życia całkowitą
głuchotą i całkowitą ślepotą.
12.Osoby głuchoniewidome z nabytą po 5 roku życia całkowitą
ślepotą i całkowitym niedosłuchem.
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13.Osoby głuchoniewidome z nabytym po 5 roku życia słabo
widzeniem i całkowitą głuchotą.
14.Osoby głuchoniewidome z nabytym po 5 roku życia słabo
widzeniem i niedosłuchem7
To ostanie kryterium podziału osób dotkniętych tym typem
niepełnosprawności pozwala nam wydzielić potencjalnych użytkowników
bibliotek. Osobom dotkniętym typem głuchoślepoty wymienionym
w punkcie 14 najbliżej jest do uznania jako potencjalnych użytkowników
bibliotek. Wynika to z ich najlepszego przygotowania do życia
w społeczeństwie, które z kolei wynika z najdłuższej drogi pełnosprawnego
funkcjonowania obu zmysłów oraz łatwości komunikowania się przez te
osoby, wynikającej z niedowładu, a nie utraty obu zmysłów 8. Stopniując
potencjalnych użytkowników bibliotek wśród tej grupy społecznej,
następne w kolejności znalazłyby się osoby, które w przypadku obu
zmysłów zostały dotknięte niedowładem, a przynajmniej jeden ze zmysłów
został uszkodzony przed 5 rokiem życia, czyli grupy 4 i 8. Pozostałe grupy
rozpatrywać możemy również jako potencjalnych użytkowników bibliotek,
jednak sposób obsługi oraz komunikowania się z poszczególną jednostką
indywidualnie zależeć będzie od postępu rehabilitacji, a także stopnia
uszkodzenia zmysłów. Jedynie grupa pierwsza nie może zostać ujęta jako
potencjalny czytelnik, co można uzasadnić niemal zerowym kontaktem
i percepcją otoczenia przez tą grupę niepełnosprawnych. Taki stan
spowodowany

jest

także

często

towarzyszącymi

głuchoślepocie

schorzeniami dotykającymi funkcji psycho-ruchowych, jak porażenie
mózgowe czy zespół Ushera9. Komunikacja bezpośrednia z osobą
7

M. Zaorska, op.cit., s. 65.
B. Miles, Literacy For Persons Who Are Deaf-Blind [on-line], [dostęp 29 marca 2011]. World Wide
Web: http://nationaldb.org/NCDBProducts.php?prodID=37.
9
Ibidem.
8
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niewidomą, w zależności od stopnia utraty poszczególnych zmysłów,
odbywa się zasadniczo w przypadku każdej jednostki w różny sposób.
Podstawowymi sposobami komunikacji bezpośredniej są język migowy
(w przypadku osób niedowidzących, które nie są w stanie odebrać
tradycyjnej mowy), mowa tradycyjna (w przypadku osób niedosłyszących,
u których stopień utraty wzroku nie pozwala odbierać komunikatów
w języku migowym) oraz alfabet Lorma, za pomocą którego osoby
głuchoniewidome komunikują się między sobą dotykając punktów na
dłoni. Odpowiednie części dłoni odpowiadają literom alfabetu łacińskiego.
Sekwencje dotykania punktów na dłoni rozmówcy tworzą wyrazy
i zdania10.
Dostęp do informacji
Bazując na wyżej wymienionych kryteriach postrzegania osoby
głuchoniewidomej, postaram się pokrótce przybliżyć sprzęt rehabilitacyjny
potrzebny do zdobywania informacji przez osobę głuchoniewidomą. O ile
tradycyjny sposób pisania i czytania w alfabecie Braille’a przez osoby
głuchoniewidome nie różni się niczym od wykonywania tych czynności
przez osoby niewidome, to korzystanie z elektronicznych źródeł informacji
oraz sporządzanie tekstów w takiej formie jest trochę bardziej zawężone
i skomplikowane. Mówiąc o korzystaniu z komputera i Internetu przez
osoby niewidome w stopniu znacznym, wyobrażamy sobie komunikowanie
się z komputerem za pomocą specjalistycznego oprogramowania typu
screen reader, współdziałające z syntezatorem mowy lub linijki
brajlowskiej. Z kolei, korzystanie z komputera i Internetu przez osoby
niewidome w stopniu umiarkowanym jest uzależnione od sprzętu
optoelektronicznego. Jednak, gdy dodamy do powyższych upośledzeń
10

M. Książek, op.cit., s. 28.
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całkowity brak słuchu, to w pierwszym przypadku jedynym środkiem
komunikowania pozostaje monitor brajlowski, w drugim natomiast
komunikacja z komputerem pozostaje taka sama. Jeśli natomiast zamiast
całkowitej głuchoty dodamy niedosłuch, w takim przypadku w obu
wariantach opcją komunikacji z komputerem pozostaje oprogramowanie
typu

screen

reader

podłączone

do

specjalistycznego

sprzętu,

wzmacniającego dźwięk wygenerowany przez syntezator mowy.
Monitory brajlowskie przede wszystkim wymagają od użytkownika
znajomości alfabetu Braille’a, ponieważ przekazywana informacja
przedstawiana jest w postaci liter Braille’a. Wymagają one podłączenia do
komputera i służą do przekazywania informacji, znajdujących się na
ekranie. Monitor brajlowski składa się z pola, zawierającego od kilkunastu
do kilkudziesięciu znaków oraz klawiszy funkcyjnych, służących do
poruszania się po ekranie komputera. Gdy do komputera podłączony
zostanie skaner, osoby głucho niewidome będą w stanie korzystać
z tradycyjnych czarno drukowych publikacji11. Biblioteka otwarta dla
specjalnych grup użytkowników skupić powinna się przede wszystkim na
tak wyposażonym stanowisku komputerowym. Monitory brajlowskie są
także nazywane linijkami brajlowskimi ze względu na dość małe rozmiary.
Mały rozmiar wpływa na ich mobilność. Monitory brajlowskie dla osób
głuchoniewidomych są podstawą pracy z komputerem12.
Podczas korzystania z komputera nie sposób pominąć form
graficznej reprezentacji treści. Taki przekaz dostępny jest dzięki dotykowi
za pośrednictwem urządzenia GWP. Urządzenia GWP (Graphic Window
Professional) działają na podobnej zasadzie co monitory brajlowskie, z tą
różnicą, że zamiast jednej linijki znaków alfabetu Braille’a posiada pole
11

C. Ślusarczyk, op.cit., s. 65.
R. Olszewska, Studenci niewidomi i słabo widzący – poradnik dla wyższych uczelni. Vademecum adaptacji stanowiska komputerowego, Kraków 2007, s. 16.
12
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o powierzchni 24 x 16 punktów, na którym przedstawione są
przekształcone obrazki z monitora komputera. Wyświetlany obraz jest
dynamicznie zmieniany i w czasie rzeczywistym przekazywany do
dotykowego odbioru grafiki. Urządzenie takie posiada funkcję zoom,
podglądu i ręcznego nasycenia obrazu. W połączeniu z linijką brajlowską
pozwala na jednoczesną kontrolę tekstu i informacji graficznych, które
znajdują się na ekranie monitora13.
Dla osób pełnosprawnych podczas nauki ważne jest, aby sporządzić
notatki, utrwalające zdobyte informacje. Najczęściej notatki są sporządzane
ręcznie, choć w dobie komputeryzacji równie często wykorzystuje się do
tego pakiety biurowe lub prosty notatnik systemowy. Te programy są
oczywiście

dostępne

dla

osób

głuchoniewidomych

dotkniętych

niedosłuchem dzięki programom udźwiękowiającym i wzmocnieniu
dźwięku. Głuchoniewidomi mają też inne rozwiązanie sporządzania
notatek. Notatniki brajlowskie to przenośne urządzenia, dzięki którym
osoba niewidoma, znająca język Braille’a, jest w stanie w różnych
sytuacjach życiowych (w podróży, podczas wykładu itp.) sporządzić tekst.
Tekst ten zapisywany jest w postaci elektronicznej na pamięci wbudowanej
lub zewnętrznej o dużej pojemności. Każde tego typu urządzenie
wyposażone jest w moduł mowy, poprzez który użytkownik jest w stanie
kontrolować poprawność zapisywanego tekstu, a następnie go odsłuchać14.
Urządzenia te coraz częściej wyposażane są w nowe funkcje, jak: zegar,
kalendarz, stoper, minutnik oraz funkcje komunikowania z komputerem, za
pomocą których użytkownik może kopiować notatki na dysk komputera
i odwrotnie. System ośmio punktowy, tzw. Eurobraille’a, pozwala na
robienie zapisu w notatnikach brajlowskich oraz sporządzanie nawet
13
14

Ibidem.
C. Ślusarczyk, op.cit., s. 66.
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najbardziej skomplikowanych obliczeń matematycznych i fizycznych15.
Wiele spośród modeli notatników ma wbudowaną linijkę braillowską, stają
się one, po połączeniu do komputera, monitorem braillowskim, co znacznie
przyspiesza pracę osobom głuchoniewidomym16.
Wymieniony sprzęt tyfloinformatyczny służyć może każdej grupie
osób głuchoniewidomych znających pismo Braille’a. Dla większego
komfortu osoby z niedosłuchem, bez względu na stopień utraty wzroku,
mogą korzystać ze sprzętu i oprogramowania udźwiękowiającego
z

podłączonym

urządzeniem,

wzmacniającym

sygnał

dźwiękowy.

Urządzenia przeznaczone dla osób z niedosłuchem wykonywane są
indywidualnie i każda z nich posiada takie urządzenie prywatnie.
Praktycznie każde z urządzeń ma wtyczkę mikrofonową, umożliwiającą
podłączenie sprzętu elektronicznego.
Urządzeniem, które powinno być na wyposażeniu każdej biblioteki
publicznej i uniwersyteckiej jest urządzenie lektorskie. Sprzęt tego typu
bazuje na budowie komputera PC. W jednej obudowie zamknięte są
sprzężone ze sobą trzy urządzenia: moduł mowy, skaner oraz komputer
wyposażony w program do rozpoznawania znaków. Ich obsługa jest prosta.
Wystarczy położyć dokument na skanerze, przycisnąć klawisz na
udźwiękowionej klawiaturze i urządzenie rozpozna zeskanowany tekst
i dzięki modułowi mowy przeczyta go nam. W urządzeniach lektorskich
regulować można głośność i tempo mowy. Rozpoznany dokument można
zapisać w postaci elektronicznej. Na rynku dostępnych jest wiele modeli
takich urządzeń które różnią się syntezatorami mowy. Najpopularniejsze
z nich to AutoLektor, Multilektor i Poet Compact17.
15

M. Paplińska, Przyszłość pisma Braille’a – rozwój czy schyłek, [in:] Niewidomy w świecie książek i
bibliotek, s. 54.
16
C. Ślusarczyk, op.cit, s. 66.
17
R. Olszewska, op.cit., s. 24-25; C. Ślusarczyk, op.cit., s. 68-69.
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Podsumowanie
Choć pokonywanie trudności w przypadku osób głuchoniewidomych
nabiera zupełnie nowego wymiaru w świetle przytoczonych przeze mnie
uszkodzeń lub utraty głównych zmysłów percepcji świata, to nowoczesne
technologie, podobnie jak w przypadku osób niewidomych w stopniu
znacznym i umiarkowanym, stwarzają możliwości zaistnienia jako
pełnoprawni członkowie społeczeństwa informacji i wiedzy.
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MEDIATEKA - ERA SUPERBIBLIOTEK
Próba definicji mediateki
Mediateki to nowoczesne biblioteki, które powstały w celu
uatrakcyjnienia dostępu do wiedzy, a także promowania czytelnictwa oraz
tworzenia

kreatywnej

atmosfery

dla

użytkowników.

Umożliwiają

korzystanie z multimediów i książek, zarówno poprzez wypożyczanie, jak
i dostęp na miejscu. Choć adresowane są do wszystkich osób, szczególną
popularnością cieszą się wśród ludzi od 13 do 25 roku życia. Biblioteka
w XXI wieku powinna nie tylko przechowywać wiedzę w postaci
księgozbiorów, ale i jak najłatwiej i najatrakcyjniej ją prezentować1.
Biblioteka jako „trzecie miejsce”
W 1989 roku amerykański socjolog Ray Oldenburg napisał książkę The
Great Good Place. Przedstawił w niej teorię, według której nasze życie
społeczne koncentruje się wokół trzech ośrodków: domu, w którym
mieszkamy, pracy, gdzie pracujemy zawodowo oraz tzw. „trzeciego miejsca”.
Jest to miejsce odpoczynku, neutralna przestrzeń, w której spędzamy wolny
czas, prowadzimy szeroko pojęte życie towarzyskie, nabieramy oddechu.
To także miejsce tętniące życiem lokalnej społeczności.2
Jeśli biblioteka ma stanowić „trzecie miejsce”, musi się bardzo
postarać, gdyż obecnie posiada potężnych konkurentów: centra handlowe,
które

w

swoich

kampaniach

promocyjnych

reklamują

się

jako

M. Strzelecka, Era superbiblioteki, „Przekrój” 2010, [online] [dostęp 20.03.2011]. Dostępny w
World Wide Web: http://www.mediateka.waw.pl/component/content/article/1-aktualnoci/36mediatek-poleca-miasto-kopernika-toru.
2 Vide. R. Oldenberg, The Great Good Place, New York 1991.
1
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„miejsca spotkań”, gdzie nie tylko pożytecznie spędzamy czas robiąc
zakupy, ale także możemy odpocząć, napić się kawy, spotkać ze
znajomymi, skorzystać z oferty kulturalnej, np. zobaczyć wystawę, wziąć
udział w spotkaniu ze znaną osobą lub pójść do kina.3
Koncepcja „trzeciego miejsca” zmienia całkowicie podejście
do tego, co biblioteka oferuje swoim odbiorcom. W tradycyjnej postaci
wysyła ona następującą wiadomość: oferujemy zbiory i usługi, z których –
jeśli chcecie - możecie korzystać, a sposób korzystania określają stosowne
regulaminy. Natomiast biblioteka pomyślana i zaprojektowana jako
„trzecie miejsce” wysyła do użytkowników nowy, ważny komunikat:
Jesteś naszym gościem, zależy nam, byś czuł się tu dobrze i jak najlepiej
spędził czas. Możesz robić, co Ci się podoba – badaj, eksploruj,
doświadczaj, baw się, rozmawiaj, szukaj inspiracji. A także – odpocznij,
napij się kawy… mówi pani profesor Katarzyna Materska.4
Co cechuję superbibliotekę?
Nowoczesna architektura
Twórcy, powstających w ostatnich latach budynków i pomieszczeń
bibliotecznych, projektują je w taki sposób, by biblioteka rzeczywiście była
postrzegana jako miejsce spotkań, spędzania wolnego czasu, a także by ten
komunikat był wyraźny w jej otoczeniu. Udowadniając, jak ważny element
superbibliotek stanowi nowoczesna architektura, posłużę się przykładami
bibliotek w Hjørring, Delft oraz Przystanku Książka i Nautilusa
w Warszawie.

C. Rasmussen, H. Jochumsen, The Fall and Rise of the Physical Librar, [in:] Challenges for the New
Information Professional. BOBCATSSS 2009, [online] [dostęp 20.03.2011]. Dostępny w World Wide
Web: http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/12925/1/40.pdf.
4 K. Materska, Biblioteka jako „trzecie miejsce”, [online] [dostęp 20.03.2011]. Dostępny w World
Wide Web: http://projekt18.blox.pl/2010/07/Biblioteka-jako-trzecie-miejsce.html.
3
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W Hjørring głównym motywem wystroju, a zarazem elementem
rozpoznawalnym biblioteki jest czerwona wstęga, przebiegająca przez całe
pomieszczenie, łącząca poszczególne jego części i pełniąca przeróżne
funkcje: półki na książki, lady bibliotecznej czy też po prostu ozdoby.
Można również na niej usiąść lub za nią podążać. Obowiązkowym
elementem superbiblioteki jest wygodna kanapa albo ekstrawaganckie
fotele tworzące przyjemny kącik do czytania.5
W Delft już przy przekroczeniu progu goście dostają SMS powitalny
witamy w najnowocześniejszej bibliotece na świecie. Jest to biblioteka
publiczna, która obsługuje 80% mieszkańców miasta i jest najczęściej
odwiedzaną instytucją publiczną w Delft. Do niej zapisani są wszyscy
uczniowie miejscowych szkół. Zastosowana kolorystyka zupełnie nie
kojarzy się z tradycyjną biblioteką, a niektóre fotele same w sobie mogłyby
przyciągnąć nowych czytelników.6
Przystanek Książka to biblioteka na warszawskiej Ochocie. Została
ona otwarta w kwietniu 2009 roku. Wnętrze tej nowoczesnej mediateki
przypomina XIX-wieczną stację kolejową. Na ścianach wiszą klimatyczne
zegary, stoliki jeżdżą po specjalnych szynach, a ławki przypominają te
z dworcowych poczekalni. Nawigacja w bibliotece jest prosta: lokal
podzielono na stacje: muzyczną, filmową, komputerową, a w każdej z nich
znajdują się tory tematyczne. Do dyspozycji czytelników jest 30 tysięcy
książek, dwa tysiące filmów, gry i programy multimedialne. Są też
stanowiska do słuchania muzyki i oglądania filmów, a także stacje
komputerowe.

A. Koszowska, Biblioteka „trzecim miejscem” – Hjorring Library (Dania), [online] [dostęp
20.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://blog.biblioteka20.pl/?p=151.
6 A. Koszowska, Holenderski pomysł na bibliotekę, [online] [dostęp 20.03.2011]. Dostępny w World
Wide Web: http://blog.biblioteka20.pl/?p=63.
5

62

Adela Pietras
Mediateka – era superbibliotek

Kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy tę przestrzeń, przyszło nam do
głowy, że ciaśniej może być tylko w łodzi podwodnej mówią projektanci
wnętrza biblioteki na warszawskiej Białołęce. Nautilus to biblioteka
multimedialna, swoją nazwą nawiązująca do okrętu podwodnego kapitana
Nemo z powieści Juliusza Verne'a. Jej wnętrze stylizowana jest na łódź
podwodną. Biblioteka ta otwarta została w 2007 roku i od tamtej pory
odnosi same sukcesy – ma zanotowany najszybszy wzrost czytelników,
a także największą liczbę zakupionych książek (27 woluminów na 100
mieszkańców). To miejsce spotkań i zabaw dzieci oraz młodzieży, którego
głównym celem jest nie tylko zainteresowanie młodych czytelników
książkami, ale także ich integracja. Dzieci mają tu dostęp do multimediów,
Internetu, książek i czasopism.
Lokalizacja
Biblioteka główna w duńskim mieście Hjørring zlokalizowana jest
w budynku „Metropol” – centralnym i najczęściej odwiedzanym punkcie
miasta. To usytuowanie biblioteki jest jednym z czynników sprzyjających
realizacji koncepcji „trzeciego miejsca”. W „Metropolu” mieści się spore
centrum handlowe oraz klub fitness, tak więc jedno miejsce w założeniu
spełnia różne potrzeby współczesnych obywateli: konsumpcyjne (zakupy),
fizycznej sprawności (fitness) oraz rozwoju osobistego i intelektualnego
(biblioteka).
Urozmaicona działalność
Różnorodność propozycji, oferowanych usług oraz udostępnianych
mediów powoduje, że biblioteka to już nie tylko miejsce, gdzie pożycza się
książki, ogląda wystawy, czy przegląda aktualną prasę, ale wpada się tu
także

na

seans

filmowy,

można

poćwiczyć

grę

na

pianinie,

pogimnastykować się czy też porozmawiać w innym języku.
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Przykładem szeroko rozumianej działalności bibliotecznej jest
Multimedialna Biblioteka Młodych w Olsztynie „Planeta 11”. Sami
o sobie piszą w ten oto sposób: oferujemy nie tylko dobrą literaturę.
Oprócz moli książkowych swój kącik znajdą tu melomani, zapaleni
gracze, maniacy internetowi, kinomani. W naszej bibliotece można też
posiedzieć przy kawie, poczytać gazetę lub porozmawiać, odrobić pracę
domową, wybrać odpowiednią szkołę, napisać CV, poszukać pracy.
Wszystko

w

przestronnym,

nowoczesnym

i

futurystycznie

zaaranżowanym lokalu. Chcemy, aby biblioteka stała się nie tylko
miejscem wypożyczeń, ale również miejscem Waszych spotkań,
alternatywą wobec zalegania przed TV i innych form jałowego
spędzania czasu. Chcemy ciągle wzbogacać naszą ofertę, więc rzucajcie
pomysłami, jesteśmy na nie otwarci7.
Chcemy przyciągać ludzi, dając im możliwości, których nie mają
w domach, nawet jeżeli korzystają z komputerów z szybkim Internetem.
W salach Mediateki archiwalne filmy będzie można oglądać na dużych
ekranach, słuchać muzyki, siedząc w wygodnych fotelach, przez dobre
słuchawki. Damy klientom to, do czego przyzwyczaił ich Empik albo
Traffic, ale za darmo, w lepszych warunkach, bez zachęcania do
zakupów mówi Karol Stryja, jeden z autorów projektu nowoczesnej
mediateki na warszawskich Bielanach – największego takiego ośrodka w
Europie

Środkowo-Wschodniej.

Otworzymy

też

tradycyjną

wypożyczalnię – dodaje.8
Planeta 11, [online] [dostęp 20.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.planeta11.pl/.
8 Tu będzie można krzyczeć, żeby rozładować emocje, „Gazeta Wyborcza” 2009, [online] [dostęp
20.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,6810707,Tu_bedzie_mozna_krzyczec__by_rozladow
ac_emocje.html.
7
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Głównym zadaniem Mediateki Start-Meta jest udostępnianie za
pośrednictwem

różnych

nośników

–

książek,

płyt

z

grami

komputerowymi, płyt z muzyką, filmów DVD – wiedzy ze wszystkich
dziedzin nauki. Mediateka to nie tylko miejsce, gdzie można
wypożyczyć książkę czy multimedia, to także miejsce spotkań
kulturalno-naukowych.

Placówka

jest

areną

debat

pomiędzy

zapraszanymi gośćmi, projekcji filmowych czy spektakli teatralnych.
Mediateka składa się z: „MultiCentrum” – interaktywnego centrum
edukacji wykorzystującego nowe technologie, specjalistyczne programy
i nowoczesne pomoce naukowe, „MultiLingua”- warsztat języków
obcych, łączący przyjemne z pożytecznym, „MultiArts”, dzięki któremu
możliwe jest poznanie największych na świecie dzieł sztuki graficznej
oraz

tworzenie

za

pomocą

komputera

własnych

prac

plastycznych, krótkich filmów i animacji, „MultiScience & MultiTech”
pozwala uczniom poznać świat robotyki, „IQ Ring”, czyli arena zmagań
umysłów, gdzie walczy się fair play na argumenty, nie na pięści,
„E-Galeriii” - platformy opartej na systemie komputerowym oraz
umieszczonych w wielu miejscach wyświetlaczach LCD, umożliwiającej
przeprowadzenie interaktywnej prezentacji, „wykrzyknika”- miejsca,
w którym można wyładować negatywne emocje,
umożliwiającej

organizowanie

zarówno

pokazów

„Sali Kinoffa”
filmowych,

jak

i wystawianie sztuk teatralnych z wykorzystaniem ruchomych elementów
scenografii,

interaktywnego

„Placu

Zabaw”

napędzanego

energią

słoneczną.9

9Mediateka

Start-Meta, [online] [dostęp 20.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.mediateka.waw.pl/.
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Mediateka we Wrocławiu to jedna z najstarszych placówek tego
typu w Polsce. Dbając o potrzeby czytelników, zapewniają im
możliwość szybkiego i kompleksowego uzyskania informacji przy
punkcie

informacyjnym,

bezpłatnego

dostępu

do

stanowisk

komputerowych z Internetem oraz zwrotu wypożyczeń do całodobowej
wrzutni mieszczącej się na zewnątrz biblioteki. W mediatece
organizowane są wystawy, festiwale oraz spotkania autorskie. Jest ona
centrum kultywowania lokalnych tradycji, np. poprzez zaangażowanie
w różne projekty społeczne, takie jak na przykład „Żywa Biblioteka”
(Human Library – organizowanie spotkań z ciekawymi osobami, czy też
przedstawicielami różnych skrajnych środowisk w celu rozmowy
na trudne tematy)10.
Czy to jest przyszłość bibliotek?
Biblioteki w dzisiejszych czasach całkowicie odmieniają swoje
oblicze. Przestają być oazami ciszy między innymi dlatego, że coraz
mniej ludzi w ciszy czuje się swobodnie. Młodzi ludzie i tak
przychodzą do biblioteki ze słuchawkami w uszach. Zdaje się, że nie
ma sensu tkwić przy starych przyzwyczajeniach. Wyjściem jest
stworzenie

pomieszczeń

dla

tych,

którzy

potrzebują

ciszy

i odosobnienia, bo to tych użytkowników bibliotek jest coraz mniej.
Paradoksalnie można do tego wykorzystać pomieszczenia pierwotnie
służące jako pokój do głośnej nauki.

Mediateka Wrocław, [online] [dostęp 20.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.mediateka.biblioteka.wroc.pl/.
10
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JESZCZE BIBLIOTEKA CZY JUŻ CENTRUM KULTURY?

N

ajbardziej znana internetowa encyklopedia, która w tym roku
obchodzi dziesiąte urodziny, termin biblioteka definiuje
następująco: (od greckiego βιβλιοθήκη bibliotheke; βιβλίον

biblion – książka) – instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje
i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach
bibliotecznych (swoich i obcych). W innym znaczeniu jest to też nazwa
samego budynku, pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory
biblioteczne1.
To bardzo standardowe podejście traktujące bibliotekę głównie jako
miejsce, służące do przechowywania książek. Za takie uważa ją również
większość użytkowników. W tym kontekście nie dziwi zatem reakcja na
informację pt. „wystawa w bibliotece”, która brzmi mniej więcej – „po co?”.
Przeprowadzona analiza sprawozdań z działalności Gminnej
Biblioteki Publicznej w Gostycynie wykazała, że inicjatywy poza
książkowe organizowane przez pracowników tej placówki są stałym
elementem jej działalności i co ważniejsze – cieszą się dużą popularnością.
Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie
Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie to niewielka placówka,
posiadająca swą siedzibę w piwnicach Gminnego Zespołu Oświatowego.
Założona została 10 maja 1947 roku pod nazwą „Publiczna Biblioteka”.
Na przestrzeni ponad 60 lat istnienia gostycyńska książnica przechodziła
Biblioteka, [w: ] Wikipedia [online] [dostęp 25.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka.
1
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różnorakie okresy od bujnego rozkwitu w latach powojennych, poprzez
okres

aktywnej

stabilizacji

lat

osiemdziesiątych

do

niepokojącej

niepewności lat dziewięćdziesiątych. Obecnie biblioteka rozwija się i stara
się zaspokajać potrzeby różnych grup czytelniczych. Bibliotekarze kształcą
się biorąc udział w różnego rodzaju warsztatach organizowanych m.in.
przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, Miejską
Bibliotekę Publiczną w Tucholi czy też szkolenia internetowe, takie jak
„BIBWEB”. A to wszystko po to, aby w okresie napływu nowości
technologicznych znaleźć sposób na upowszechnianie czytelnictwa
i propagowanie życia z książką w ręku2.
Inicjatywy z szeroko pojętej kultury książki

Jedną z inicjatyw stanowi działający przy bibliotece Dyskusyjny
Klub Książki, który realizowany jest ze środków finansowych Instytutu
Książki i Czytelnictwa. W Gostycynie powstał w kwietniu 2007 roku.
Jego członkowie spotykają się regularnie raz w miesiącu (spotkania
trwają dwie godziny) oraz okolicznościowo na spotkaniach autorskich,
czy też projekcjach filmów. Wszyscy klubowicze otrzymują po
spotkaniu książkę, którą czytają i omawiają w następnym miesiącu.
Dyskusyjny Klub Książki w Gostycynie zrzesza obecnie 9 osób. Do tej
pory omówiono i przedyskutowano czterdzieści siedem tytułów.
Ważnym elementem działalności DKK są tzw. spotkania autorskie. Klub
gościł m.in.: Annę Janko (2007), Izabelę Sowę (2008), Irenę
Matuszkiewicz (2008), Zygmunta Miłoszewskiego (2008), Andrzeja
Stasiuka (2009), Tomasza Piątka (2010) i Agnieszkę Podolecką (2011).

Relacja Klaudii Kwasigroch, obecnej kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie z dnia
28 marca 2011 roku. Notatki w posiadaniu autorki pracy.
2
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Do klubu mogą przystąpić w każdej chwili dorośli mieszkańcy
gminy Gostycyn, ale także zainteresowana literaturą młodzież
gimnazjalna, która już kilka razy gościła na spotkaniach3.
Z

pozostałych

form

upowszechniania

czytelnictwa

organizowanych przez bibliotekę wymienić można:
 pasowanie

na

czytelnika

–

zapoznanie

pierwszoklasistów

z pomieszczeniami bibliotecznymi, strukturą pracy, księgozbiorem
dla najmłodszych; pogadanka nt. książek, metody wypożyczania,
składanie przysięgi i uroczyste pasowanie,
 działający przy bibliotece tzw. aktyw biblioteczny – grupa dzieci
biorących czynny udział w życiu biblioteki, pomagających przede
wszystkim w wypożyczalni i przy obsłudze czytelników,
 konkursy:
o Gminny Konkurs Wiedzy o Regionie „Kraina nad trzema
rzekami”,
o Gminny

Konkurs

Recytatorski

„W

świecie

poezji

dziecięcej”,
 zajęcia czytelnicze/integracyjne/plastyczne dla dzieci i młodzieży
(białe i letnie wakacje),
 głośne czytanie,
 wycieczki do biblioteki,
 kiermasze książek4.

3
4

Ibidem.
Ibidem.
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Inicjatywy pozaksiążkowe
Przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostycynie od roku 2005
działa Teatr Lalek „Pewny”. Pierwsza nazwa zespołu brzmiała Teatr Lalek
„Skrzaty” i obowiązywała do roku 2009. Skupia on osiem dziewcząt, które
spotykają się regularnie raz w tygodniu. Podczas swojej 6-letniej
działalności brały udział w licznych konkursach, przeglądach i zdobywały
nagrody. Były to m.in.:


Przegląd Baśni Andersena w Zespole Szkół w Gostycynie,



XIV Biesiada Lalkarska,



IV Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych, organizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie,



wystąpienie z premierowym teatrzykiem „Prawdziwe piękno jest
często ukryte” na „Teatralnych Igraszkach” organizowanym przez
Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie,



XIII Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Lalkowych „Pacynka”
w Sępólnie Krajeńskim, w trakcie których opiekun grupy Klaudia
Kwasigroch otrzymała Nagrodę Instruktorską – wyjazd do Puław na
„Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy”



Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów „Teatr bez granic” w Świeciu
nad Wisłą; jedna z dziewcząt, działających w teatrze, otrzymała
nagrodę indywidualną.

Dodatkowo grupa występowała również podczas pasowania na
czytelnika klas pierwszych oraz brała udział w warsztatach teatralnych
„Lalkobus - przegląd nieformalnych grup teatralnych”5.
Od roku 2006 Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie jest
ponadto współorganizatorem tzw. „Wakacyjnego Dziecińca”. Są to zajęcia
przygotowane z myślą o dzieciach z gminy Gostycyn, których rodzice
5

Ibidem.

70

Joanna Edwardczyk
Mediateka – era superbibliotek

pracują przy żniwach. Dlatego termin ich realizacji to pierwsze dwa
tygodnie sierpnia. Trwają od godz. 10:00 do 14:00, a średnia liczba ich
uczestników to 30 osób dziennie. Dzieci dostają poczęstunek i napoje.
W trakcie spotkań odbywają się zajęcia manualne, sportowe, teatralne,
literackie i integracyjne. Co roku zmienia się także tematyka spotkań.
W roku 2008 temat przewodni stanowiły kolory. Dzieci ubierały się
w

poszczególne

dni

w

inne

barwy:

niebieski,

żółty,

różowy,

pomarańczowy, czerwony, zielony, itp. Organizatorzy dobierali natomiast
pod kolor zabawy: literackie (wiersze), integracyjne, plastyczne, teatralne,
piosenki z kolorami6.

W roku 2009 zrealizowano projekt pt. „Bezbłędni rycerze”.
Głównym celem zadania było zapoznanie dzieci i młodzieży z pewnym
wątkiem historii, a mianowicie średniowieczną kulturą dworską. Przez
dwa tygodnie poznawały „epokę rycerską”, status dam dworu oraz życie
na zamku „od podszewki”. Z racji iż gmina Gostycyn jest gminą
rolniczą, dzieci miały na czas wzmożonych prac rolnych zapewnioną
opiekę, a rodzice gwarancję ich bezpieczeństwa7. Natomiast w roku
2010 dzieci poznały różne zawody. Odwiedziły m.in. ośrodek zdrowia,
posterunek policji oraz remizę strażacką8.
Mimo nieksiążkowego charakteru wymienionych wydarzeń,
przywiązują one dzieci i młodzież do biblioteki. Od najmłodszych lat
pokazuje się im niestandardowe formy działalności książnicy i, co
najważniejsze, że w takowej nie musi być nudno, a zajęcia dodatkowe
organizowane przez pracowników biblioteki są świetną okazją
do zabawy – zabawy ciekawej i rozwijającej.
Ibidem.
Ibidem.
8 Ibidem.
6
7
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Inicjatywy poza książkowe skierowane są nie tylko dla dzieci.
Pracownicy biblioteki, idąc z duchem czasu, na początku roku 2011
zorganizowali kurs komputerowy dla dorosłych mieszkańców gminy,
w trakcie którego przeszkolono uczestników m.in. z obsługi poczty,
wyszukiwarek internetowych, a także komunikatorów.
Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie stanowi dowód, że
w małej miejscowości, siłą rzeczy skazanej na ograniczony dostęp do
kultury, biblioteka pełni także funkcję ośrodka kultury. Przedsięwzięcia
organizowane przez pracowników biblioteki związane są z szeroko
pojętą promocją książki, ale co warto zaznaczyć, nie tylko. Oprócz
wymienionych

wcześniej

inicjatyw

nadmienić

można

jeszcze

organizowanie wieczorków autorskich lokalnych twórców, którzy często
swoje prace wyjmują z przysłowiowej szuflady, czy też organizowanie
wystaw prac fotograficznych i plastycznych. Ponadto, pracownicy
Gminnej

Biblioteki

Publicznej

aktywnie

zaangażowani

są w przygotowywanie lokalnych, corocznych imprez, takich jak:
dożynki, festyn świętojański „Palinocka” czy festyn kolejarski
„Zapomniana stacja” w Pruszczu. Dzięki takiej działalności gostycyńska
książnica staje się tzw. trzecim miejscem spotkań.

72

Natalia Kozłowska
Prawa użytkowników bibliotek w wybranych regulaminach bibliotecznych
Natalia Kozłowska
Koło Naukowe Bibliotekoznawców
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEK W WYBRANYCH
REGULAMINACH BIBLIOTECZNYCH

I

nternetowy Słownik Języka Polskiego PWN definiuje termin
„regulamin” jako zbiór postanowień; dokument zawierający przepisy
i rozporządzenia regulujące zasady funkcjonowania instytucji,

obowiązujące pracowników oraz członków1. Choć przepisy dotyczące
bibliotek nie precyzują, jak powinien wyglądać regulamin udostępnień2,
przyjęło się, że powinien on określać prawa i obowiązki czytelników oraz
udzielać odpowiedzi na podstawowe pytania, dotyczące zasad korzystania
z zasobów i usług biblioteki.
Celem

niniejszej

pracy

jest

sprawdzenie,

w

jaki

sposób

skonstruowano regulaminy udostępniania zbiorów wybranych bibliotek –
czy skupiają się bardziej na prawach użytkownika czy raczej na
obowiązkach oraz jakim językiem się posługują: nakazów i zakazów czy
wskazówek i zaleceń. W tym celu przebadano 14 regulaminów bibliotek
różnych typów: szkolnych, pedagogicznych, miejskich oraz uczelnianych,
które zostały wybrane losowo z dwóch miast województwa KujawskoPomorskiego: Bydgoszczy i Torunia. W badaniu wzięły udział biblioteki
następujących jednostek: Szkoły Podstawowej nr 57 w Bydgoszczy, Szkoły
Podstawowej nr 5 w Toruniu, Gimnazjum nr 9 w Bydgoszczy, Gimnazjum
nr 7 w Toruniu, Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy, I Liceum
Ogólnokształcącego w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Regulamin, [online] [dostęp 11.06.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3966748
2 Regulamin, [online] [dostęp 11.06.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.bibliotekawszkole.pl/regulamin/prawo.php
1
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w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej
Szkoły Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
oraz Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Bydgoszczy, Biblioteka
Pedagogiczna w Toruniu, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Bydgoszczy i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Toruniu – Książnica
Kopernikańska. W przypadku większych bibliotek brano pod uwagę
wyłącznie regulaminy udostępnień bibliotek głównych.
Badanie składało się z trzech części. W pierwszej dokonano analizy
częstotliwości występowania słów-kluczy, odnoszących się do praw
i obowiązków czytelnika w kategoriach: nakazy, zakazy oraz uprawnienia.
W drugiej części sprawdzono, ile praw czytelnika wymieniono
w poszczególnych regulaminach i jak zostały one sformułowane oraz jak
rozkładają się proporcje między uprawnieniami użytkownika a jego
obowiązkami i powinnościami. W trzeciej części sprawdzono, jakie prawa
biblioteki zastrzegają dla siebie i jak wyglądają proporcje między ich liczbą
a liczbą praw czytelnika.
Przebadane regulaminy składają się łącznie z 12707 wyrazów (bez
Książnicy Kopernikańskiej, której regulamin ma postać zeskanowanego
dokumentu, stąd brak możliwości automatycznego policzenia liczby słów).
Podczas analizy językowej naliczono 260 czasowników lub imiesłowów,
odnoszących się do czytelnika: 50 dotyczyło zakazów, 117 nakazów zaś
93 zezwoleń. Proporcje wyrazów rozkazująco-nakazujących do wyrazów
zezwalających obrazuje poniższy wykres:
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Ryc. 1. Analiza językowa regulaminów: nakazy, zakazy i uprawnienia
nakazy

zakazy

36%

uprawnienia

45%

19%

Źródło: badania własne

W grupie zakazów najczęściej, bo 25 razy pojawiały się zwroty „nie
wolno” oraz „nie można”. Nieco bardziej rozkazujące formy „zakaz” oraz
„zabroniono” pojawiały się nieco rzadziej, bo 23 razy. Złagodzona forma
„nie należy” została użyta tylko dwa razy. W grupie nakazów dominowały
różne odmiany „obowiązku” – naliczono ich w sumie 61. Wyrazy
dotyczące powinności wystąpiły 19 razy, zaś różne odmiany słowa
„należy” pojawiły się 37 razy. Dokładna liczba badanych wyrazów dla
poszczególnych bibliotek znajduje się w tabeli nr 1. W grupie zakazów:
Z-zakaz,

NW-nie

wolno,

NN-nie

należy.

W

grupie

nakazów:

O-obowiązek, P-powinien, N-należy. W grupie zezwoleń: M-można.
Tabela 1. Analiza językowa dla poszczególnych bibliotek (badania własne)

Biblioteka

Miast Liczba
o
słów

Zakazy
Z

N
W

Nakazy

Zezwolen
ia

N
O P N
N

SP nr 57

BDG

138

0 1

0

1

3 1 3

SP nr 5

Toruń 150

0 0

1

1

1 2 3

Gimnazjum nr 9

BDG

1 3

1

7

0 5 14

Gimnazjum nr 7

Toruń 452

1 6

0

3

1 3 6

1320

M
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Zespołu Szkół
Elektronicznych

BDG

406

3 3

0

7

0 0 5

I Liceum Ogólnokształcącego Toruń 203
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego
BDG 1361
Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika
Toruń 2359

0 0

0

2

2 1 5

2 1

0

8

0 4 6

2 2

0

3

0 2 10

Wyższej Szkoły Gospodarki

BDG

1 2

0

2

0 3 2

Wyższej Szkoły Bankowej

Toruń 1897

0 1

0

0

1 9 4

4 1

0

7

5 1 11

3 3

0

5

2 2 8

3 0

0

0 3 6

3 2
2
3 25

0

2
1
3
6
1

187

Miejska Biblioteka Publiczna BDG

1717

Miejska Biblioteka Publiczna Toruń
Wojewódzka Biblioteka
Pedagogiczna
BDG 710
Biblioteka Pedagogiczna

Toruń 1807
12707

2

4 1 10
1 3
9 7 93

Źródło: badania własne

W analizie treściowej doliczono się 231 nakazów, 81 zakazów oraz 74
praw czytelnika. Ich proporcje obrazuje wykres poniżej:
Ryc. 2. Analiza treściowa regulaminów: nakazy, zakazy, uprawnienia
zakazy

nakazy

19%

uprawnienia

21%

60%

Źródło: badania własne
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Jednak tylko 17 razy bezpośrednio użyto wyrazów „prawo” lub
„uprawniony” w odniesieniu do użytkownika. Pojawiły się one
w 8 regulaminach bibliotek: Publicznych w Toruniu i Bydgoszczy,
Pedagogicznych w Toruniu i Bydgoszczy, Szkoły Podstawowej nr 5,
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Prawa, jakie przyznają czytelnikom to:
korzystanie ze zbiorów i urządzeń (5), wypożyczanie (3), posiadanie
(jednej) karty bibliotecznej (2). Następujące prawa pojawiły się raz: do
korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych dla celów naukowych, do
większej liczby wypożyczeń, jeśli czytelnik przygotowuje się do olimpiady
przedmiotowej, do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
w przypadku naruszenia regulaminu przez czytelnika, do korzystania
z bezprzewodowego Internetu zapewnianego przez bibliotekę, do
uzyskania pomocy bibliotekarza w korzystaniu z katalogów i kartotek, do
zatrzymania w czytelni określonej liczby sprowadzonych materiałów przez
6 dni (różna liczba dni w poszczególnych bibliotekach), do zgłaszania
dezyderat, dotyczących uzupełniania zbiorów oraz do korzystania
z zasobów Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
Znacznie częściej biblioteki stosowały formę „można” (w różnych
odmianach i konfiguracjach). Według regulaminów we wszystkich
bibliotekach czytelnik może korzystać z wypożyczalni, w tym 3 również
z wypożyczeń międzybibliotecznych. W 10 na 14 można prolongować
termin zwrotu wypożyczeń, w 9 – korzystać ze zbiorów w czytelni.
W

6

bibliotekach

można

korzystać

z

komputerów,

z

czego

w 2 przypadkach również z własnych. W 6 bibliotekach można kopiować
dokumenty (oczywiście z poszanowaniem prawa autorskiego). 5 bibliotek
ogólnie zezwala na korzystanie ze zbiorów, w 4 można poprosić o pomoc
bibliotekarza, w 3 można uzyskać informacje, np. bibliograficzne, również
77

Sesja III – Bibliotekarze i biblioteki w służbie czytelnikom

w 3 bibliotekach można dokonać rezerwacji upatrzonych materiałów, zaś
w 2 przypadkach biblioteki informują o możliwości kontrolowania stanu
konta bibliotecznego przez Internet.
Pojedynczo pojawiają się też takie możliwości dla czytelnika jak:
korzystanie z własnych materiałów w czytelni po wcześniejszym
uprzedzeniu o tym fakcie bibliotekarza, konsumowanie w miejscach do
tego przeznaczonych, otrzymanie duplikatu karty bibliotecznej, korzystanie
ze wsparcia biblioteki w procesie ustawicznego kształcenia, wpisanie się
do książki skarg i wniosków, czy też wnioskowanie o zmniejszenie lub
umorzenie kary za nieterminowy zwrot książek.
Równocześnie prześledzono, jakie prawa biblioteki zastrzegają dla
siebie. Czyni to 9 bibliotek: Gimnazjum nr 9 (1), Biblioteka UKW (4),
Biblioteka

UMK

(9),

Książnica

Kopernikańska

(4),

Biblioteka

Pedagogiczna w Bydgoszczy (2), Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu (4)
oraz Biblioteka WSB (5). Najczęściej pojawiały się: możliwość pobierania
opłat za niektóre prace zlecone i usługi (5), żądanie zwrotu wypożyczeń
przed ustalonym terminem (5), ograniczenie w udostępnianiu (4),
pozbawienie użytkownika jego praw (3), kontrola osób opuszczających
czytelnię (2), zmiana limitów i terminów wypożyczeń (2), odmowa
zezwolenia

na

kopiowanie

materiałów,

monitorowanie

pracy

użytkowników na stanowiskach komputerowych i prawo do zakończenia
sesji użytkownika przed czasem (2), zmiana godzin otwarcia biblioteki (2).
Pojedynczo

poszczególne

biblioteki

zastrzegają

sobie

prawa

do:

zmniejszenia lub anulowania opłat za nieterminowy zwrot książek, żądania
poświadczenia

celu

wykorzystania

przez

instytucję

naukową,

powiadomienia innych bibliotek o rażącym łamaniu przepisów regulaminu
przez użytkownika oraz do dochodzenia zwrotu materiałów bibliotecznych
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na drodze prawnej. Łącznie doliczono się 29 uprawnień biblioteki lub
bibliotekarzy.
Proporcje między liczbą znalezionych praw czytelnika a prawami
biblioteki ilustruje wykres poniżej. Widać wyraźnie, że liczba praw tych
pierwszych jest większa.
Ryc. 3 Analiza ilości praw czytelnika do ilości praw biblioteki
prawa biblioteki

prawa czytelnika

28%

72%

Źródło: badania własne

Podsumowanie
Przebadane regulaminy bibliotek w znacznej większości pisane są
językiem nakazów i zakazów. Mniej niż połowa bibliotek informuje
czytelników wyraźnie o ich prawach, dominuje forma sugerowania tego, co
jest możliwe. Zaobserwowano prawidłowość, że prawie każde uprawnienie
obwarowane było przynajmniej jednym ograniczeniem: przykładowo
czytelnik może posiadać tylko jedną kartę biblioteczną, może korzystać
z czytelni, jeśli zostawi odzież wierzchnią i torbę w szatni itp. Nie
zauważono zależności między miastem a ilością zakazów, nakazów lub
uprawnień użytkownika.
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Regulaminy Bibliotek:
1. Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu [online] [dostęp 1 kwietnia 2011].
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Dostępny w WWW: http://www.bptorun.edu.pl/bip/index.php?idtf=reg_torun.
I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu [online] [dostęp 1 kwietnia 2011].
Dostępny w WWW: http://biblioteka.1lo.torun.pl/index.php?id=regulamin.
Gimnazjum nr 7 w Toruniu [online] [dostęp 1 kwietnia 2011]. Dostępny w
WWW:http://zsoit13torun.vizz.pl/folder_glowny/index/biblioteka/regulaminy.ht
ml.
Gimnazjum nr 9 w Bydgoszczy [online] [dostęp 1 kwietnia 2011]. Dostępny w
WWW: http://gimnaz9.neostrada.pl/biblioteka/regulam_bibl_g9.pdf.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Toruniu [online] [dostęp 1 kwietnia 2011].
Dostępny w WWW:
http://bip.ksiaznica.torun.pl/userfiles/file/0803regulamin.pdf.
Szkoły Podstawowej nr 5 w Toruniu [online] [dostęp 1 kwietnia 2011].
Dostępny w WWW: http://www.sp5.torun.pl/dane/biblioteka.htm.
Szkoły Podstawowej nr 57 w Bydgoszczy [online] [dostęp 1 kwietnia 2011].
Dostępny w WWW:
http://www.sp57.bydgoszcz.pl/sp57_bydgoszcz/biblioteka.html.
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy [online] [dostęp 1 kwietnia
2011]. Dostępny w WWW:
http://biblioteka.ukw.edu.pl/metadot/Pliki/Regulamin%20udost%C4%99pniania
%20zbior%C3%B3w%20BG%20UKW.pdf.
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu [online] [dostęp 1 kwietnia 2011].
Dostępny w WWW: http://www.bu.umk.pl/regulaminudo.pdf.
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy [online] [dostęp 1 kwietnia 2011].
Dostępny w WWW: http://biblioteka.wsg.byd.pl/article,163,139,Regulaminbiblioteki.html.
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu [online] [dostęp 1 kwietnia 2011].
Dostępny w WWW:
http://www.wsb.torun.pl/upload_module/www_Biblioteka/BibliotekaTorun/regu
lamin_Biblioteki_2011.pdf.
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy [online] [dostęp 1
kwietnia 2011]. Dostępny w WWW:
http://www.pbw.bydgoszcz.pl/regulamin.html.
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy [online] [dostęp
1 kwietnia 2011]. Dostępny w WWW:
http://wimbp.man.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id
=47&Itemid=61
Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy [online] [dostęp 1 kwietnia
2011]. Dostępny w WWW: http://biblioteka.zse.bydgoszcz.pl/bib/?page_id=28.
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E- USŁUGI OFEROWANE PRZEZ BIBLIOTEKI SZKÓŁ
WYŻSZYCH W POLSCE – PRÓBA ANALIZY, TENDENCJE

W

edług Stanisławy Kurek-Kokocińskiej, działalność usługowa
biblioteki oznacza świadczenia biblioteki na rzecz jej
użytkowników

indywidualnych

i

zbiorowych1.

Usługi

oferowane przez biblioteki, w myśl obowiązującej Ustawy o bibliotekach,
można podzielić na: usługi informacyjne, usługi bibliograficzne, usługi
reprograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne2. Inną typologię usług
świadczonych przez biblioteki wyróżniła Ewa Żelawska, pracownik
Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej. Wyróżniła ona: grupę usług
informacyjnych,

usługi

internetowe,

usługi

multimedialne,

usługi

dydaktyczne oraz usługi kserograficzne3.
Potrzeby współczesnych użytkowników ulegają ciągłym zmianom,
pozostając w ścisłym związku z postępem technicznym i rozwojem
technologii

informacyjnych.

Komputeryzacja,

dygitalizacja,

usługi

elektroniczne, całkowicie zmieniły oblicze bibliotek, te zaś, dzięki
zastosowaniu nowych technologii, rozszerzają swoje usługi, powiększają
swoje zasoby o e-kolekcje, ułatwiają efektywne ich wykorzystywanie,
zdobywając

tym

samym

uznanie

w

oczach

klientów4.

S. Kurek-Kokocińska, Kilka uwag o usługach bibliotecznych, [in:] Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa 2009, s. 197.
2 Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. Dz. U. 1997, nr 85, poz. 539.
3 Podział w oparciu o sugestie użytkowników, E. Żelawska, Biblioteki naukowe wobec przemian
społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej, [in:] Rola
biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy, Dąbrowa Górnicza 2005, s. 55-57.
4 P. Karwasiński, Wirtualni użytkownicy nowoczesnych bibliotek – szansą rozwoju instytucji, czy jej
zagrożeniem?, [in:] Elektroniczny wizerunek biblioteki, Gdańsk 2008, s. 20-21.
1
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Zmiany te doprowadziły do wyodrębnienia wśród użytkowników bibliotek
nowej kategorii – użytkowników wirtualnych. Użytkownik wirtualny
to osoba, która z powodu braku czasu, dalekiej odległości, innych barier,
nie może, bądź nie chce, fizycznie udać się do biblioteki, lecz pragnie
w maksymalny sposób korzystać ze wszystkich usług, do których ta udzieli
mu dostępu zdalnego5.
Piotr Karwasiński do e-usług realizowanych przez biblioteki zalicza
m.in.:

elektroniczne

usługi

informacyjne

typu

pytanie-odpowiedź,

wirtualne wystawy zbiorów, szkolenia e-learningowe użytkowników
i pracowników biblioteki, zamówienia on-line książek i kontrola osobistego
konta czytelniczego, zamówienia kopii zbiorów i ich dostarczanie w formie
elektronicznej, inne usługi komercyjne.6 Usługi realizowane on-line można
podzielić na dwie podstawowe grupy: usługi synchroniczne (odbywające
się w czasie rzeczywistym) oraz usługi asynchroniczne.
Przystąpienie do przeprowadzenia analizy witryn WWW bibliotek
szkół wyższych, pod kątem oferowanych e-usług, należy poprzedzić
zdefiniowaniem, czym e-usługi są i co wchodzi w ich zakres. Zgodnie
z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług7
(Dz.U.04.54.535), opartą o Rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005
z dnia 17 października 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do
dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej8 – do usług elektronicznych należą usługi świadczone za pomocą
Internetu

lub

sieci

elektronicznej,

których

świadczenie

jest

Ibidem, s. 22.
Ibidem, s. 66-67.
7 Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Dz.U 2004, Nr 54, poz. 535.
8 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,
Dz. Urz. UE L 288 z 29.10.2005 r.
5
6
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zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału człowieka, a ich
wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.
W myśl wskazanego Rozporządzenia, za e-usługę przyjmować
można każdą usługę9, spełniającą poniższe warunki:


jest

świadczona

w

sposób

częściowo

lub

całkowicie

zautomatyzowany przez technologię informacyjną, co ogranicza do
minimum udział człowieka w procesie świadczenia usługi,


polega na wysyłaniu i odbieraniu danych przy pomocy systemów
teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,



jest świadczona zdalnie.
Według normy PN-EN ISO 2789 Informacja i dokumentacja.

Międzynarodowa statystyka biblioteczna, e-usługa to elektroniczna usługa
biblioteczna, dostarczana zarówno z serwerów lokalnych, jak i za
pośrednictwem sieci. Usługi te obejmują OPAC, internetową stronę
biblioteki, zbiór elektroniczny, elektroniczne dostarczanie dokumentów,
elektroniczną obsługę informacyjną, szkolenie użytkowników w zakresie
usług elektronicznych i dostęp do Internetu oferowany przez bibliotekę10.
Grupą, dla której e-usługi są szczególnie ważne, są studenci
i pracownicy naukowi, korzystający z bibliotek uczelnianych. Biblioteka
akademicka odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu społeczeństwa
informacyjnego realizowaną poprzez usługi informacyjne i edukacyjne.
Zadaniem biblioteki naukowej jest przybliżanie nowych technologii
informatycznych,

tworzenie

zasobów

informacyjnych,

następnie

udostępnianie ich szerokiej grupie użytkowników11. Biblioteki akademickie
Przyjmując, że usługa to działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby (lub
potrzeb) klienta i realizowane z udziałem klienta, często - w celach komercyjnych.
10 PN-EN ISO 2789:2005 Informacja i Dokumentacja – Międzynarodowa statystyka biblioteczna.
11 M. Polarczyk, R. Tomaszewska, R. Tomaszewski, Obsługa czytelników w dobie społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Akademii Rolniczej
9
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są związane z uczelnią wyższą i przez to powiązane, a nawet istniejące dla
specyficznej
i

grupy

użytkowników,

jakimi

pracownicy naukowi. Współczesne biblioteki

są

studenci

stworzyły swoim

odbiorcom szerokie możliwości dostępu do informacji (zdalne przeglądanie
katalogów, zbiorów elektronicznych, zamawianie zbiorów, analizy konta,
zadawanie pytań, wysyłanie formularzy i zapytań)12.
Biblioteki akademickie oferują czytelnikom zdalny dostęp do katalogu
biblioteki,

katalogów

innych

bibliotek,

katalogów

centralnych

i rozproszonych, zbiorów i usług biblioteczno-informacyjnych, zasobów
rozproszonych, nowoczesnych form komunikacji (m.in. kanał RSS), pomocy
– jest to przewodnik po zbiorach i usługach, funkcja „zapytaj bibliotekarza”,
serwis pomocy przez całą dobę w każdym dniu tygodnia, edukacji na
odległość – tj. szkoleń użytkowników w zakresie umiejętności informacyjnych, warsztatu dydaktycznego dla różnych poziomów edukacji13.
Poznawszy niezbędne do zrozumienia problemu e-usług definicje,
możemy przejść do analizy witryn WWW bibliotek polskich szkół
wyższych pod kątem oferowanych e-usług. Aby lepiej unaocznić różnice
pomiędzy poszczególnymi witrynami, postanowiono podzielić analizowane
biblioteki na trzy grupy. Pierwszą z nich stanowią uniwersytety14, na drugą
składają się politechniki15, ostatnią tworzą pozostałe typy szkół wyższych

im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, [in:] Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź, 2325 czerwca 2004 r., materiały konferencyjne, Łódź 2004, s. 273.
12 E. Busse-Turczyńska, R. Birska, Aktualna oferta usług bibliotecznych dla środowisk medycznych w
Polsce, [in:] Jakość usług bibliotecznych ..., s. 145.
13 E. Kołodzińska, H. Ganińska, Wizja biblioteki wirtualnej w strategii uniwersytetu technicznego,
[online] [dostęp 01.04.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/biblio21/sesja6ref1.pdf.
14 Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytet Jagielloński.
15 Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Politechnika Lubelska
oraz Politechnika Krakowska.
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w Polsce – szkoły główne, akademie, wyższe szkoły16.Jako kryteria analizy
przyjęto rodzaje świadczonych e-usług, dostosowanie ich do profilu
biblioteki oraz funkcjonalność ich zastosowania, pod którą rozumie się
łatwość odnalezienia e-usługi w architekturze witryny WWW oraz
bezproblemowe, intuicyjne korzystanie z oferowanych przez bibliotekę
usług. Wyniki przeprowadzonej analizy ilustrują poniższe tabele.
Tab. 1. Rodzaje świadczonych e-usług
USŁUGA

biblioteka cyfrowa
dezyderaty
digitalizacja na
żądanie
dostęp do ezasobów
FAQ
formularz do
wypożyczeń
międzybiblioteczn
ych
formularz do
zadawania pytań
formularz do
zamawiania
kwerend
indywidualne
konta czytelnicze
kanał RSS
katalog on-line
kontakt przez email
kontakt przez
facebook, twitter
kontakt przez gg
newsletter
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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia
Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
16
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przypomnienie o
terminie zwrotu
materiałów
bibliotecznych
SUBITO17
szkolenia on-line
wirtualny
przewodnik po
bibliotece
wystawy
wirtualne
zamawianie kopii
zapisy do
biblioteki on-line

5

5

5

15

2
4

0
2

0
1

2
7

0

0

1

1

1

1

1

3

2

1

0

3

1

0

2

3

Wyk.1 Dostosowanie e-usług do profilu biblioteki
Biblioteki uniwersyteckie

Biblioteki politechnik

3 pkt.
2 pkt.

Biblioteki pozostałych szkół wyższych

3 pkt.

Podsumowanie

1 pkt.
2 pkt.
3 pkt.

1 pkt.
2 pkt.
3 pkt.

Źródło: badania własne

SUBITO - oferuje usługi w zakresie elektronicznego zamawiania i dostarczania tekstów artykułów z czasopism zagranicznych.
17
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E-usługi oferowane przez biblioteki szkół wyższych w Polsce…
Wykr. 2. Funkcjonalność e-usług w bibliotekach poszczególnych typów.
Biblioteki uniwersyteckie

Biblioteki politechnik

1 pkt.
2 pkt.
3 pkt.

Biblioteki pozostałych szkół wyższych

2 pkt.

2 pkt.
3 pkt.

Podsumowanie

1 pkt.
2 pkt.
3 pkt.

Źródło: badania własne

Przeprowadzona analiza witryn WWW bibliotek polskich szkół
wyższych, pod kątem oferowanych przez nie usług elektronicznych,
skłania do wysnucia kilku wniosków. Pierwszą istotną kwestią jest liczba
oraz rodzaj oferowanych usług elektronicznych. W tym zakresie
najaktywniejsze są biblioteki uniwersyteckie. Prezentują się one najlepiej
również pod względem funkcjonalności e-usług oferowanych przez
bibliotekę. Kolejny ze wskaźników, jakim jest dostosowanie e-usług do
profilu biblioteki, wskazuje, iż na najlepszej pozycji plasują się biblioteki
politechnik. Powyższe wnioski prowadzą do wskazania ogólniejszych –
najlepiej przygotowane pod kątem zaspokojenia potrzeb użytkowników
wirtualnych są biblioteki uniwersyteckie, tuż za nimi biblioteki politechnik,
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funkcjonujące lepiej, niż ostatnia z analizowanych grup – biblioteki
pozostałych szkół wyższych w Polsce.
Przeprowadziwszy analizę, wskazać można pewne tendencje, które
charakteryzują współczesny rynek bibliotecznych usług elektronicznych.
Przede wszystkim dominują wśród nich usługi asynchroniczne, tylko
niewielka liczba bibliotek oferuje swoim użytkownikom świadczenia
w czasie rzeczywistym. Wskazać należy także usługi oferowane przez
wszystkie z analizowanych bibliotek, gdyż mają one już ugruntowaną
pozycję w architekturze witryn WWW bibliotek i są dla użytkownika
nieodzownym składnikiem znajdującym się na stornie internetowej
biblioteki. Wśród usług tego typu wyróżnić możemy: dostęp do e-zasobów,
indywidualne konta czytelnicze, katalog on-line, kontakt przez e-mail,
przypomnienie o terminie zwrotu materiałów bibliotecznych. Niemalże
wszystkie

z

nich

implikowane

są

używaniem

przez

bibliotekę

zintegrowanego systemu bibliotecznego.18 Coraz częściej zauważalna jest,
napawająca optymizmem, tendencja dostrzegania przez biblioteki szkół
wyższych w Polsce użytkowników wirtualnych i ich specyficznych potrzeb
oraz próba odpowiedzi na nie, niekiedy nawet wyjścia im naprzeciw. Coraz
powszechniejsze są ankiety, zamieszczane w serwisach WWW bibliotek,
których celem jest zbadanie zadowolenia użytkowników z biblioteki i usług
w niej świadczonych oraz ustalenie, czego użytkownik od biblioteki
oczekuje. Pozostaje mieć nadzieję, iż rynek e-usług w polskich bibliotekach
szkół wyższych czeka szybki i prężny rozwój, należy bowiem pamiętać
o niewątpliwych korzyściach, jakie bibliotekom i ich użytkownikom niesie
oferowanie i korzystanie z usług elektronicznych.

Pozwala on na tworzenie indywidualnych kont czytelniczych, umożliwia dostęp do katalogu online, a także na wysyłanie na skrzynkę e-mailową użytkownika powiadomień o zbliżającym się terminie zwrotu materiałów bibliotecznych.
18
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SYSTEMY DŁUGOOKRESOWEJ OCHRONY ZBIORÓW
CYFROWYCH
Prolegomena

E

woluuje zasób zbiorów bibliotecznych, coraz częściej jego trzon
stanowią zbiory cyfrowe, które charakteryzują się mnogością
formatów. Współczesny czytelnik oczekuje od placówek

bibliotecznych, już nie tylko klasycznych kodeksów, ale także dostępu do
biblioteki multimediów. Biblioteka musi przerodzić się w mediatekę, by
móc dalej funkcjonować. Wraz z tymi zmianami, muszą ulec modyfikacji
zadania

bibliotekarza,

a

przede

wszystkim

w

zakresie

ochrony

i konserwacji zbiorów elektronicznych oraz ich przechowywania.
W związku z tym, bibliotekarz dysponuje obecnie nowym narzędziem –
systemem długotrwałej ochrony zbiorów cyfrowych.
Potrzeby
Włodzimierz Daszewski wymienia trzy najważniejsze warunki
przetrwania informacji cyfrowej: mnogość kopii tego samego bitu wiedzy,
rozproszenie informacji w uniwersalnej formie zapisu, rearchiwizacja
i wymiana nośników.1
Jest widoczna tu analogia do świata przyrody, gdzie istnieje wiele
egzemplarzy tego samego gatunku, które rozpraszają się w formie
uniwersalnego kodu DNA (RNA) zmieniając nośnik poprzez adaptację
organizmu.

W. Daszewski, Konserwacja zbiorów i jej wpływ na zakres informacji naukowej, [online] [dostęp
10.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2010/115/a.php?daszewski.
1
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Nowoczesny czytelnik
Rozwój e-czytelnictwa spowodował zapotrzebowanie użytkowników

biblioteki na książki w wersji elektronicznej oraz zdygitalizowane zbiory
specjalne. Czytelnicy za sprawą ciekawości, chęci rozwoju, bądź
powodowani podążaniem za trendami w technologiach, coraz częściej
sięgają po e-booki i książki mówione. Potrzebują także innych
multimediów, a to za sprawą przyzwyczajenia – w życiu codziennym
odbieramy i nadajemy komunikaty za pośrednictwem wielu mediów.
Tradycyjna forma przekazu przestała być wystarczająca.2


Nowy format zbiorów
Rynek materiałów czytelniczych daje odbiorcom bardzo duży wybór

nie tylko treści, ale i form dostępu do informacji i rozrywki (beletrystyka).
Nowoczesna biblioteka powinna gromadzić, już nie tylko tradycyjne
kodeksy, ale wykupywać także dostępy, bądź sama tworzyć bazy wiedzy,
książnice e-booków czy biblioteki cyfrowe.


Mnogość formatów
Do

codziennej

pracy

z

tekstem

standardowy

użytkownik

wykorzystuje kilka programów i zapisuje dane w kilkunastu plikach
o różnym rozszerzeniu (.doc, .docx, .odt, .pdf itd.). Do profesjonalnego
zapisu używane jest jeszcze więcej formatów. A gdzie obrazy, dźwięki,
video?! Są to kolejne możliwości. Już teraz producenci znanych
programów zapowiadają, że kolejne wersje nie będą odczytywały plików
zapisywanych w starszych edycjach. Co prawda, możemy przechowywać
płyty instalacyjne ze starymi aplikacjami, jednak co się stanie, gdy
doczekamy się nowatorskich nośników, a nasz sprzęt nie będzie w stanie

M.Urbański, E-book, e-papier czy książka tradycyjna? [online] [dostęp 22.03.2011]. Dostępny w
World Wide Web: http://www.ebib.info/2008/96/a.php?urbanski.
2
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odczytać CD czy DVD? Więc może oprócz płyt będziemy także składowali
zużyte PC-ty?


Ewolucja nośników danych
Od ery dyskietek ośmiocalowych minęło zaledwie 40 lat3, a w tym

czasie ewoluowały one, przez nieco mniejsze 5 calowe, 3,5 calowe, a także
płyty CD / DVD, do pamięci flash, kart SD (i pokrewnych). Od 2006 roku
mamy do dyspozycji także zapis Blue-ray4. Co będzie za kolejne 40 lat?
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na ewolucję oprogramowania i rozwój
podzespołów komputerowych.
Przewidywane korzyści
Zastosowanie

technologii

długookresowego

przechowywania

zbiorów cyfrowych pozwoliłoby nam na dostęp do danych, które były dla
nas ważne, a zostały zapisane w wielu dawniejszych formatach. System
przejmie funkcję ochronną, pliki będą podlegały stałej kontroli
antywirusowej, a przechowywane będą w paru kopiach, na kilku
rozproszonych serwerach. Dodatkowo producenci zadbają o ewolucje
nośników zgodnie z rozwojem technologii, co można porównać do
bibliotecznej konserwacji zbiorów. W systemach długookresowej ochrony
zbiorów cyfrowych można doszukać się także działań antypatologicznych.
Zabezpieczą one bowiem zbiory biblioteczne przed zniszczeniem, czy to
przez czytelników, czy w skutek pożarów, zalań i innych kataklizmów,
przetrzymywaniem pozycji, nielegalnym kopiowaniem i wieloma innymi
problemami.

Sony kończy z dyskietkami [online] [dostęp 22.03.2011] Dostępny w World Wide Web:
http://www.dobreprogramy.pl/Sony-konczy-z-dyskietkami,Aktualnosc,17908.html.
4 Nowe płyty Fujifilm Blu-Ray o pojemności 25GB [online] [dostęp 22.03.2011] Dostępny w World
Wide Web: http://www.fotopolis.pl/index.php?n=4971.
3
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Modyfikacja zadań bibliotekarza
Rola bibliotekarza w zakresie przechowywania zbiorów cyfrowych,
ich konserwacji i ochrony diametralnie się zmieni. W większości aspektów
czynności te zostaną sprowadzone do umieszczenia zbiorów w systemie
długookresowej ochrony zbiorów cyfrowych i administrowania nim,
a nawet tę czynność można zlecić (outsourcing). Powstały czas wolny
będzie mógł zostać wykorzystany na korzyść czytelników (konkursy
czytelnicze, kursy obsługi systemu długookresowej ochrony zbiorów
bibliotecznych, obsługa czytelników itd.)
Rosetta - system długookresowej ochrony zbiorów cyfrowych
Tradycyjnie, ochrona rzeczy oznaczała zachowanie ich w niezmienionej
formie; tymczasem rzeczywistość cyfrowa zmieniła fundamentalnie naszą
koncepcję wymagań konserwacyjnych. Jeżeli zachowamy informację
cyfrową bez modyfikacji, dostęp do niej stanie się niezmiernie trudny, jeżeli
nie niemożliwy.
Su-Sing Chen5
Zgodnie ze słowami Su-Singa musimy fundamentalnie zmienić nasz
pogląd na temat ochrony rzeczy, w tym zbiorów cyfrowych. Modyfikacja
nośnika informacji jest konieczna dla zachowania jej niezmienionej formy
w pełnej funkcjonalności.
System Rosetta powstał przy współpracy ExLibris z Biblioteką
Narodową Nowej Zelandii i doskonale nadaje się do omówienia systemów
długookresowej ochrony zbiorów cyfrowych ze względu na wiele
innowacyjnych funkcji, a także ze względu na doświadczenie firmy
na arenie międzynarodowej w różnych środowiskach.
Y. Levi, A preservation system. Challenges & practical experience [online] [dostęp 22.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://forum.biblioteka20.pl/download.php?id=58&sid=28a7b393f98144916563f5646f47a2a4.
5

92

Marcin Karwowski
Systemy długookresowej ochrony zbiorów cyfrowych


Rozwój problematyki (stan badań)
Początek rozważań na temat długookresowej ochrony zbiorów

cyfrowych w placówkach bibliotecznych datuje się na lata 1993-1995.
Na początku badania w tym zakresie podjęto w National Library of
Australia (Bibliotece Narodowej Australii) oraz w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej, około 1995 roku dołączyły: Anglia, Holandia
i

Niemcy.

Z

czasem

liczne

instytucje

nawiązały

współpracę

międzynarodową i zaczęły działać w ramach m.in. Research Library Group
(RLG), Online Computer Library Center (OCLC), National Archives and
Records Administration (NARA), Library of Congress – National Digital
Information Infrastructure and Preservation Program (NDIIPP), The Digital
Preservation Coalition (DPC) i wielu innych.6
W Polsce tematyka długookresowej ochrony zbiorów cyfrowych jest
wciąż mało znana. Co prawda odnotowuje się duże osiągnięcia w obszarze
dygitalizacji, jednak problematyka przechowywania zarchiwizowanych
obiektów nie jest porównywalnie dobrze znana.


Sprostanie wyzwaniom

Twórcy Rosetty postawili sobie za cele:


opracować struktury i metadane dla długookresowej ochrony
zbiorów cyfrowych,



opracować wsparcie dla wielu odmiennych materiałów i formatów
w ramach jednego modelu danych,



opracować wsparcie dla wielu typów instytucji wykazujących
potrzeby

ochrony

zbiorów

cyfrowych

(muzeów,

bibliotek,

archiwów),

A. Januszko-Szakiel, Nowy wymiar zabezpieczania elektronicznych zasobów. „Biuletyn EBIB” 2010,
nr 6 [online] [dostęp 24.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.ebib.info/2010/115/a.php?januszko.
6
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trzymać się standardów i zachować otwartość.7
Rosetta jest zbudowana w oparciu o architekturę rozproszoną, może

pracować w oparciu o złożony zespół serwerów. Odpowiada potrzebom
instytucji gromadzącym ogromne zbiory, dając przy tym duże możliwości
funkcjonalne i konfiguracyjne. System oparty jest na modelu Open
Archival Information System (OAIS) oraz spełnia wymagania Trusted
Digital Repository (TDR), jednocześnie umożliwia współpracę i integrację
z aplikacjami pomocniczymi firmy ExLibris i innych dostawców8.
Głównym zdaniem Rosetta jest sprostanie celom, które postawili sobie jej
twórcy.


Funkcje
Rosetta posiada m.in. następujące funkcjonalności:


planowanie ochrony,



ochrona zbiorów cyfrowych,



zgodność z Open Archival Information System (OAIS),



analiza ryzyka,



wsparcie meta danych.

W ramach obsługi zbiorów cyfrowych, system jest przeznaczony do
obsługi nabytków, walidacji, udostępniania, przechowywania, zarządzania,
ochrony i rozpowszechniania zbiorów różnego rodzaju

obiektów

cyfrowych przy przestrzeganiu wymogów prawnych e-zbiorów.


Zastosowanie
Wśród ośrodków naukowych, które korzystają z systemu Rosetta

można wymienić:


National Library of New Zealand (Biblioteka Narodowa
Nowej Zelandii),

7
8

I. Peled, Digital Preservation Landscape [materiały własne].
Idem, ExLibris. Rosetta. System długookresowej ochrony zbiorów cyfrowych [druk ulotny].
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Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (Niemiecka Medyczna
Biblioteka Centralna),



Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften –
Leibniz-Informationszentrum

Wirtschaft

(Niemiecka

Ekonomiczna Biblioteka Narodowa – Instytut Ekonomiczny
Leibniza),


Technische Informationsbibliothek und Universitätsbibliothek
Hannover (Biblioteka Infromacji Technicznej I Biblioteka
Uniwersytecka w Hannoverze,



Bayerische Staatsbibliothek (Krajowa Biblioteka Bawarii),



National Library Board in Singapore (Narodowa Rada
Biblioteczna Singapuru)9.
Podsumowanie

Systemy długookresowej ochrony zbiorów cyfrowych to naturalna
ewolucja sposobu przechowywania i ochrony zbiorów wiążąca się
z nowymi formatami „książek” i potrzebą nowoczesnych czytelników, by
z nich korzystać. Na polskim gruncie jest to nadal świeżo badany temat,
który warto by zgłębić.

Idem, Rosetta, a Digital Preservation System: overview [online] [dostęp 20.03.2011]. Dostępny w
World Wide Web: http://www.aleph.pl/images/konferencja2010/ido_peled.pdf.
9
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PATOLOGIE ZE STRONY UŻYTKOWNIKÓW W BIBLIOTECE
Wprowadzenie

P

raca dotyczy patologii ze strony użytkowników bibliotek. Można
je zaliczyć do patologii społecznych1, a są to „zjawiska
społecznego zachowania się jednostek i grup oraz funkcjonowania

instytucji, które pozostają w sprzeczności z wartościami i zasadami
aktualnie akceptowanymi przez dane społeczeństwo; np. przestępczość,
narkomania,

prostytucja,

patologia

struktur

organizacyjnych”.

Przygotowując się do wystąpienia, odwiedzono róże biblioteki (razem 12).
Były to biblioteki uniwersyteckie (2), miejskie (3), punkty biblioteczne (2),
biblioteki w szkole podstawowej (2), gimnazjum i liceum (3). Pracownicy
tych bibliotek zostali poproszeni o wypełnienie krótkiej, anonimowej
ankiety. Bibliotekarze, z którymi rozmawiano, byli w różnym wieku ( od
21 do 49 lat), pracowali w takich działach, jak: dział udostępniania, dział
dla dzieci i młodzieży, dział dla dorosłych, czytelnia naukowa, pracownia
komputerowa oraz mieli różny staż pracy (od 3 do 35lat).
Już na samym początku rozmowy zauważono, że podejście ze strony
bibliotekarza do patologii było uzależnione od stażu pracy, jego wieku oraz
działu biblioteki, w którym pracuje. W trakcie zbierania materiałów
spotkano tylko jednego mężczyznę pracującego w zawodzie bibliotekarza,
w dziale udostępniania. Wniosek z tego taki, że ten zawód nadal jest dość
mocno sfeminizowany. Jednak ta sytuacja ma pozytywną stronę, ponieważ

Pojęcie: Patologie społeczne, [in:]Encyklopedia PWN, [online] [dostęp 29.03.2011]. Dostępny w
World Wide Web: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3955029.
1
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kobieta „łagodzi obyczaje” i może mieć znacznie lepsze podejście do
trudnego użytkownika niż niejeden charyzmatyczny mężczyzna.
Patologie w bibliotece
Najczęstszymi patologiami ze strony użytkowników, wymienianymi
przez ankietowanych bibliotekarzy, były:


hałasowanie,



niechęć stosowania się do regulaminu,



wulgarny język w stosunku do bibliotekarza,



rozmawianie przez telefon w bibliotece.
Niejednokrotnie wspominano o próbach spożywania alkoholu albo

odwiedzania biblioteki już pod jego wpływem, co było przyczyną wielu
problemów. Taki użytkownik był agresywny, nieskory do współpracy i nie
potrafił określić, czego dokładnie oczekuje. Te patologie były wymieniane
we wszystkich działach bibliotek. Są natomiast pewne zachowania częściej
występujące w poszczególnych agendach instytucji. Bibliotekarze,
pracujący w czytelni częściej niż pracownicy np. z działu udostępniania,
wspominali, że użytkownikowi ciężko było zostawić kurtkę w szatni albo
wyciszyć telefon komórkowy. Ta zależność występowania patologii
wynika z zasad obowiązujących w poszczególnych działach biblioteki.
Doświadczenia innych bibliotek
Zastanawiający jest fakt, dlaczego w ankiecie nie zostało
wymienione niszczenie książek, wyrywanie stron, wycinanie obrazów,
awanturowanie się o np.: zwiększenie limitu wypożyczeń, pisanie po
stronach. Temat ten został przedstawiony w artykule Patologie czytelnicze2
Dominiki

Potempy,

pracownika

Uniwersytetu

Śląskiego

D. Potempa, Patologie czytelnicze, „Biblioteca Nostra. Biuletyn Informacyjny” [online] 2006, nr
4(8), s. 7-9 [dostęp 6.05.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=4131&from=FBC
2
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w Katowicach. Artykuł ukazał się w biuletynie „Bibliotheca Nostra”.
Autorka zaczyna od tego, że niektórzy bibliotekarze i użytkownicy
postępują w myśl zasady „klient nasz pan”. Lecz w bibliotece obowiązują
zasady spisane w regulaminie i należy ich przestrzegać. W artykule
wspomniane są przemiany w społeczeństwie wiedzy. Jednak biblioteka nie
powinna stać się marketem z hostessami, sztucznymi uśmiechami
i rozrywkami. Jeszcze inną sprawą wspomnianą w jest stereotypowe
podejście użytkownika do bibliotekarza, o czym zostanie wspomniane
w dalszej części referatu.
Pozwolę sobie zacytować fragment z wyżej wymienionej pracy
D. Potempy, opisujący punkt widzenia użytkowników:„Droga przez mękę
zaczyna się w momencie, gdy czytelnicy poproszeni zostają o wyszukanie
w katalogu sygnatury oraz dokładne spisanie jej na rewers. Niewiarygodne
wręcz trudności sprawia zresztą wypełnienie go, tak jakby druczek ten
zawierał masę niepotrzebnych i tajemniczych rubryczek, wymagających nie
lada wiedzy, a nie prostego spisania sygnatury, autora i tytułu żądanego
dzieła oraz podpisania. Przeszkodą nie do przejścia wydaje się napotkanie w
katalogu odsyłacza, enigmatyczne zob. jest zagadką nie do rozwiązania”.3
Artykuł jasno pokazuje, co dzieje się w bibliotece, gdy użytkownik nie
dostaje z miejsca tego, czego mu potrzeba. Opisane problemy można
napotkać w wielu bibliotekach, a sposób, w jaki sytuacje zostały
przedstawione, powinien dać do myślenia potencjalnym czytelnikom.
Artykuł zawiera także informacje o podejściu użytkowników do
szkoleń bibliotecznych. Na takim szkoleniu wszystko jest referowane jak
dla dzieci, co przecież obraża inteligencję użytkownika. Dla tych, co nie
uważali na szkoleniu, większość bibliotek ma wzory, jak wypełniać

3

Ibidem.
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rewersy, jak poruszać się po katalogach, jednak użytkownik nie czerpie
z tego i uważa, że wszystko powinien zrobić za niego bibliotekarz.
Innym

opisanym

punktem

zapalnym

między

biblioteką

a użytkownikiem jest urządzenie potocznie nazywane kserem. Ów
wynalazek ma za zadanie umożliwić użytkownikowi, na przykładzie
studenta, skopiowanie części książki, mapy czy czegokolwiek innego. Jak
wiadomo, urządzenie zwane fachowo kserografem, niszczy książki. Nie
tylko przez emitowanie światła i kolosalnych ilości ciepła, ale również przez
to, że strona musi przylegać do blatu. A co trzeba zrobić, by tekst dobrze
przylegał? Tak – przygnieść go, co na pewno nie jest dla książki czymś
dobrym.

Dla

sporej

części

studentów

to

jedyna

forma

pracy

z książką. Kopiują wybrany fragment i już nie muszą czytać całej książki ani
nic przepisywać. Dodatkowo dolewa oliwy do ognia, gdy taki przykładowy
student domaga się większej liczby książek, „bo to tylko na ksero”. I żadne
tłumaczenia bibliotekarza i regulaminy nie pomogą, bo wszystkie znaki „na
niebie, ziemi i w lodówce” mówią, że racja jest po stronie użytkownika.
Kością niezgody pomiędzy użytkownikiem i biblioteką jest, również
wymieniony w artykule D. Potempy, brak znajomości tytułu i autora przez
użytkownika przy jednoczesnym domaganiu się przez niego książki, bo wie,
że jest np: mała i czerwona. Czyżby bibliotekarz w dzisiejszych czasach,
również jako szkolony w informacji naukowej, powinien być alfą i omegą?
Czymże jednak jest niemożliwe, skoro użytkownik się tego domaga?
Już wspomniano o porównaniu biblioteki do supermarketu.
D. Potempa pisze, że supermarket cieszy się większym szacunkiem ze
strony klientów, ponieważ za usługę się w nim płaci, a biblioteka jest
darmowa, więc użytkownik okazuje jej mniejszy szacunek.
Zastanówmy się jednak krótko nad tak zwanym zjawiskiem lęku
przed biblioteką i co ma z tym wspólnego stereotyp bibliotekarza. Pomocny
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będzie

tekst

Justyny

Sobiechy-Stanuch

i

Piotra

Piechta4.

W artykule stwierdzono, że stereotyp, nieraz mylny, ma wpływ na podejście
użytkownika. Mówiąc wprost, zły stereotyp tworzy złe podejście, co rodzi
patologię. Oczywiście mam tu na myśli złe stereotypy, np: stereotypowa
pani bibliotekarka. W okularach, pomiędzy zakurzonymi księgami, bojowo
nastawiona, traktuje użytkownika jako śmiertelnego wroga, czytelnik jej
przeszkadza w nic niezrobieniu. I teraz taki użytkownik, mający iść do
biblioteki, do której pewnie zagląda, jak jest przyparty do muru, nastawia
się, że zostanie źle potraktowany. Z tego powodu przyjmuje pozycje bojową,
bo jak mówi stare przysłowie pszczół: „Atak jest najlepszą obroną”. No i już
pełen emocji użytkownik, któremu zależy i jest uparty, udając się do
instytucji biblioteki, kreuje w niej patologiczne zachowania.
Natomiast zjawisko lęku przed biblioteką zostało dość obszernie
opisane w artykule pani Joanny Chwałek5, która jest bibliotekarzem
systemowym w Bibliotece Głównej Akademii Wychowania Fizycznego
w Katowicach. Inna nazwa opisanego zjawiska to fobia biblioteczna.
Objawia się to tym, że przed wizytą w bibliotece odczuwamy lęki, stres lub
źle się czujemy. Autorka tekstu wymienia kilka przyczyn tego lęku:
 problemy związane z personelem biblioteki;
 bariery afektywne;
 komfort w bibliotece;
 wiedza o bibliotece;
 bariery mechaniczne.

J. Sobiecha-Stanuch, P. Piechta, Stereotyp bibliotekarzy, [online] [dostęp 3.03.2011]. Dostępny w
World Wide Web: http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Pliki_III_KKMU/Zbiory_referatow/607614_NH_Sobocha-Stanuch_Picheta.pdf.
5 J. Chałek, Lęk w bibliotece, „Bibliotheca Nostra. Biuletyn Informacyjny” [online], 2006, nr 3(7), s.
7-11 [dostęp 06.05.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=4130&from=FBC
4
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Właściwie chciałbym się skupić tylko na tej pierwszej przyczynie,
ponieważ łączy się ona ze stereotypem, o którym mówiłem wcześniej.
Pozwolę sobie zacytować za autorką tekstu: „Problemy związane
z personelem biblioteki:
 personel biblioteki może być nieuprzejmy lub niechętny do
udzielenia informacji, lub może tylko sprawiać takie wrażenie;
 personel biblioteki może sprawiać wrażenie zbyt zajętego, by
udzielić informacji;
 użytkownik

nie

chce

niekorzystnie

wypaść

przed

personelem(…)”6.
Strach może powodować agresję, dlatego też i źródła patologii
użytkowników mogą być różne. Ponieważ większość problemów
użytkowników polega na braku umiejętności określenia swoich potrzeb
i

posługiwania

się

katalogami

powstała

Komisja

ds.

Edukacji

Informacyjnej7. Komisja działa od 31 stycznia 2011 r. Ma za zadanie
propagować

w środowisku

bibliotecznym potrzebę przygotowania

użytkownika do samodzielnego poruszania się w różnych środowiskach
informacyjnych,

rozpoznawania

własnych

potrzeb

informacyjnych,

lokalizowania poszukiwanej informacji, oceniania oraz efektywnego
i etycznego wykorzystywania informacji. Krótko mówiąc, ma zapobiegać
patologiom związanym z brakiem umiejętności wyszukiwawczych
i nieumiejętnemu określaniu swoich potrzeb.
Zapytani przeze mnie pracownicy bibliotek o umiejętności, jakich
brak użytkownikom, stwierdzali, że jest to brak umiejętności obsługi

Ibidem.
Komisja ds. Edukacji Informacyjnej, [online] [dostęp 3.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/komisja_ds_edukacji_informacyjnej/aktualnosci
6
7
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katalogów kartkowych i elektronicznych, nieumiejętność wypełnienia
rewersu, brak przygotowania do formułowania zapytań.
Czy jest to spowodowane lękiem przed bibliotekami? Przecież
biblioteki organizują szkolenia, które mają pomóc w poruszaniu się
i korzystaniu z biblioteki. Czy to taki wielki wstyd i trauma, by na nie
przyjść i zaczerpnąć wiedzy? Szkolenia przecież temu służą i o ile się
orientuję, są organizowane dla osób w różnym wieku.
Bibliotekarze spytani o to, jakie umiejętności powinien posiadać
współczesny użytkownik, nie potrafili

odpowiedzieć. Jedna pani

stwierdziła z oburzeniem, że bibliotekarz jest dla użytkownika i choćby ten
był najgłupszym na świecie powinna mu pomóc, a wręcz go wyręczyć.
Oczywiście, że bibliotekarz powinien służyć pomocą, ale czy to ma
oznaczać, że użytkownik nie powinien posiadać żadnych umiejętności
i wiedzy o korzystaniu z biblioteki? Takie właśnie podejście może być
źródłem patologii.
Sięgając do Kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika informacji8,
a konkretnie do części drugiej, punkt trzeci noszący tytuł: Bibliotekarze
i pracownicy informacji wobec społeczeństwa, zwrócono szczególną uwagę
na podpunkty 1, 3, 4, 5, 6 i 8:
 „Stwarzają użytkownikowi jak najlepsze warunki pracy poprzez
dbałość o wysoką jakość warsztatu pracy, prostą, zrozumiałą
i logiczną organizację gromadzonych i udostępnianych zbiorów
oraz

przygotowywanych

materiałów

informacyjnych,

realizowanych kwerend i projektów.”

Kodeks Bibliotekarza i Pracownika Informacji, [online] [ dostęp 3.03.2011]. Dostępny w World
Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/kodeks_etyki.html.
8
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 „Rozumieją i respektują fakt, że nie wszyscy użytkownicy są
w równym stopniu zdolni do odbioru informacji i korzystania
z biblioteki. Starają się wyrównać ich szanse (…)”
 „Dbają o wysoką jakość świadczonych usług dążąc do
wyczerpującego zaspokojenia potrzeb użytkowników. Uczciwie
informują ich o pełnym, realnym zakresie tych usług,
o zawartości udostępnianych zbiorów i zasobów informacyjnych,
jakości wykorzystywanych narzędzi informacyjnych (…)”
 „Dążą do tego, aby zasady korzystania z usług bibliotek
i ośrodków informacji były jasne i dobrze znane użytkownikom,
unikają rozwiązań nieformalnych, które stwarzają niejawne
przywileje. Starają się dotrzeć ze swoimi usługami do jak
największej liczby użytkowników, jednakże mają prawo do
odmowy tym spośród nich, którzy nie akceptują przyjętych zasad,
naruszają

przepisy

lub

narażają

współkorzystających

na

dyskomfort.”
 „Pełniąc rolę służebną wobec użytkowników, z szacunkiem
i otwartością traktują wszelką wyrażaną przez nich krytykę.
Niezwłocznie i uczciwie reagują na zgłaszane skargi.”.
Kodeks wyraźnie mówi o tym, jak bibliotekarze i pracownicy
informacji powinni przygotowywać się do pracy z użytkownikiem. Można
by wnioskować, że to użytkownik jest problematyczny. Bo skoro
bibliotekarze stosują się do kodeksu i przygotowują jasny regulamin
korzystania ze zbiorów, wszystkich traktują jednakowo, przygotowują
materiały pomocnicze to jasno wynika, że użytkownik z tego nie korzysta.
Kodeks też jasno mówi, że pracownik ma prawo odmówić pomocy
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użytkownikowi niestosującemu się do regulaminu i naruszającemu
przepisy. I tu rodzi się ponownie pytanie: jak temu zaradzić?
Słowem podsumowania
Pozwolę sobie też opowiedzieć o własnych doświadczeniach pracy
z użytkownikiem. Od 3 lat prowadzę punkt biblioteczny. Dostaję od
biblioteki miejskiej kilkaset książek, które mam za zadanie wypożyczyć
członkom pewnego stowarzyszenia. Zawsze myślałem, że praca w bibliotece
polega na tym, że jedna osoba przychodzi, oddaje jedną książkę, bierze
drugą, wszystko jest odnotowywane i już. Bardzo się myliłem.
W ciągu tych paru lat zaobserwowałem, że książki są nieszanowane,
niszczone, nie oddawane, a użytkownik ma za nic odpowiedzialność za
książkę, którą wypożyczył. Przychodzą do mnie ludzie, oglądają księgozbiór
i przyznając, że wezmą coś od niechcenia. Po czym nadchodzi termin
oddania książki i słyszę „zapomniałem/zapomniałam”. W końcu po sporych
naciskach udaje mi się odzyskać książkę albo i nie. Z przykrością
stwierdzam, że te pozycje są oddawane w stanie fatalnym. Pojawiają się
podpisy, zaznaczenia, wyrywane strony, wycinane obrazki. A upomniany
użytkownik nic nie robi sobie z tego i próbuje wmówić, że taki egzemplarz
już dostał. Jak dalej ta patologia będzie się szerzyć, to wszyscy użytkownicy
będą otrzymywać takie egzemplarze. Moim zdaniem czytelnik powinien
chcieć przyjść do biblioteki. W końcu bez chęci mało się osiągnie. To tyle
z mojego własnego doświadczenia z pracą bibliotekarza.
Teksty osób, które cytowano wyżej, również potwierdzają moje
spostrzeżenia. Skoro są jasne przepisy, niewymagające cudów, mające na
celu pomóc korzystającym z bibliotek, a wymienione patologie istnieją, to
może to być tylko przejawem lenistwa i złej woli użytkowników.
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Załącznik 1. Ankieta. Patologie użytkowników bibliotek.
Dzień dobry. Jestem studentem drugiego roku Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa na UKW w Bydgoszczy. Prosiłbym o uzupełnienie ankiety. Dane
z ankiety posłużą mi do przedstawienia problemu patologii ze strony użytkowników
bibliotek w referacie na Ogólnopolską Konferencję Bibliologicznych Kół Naukowych
Potrzeby użytkownika biblioteki wczoraj i dzisiaj (Bydgoszcz, 04.04.2011). Ankieta jest
przeznaczona dla bibliotekarzy i jest w pełni anonimowa.
1) Proszę podać swoją płeć:
a) kobieta
b) mężczyzna
2) Ile ma Pani/Pan lat?
………………………..
3) Ile lat pracuje Pani/Pan w zawodzie bibliotekarza?
……………………………………………………….
4) W jakiej bibliotece Pani/Pan pracuje?
a) publicznej
b) naukowej
c) szkolnej
d) innej:
………………………………………………………………………………………
…...
5) W jakim dziale biblioteki Pani/Pan pracuje?
………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................
6) Z jakimi patologiami ze strony użytkownika spotkała/ł się Pani/Pan w trakcie
swojej pracy?
a) hałasowanie w bibliotece
b) niestosowanie się do regulaminu
c) picie w bibliotece
d) próby palenia w bibliotece
e) wulgarny język w stosunku do bibliotekarza
f) irracjonalne żądania ze strony użytkownika biblioteki
g) inne:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
7) Jakich umiejętności Pani/Pana zdaniem brakuje współczesnym użytkownikom
bibliotek?
a) nieumiejętność korzystania z katalogu (kartkowego bądź elektronicznego)
b) nieumiejętność wypełnienia rewersu
c) inne:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
8) Jaki był najtrudniejszy przypadek użytkownika, z którym się Pani/Pan spotkał w
swojej pracy? (Proszę krótko opisać)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
9) Jakie cechy powinien posiadać Pani/Pana zdaniem współczesny użytkownik
bibliotek?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Dziękuję za wypełnienie mojej ankiety.

106

Karolina Dedio, Karolina Szlachcic
Na przekór zasadom, czyli patologie biblioteczne Krakusów
Karolina Dedio
Karolina Piaśnik
Karolina Szlachcic
Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu
Jagiellońskiego

NA PRZEKÓR ZASADOM, CZYLI PATOLOGIE BIBLIOTECZNE
KRAKUSÓW

D

o przeprowadzenia badań nad zachowaniami patologicznymi
użytkowników bibliotek zainspirowała nas książka Zbigniewa
Żmigrodzkiego Patologia biblioteczna1, a także jego artykuł

o tym samym tytule. Według

autora „za główne przyczyny patologii

bibliotecznej (…) należy uznać niewłaściwe postawy bibliotekarzy, błędy
w organizacji bibliotek oraz nieodpowiednie metody pracy i zaniedbania”.
Żmigrodzki dowodzi, że zachowania patologiczne mają charakter wtórny
czyli

do

patologii

użytkowników

prowadzą

patologie

samych

bibliotekarzy. Można się spierać z tym twierdzeniem.
Głównym celem wywiadu było dowiedzenie się, jakie patologiczne
zachowania przejawiają użytkownicy różnego typu bibliotek i czy te
zachowania różnią się między sobą. Wzięto pod uwagę biblioteki naukowe,
w których

bibliotekarze spotykają się z problemami

studentów

i pracowników naukowych, biblioteki szkolne, z których korzystają dzieci
i młodzież oraz biblioteki publiczne, do których dostęp ma każdy. Na
pytania o rodzaj zachowań patologicznych, w każdej z bibliotek
otrzymałyśmy różnorodne i ciekawe odpowiedzi.
Poza
w

fachowej

wyżej

wymienionymi

literaturze

polskiej

publikacjami

rzadko

pojawiają

Żmigrodzkiego,
się

wzmianki

o patologicznych zachowaniach użytkowników bibliotek. Często publikacje

1

Z. Żmigrodzki, Patologia biblioteczna, Katowice 1996.
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traktują jedynie o nieprawidłowościach pracy biblioteki i niewłaściwych
postawach osób w niej pracujących.2 Przykładem takiej publikacji jest esej
Umberto Eco O bibliotece, w której znajduje się karykaturalny obraz tej
instytucji, a wręcz opis miejsca nieprzyjaznego czytelnikowi3.
Do przeprowadzenia badania została wykorzystana technika
wywiadu. Pytania były półstandardowe, a styl wywiadu miękki. Wybrany
został ten sposób przeprowadzania badania, ponieważ lepiej rejestruje
zjawiska indywidualne. Badaną zbiorowość wybrano na zasadzie
losowania warstwowego. Biblioteki podzielono ze względu na typy
(biblioteki naukowe-akademickie, szkolne oraz publiczne). Następnie
w obrębie każdego rodzaju losowano konkretne biblioteki. W wywiadzie
zastosowano następujące pytania:


Jak zdefiniowałaby Pani/Pan termin „zachowanie patologiczne”
w odniesieniu do użytkowników biblioteki?



Jakie rodzaje takich zachowań występują w tej bibliotece?



Jak często można je zaobserwować?



Z czego może wynikać zachowanie patologiczne użytkowników?



Jakie stosuje Pani/Pan sposoby przeciwdziałania? Czy są kary?
Rodzaj pytań sprawił, że wywiad często przybrał formę swobodnej

rozmowy z bibliotekarzem, często oni sami podsuwali swoje przemyślenia
i wnioski.
Definiowanie patologii
Na uwagę zasługuje fakt, iż wielu bibliotekarzy ma trudności
z jednoznacznym zdefiniowaniem tego terminu. Trudno było stworzyć
jedną definicję, dlatego przytoczono kilka głównych cech, na które
wskazywali respondenci.
3

Vide: U. Eco, O bibliotece, Wrocław 1990.
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Są to :


zbiór określonych zachowań odbiegających od normy



zachowanie niezdrowe



odbiegające od regulaminu



patologia rozumiana dwojako: po pierwsze jako odstępstwo od
ogólnie przyjętych norm w społeczeństwie, a po drugie, konkretnie
w danej bibliotece zachowanie niezgodne z regulaminem.
Patologiczne zachowania w bibliotekach publicznych
Badanie przeprowadzone w bibliotekach publicznych wykazało

bardzo dużo zaskakujących i niejako najbardziej ciekawych rodzajów
patologii. Za pomocą pytań zadawanych bibliotekarzom udało się
wyszczególnić :


głośne rozmowy, przekleństwa,



krzyki i pretensje wobec bibliotekarza,



postawa roszczeniowa,



niszczenie książek, pisanie po nich, zaginanie, wyrywanie kartek



hałasowanie, śpiewanie, wydawanie innych dziwnych odgłosów oraz
ostentacyjne okazywanie zniecierpliwienia i złość np. w przypadku
dłuższego czekania na książkę. Do bardziej zaskakujących możemy
zaliczyć:


spożywanie, bez skrępowania, posiłków przy stolikach
bibliotecznych,



wycinanie żyletką fragmentów książek i gazet ( jednak, jak
podkreślają bibliotekarze, zachowania te są coraz rzadsze;
w przeszłości zdarzały się często, ale teraz, dzięki dostępowi
do Internetu, prawie nie spotykają się z tym zjawiskiem),



kradzież czasopism,
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kradzież nowych książek i sprzedaż ich na bazarach, Allegro,



zabieranie innym czytelnikom ich czasopism, agresja wobec
nich.

Niektóre zaobserwowane

zachowania mogą śmieszyć, a niektóre

przerażać:


“Nie mogę zdjąć tej kurtki, bo jestem chory i lekarz mi zabronił!”



wyzywanie czytelników i bibliotekarzy,



niszczenie wystaw, bójki i demolowanie WC,



ludzie, którzy przychodzą od lat do biblioteki, zajmują to samo
miejsce, starannie je czyszczą, a następnie zaczynają przepisywać
słownik, kartkować grube książki,



korzystanie z komputerów bibliotecznych do przeglądania stron
pornograficznych,



celowe drukowanie zbyt dużej liczby dokumentów i upieranie się, że
zapłaci się tylko za jedną stronę.
Patologiczne zachowania w bibliotekach szkolnych
W bibliotekach szkolnych zachowania patologiczne przybierają

łagodne formy i występują znacznie rzadziej. Najczęściej wymieniane są
takie zachowania, jak:


niezwracanie książek po ukończeniu szkoły,



pisanie po książkach,



wycinanie potrzebnych informacji,
Bibliotekarze zwracali uwagę na brak umiejętności obchodzenia się

z książką, czy wręcz brak podstawowej wiedzy bibliotecznej, jednak nie
można zaliczać tego do patologii (o ile takie zachowania nie są celowe),
ponieważ możliwe, że dzieci nie miały okazji wcześniej nauczyć się
zachowania się w bibliotece, i takie dzieci należy raczej pouczać niż karać.
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Mała ilość patologii w bibliotekach szkolnych może wynikać z tego,
że w większości dzieci mają ogromny szacunek dla biblioteki i samych
książek w nich się znajdujących. Bibliotekarz jest dla nich osobą, która wie
„wszystko” i jeśli dodatkowo ma odpowiednie podejście do dzieci, może
zbudować z nimi naprawdę silną relację i wpoić im ważne zasady.
Patologiczne zachowania w bibliotekach naukowych
Trzeci typ bibliotek, jaki został przebadany, to biblioteki naukowe.
Również nie zaobserwowano tak dużych i różnorodnych patologii, jak
w bibliotekach publicznych.
Bibliotekarze wspominali najczęściej o zachowaniach, wynikających
z braku kultury u studentów i pracowników uczelni wyższych. Często
zdarzają się osoby rozmawiające przez telefon komórkowy podczas
korzystania z wypożyczalni. Można je podzielić na dwie grupy: jedni
zachowują się tak, ponieważ telefony są teraz wszechobecne i jest to dla
nich tak naturalne, że zapominają o zakazie używania ich „przy okienku”.
Po zwróceniu uwagi przez bibliotekarza natychmiast przepraszają i kończą
rozmowę. Drudzy natomiast nic sobie nie robią z uwag pracowników
biblioteki i nadal rozmawiają przez telefon. Część osób ujawnia także
niechęć do zostawiania rzeczy w szatni (brak zaufania do biblioteki)
a także, nie wiedzieć czemu, niechęć do posługiwania się kartą
biblioteczną. Nie chcą przyjąć do wiadomości praw, jakie obowiązują na
terenie biblioteki. Zdarzają się krzyki, trzaskanie drzwiami i nieuprzejmość
wobec bibliotekarzy, według których takie zachowanie wynika ze zbytniej
nerwowości i frustracji użytkowników. Niejednokrotnie zdarza się, że
mając jakieś problemy, muszą się „wyładować” i przychodzą w tym celu
właśnie do biblioteki.
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Próby przeciwdziałania patologii w bibliotekach
W

świetle

przedstawionych

przykładów

zachowań

patologicznych, jakie można spotkać w bibliotekach krakowskich, nie
dziwi podejmowanie przez bibliotekarzy prób przeciwdziałania takim
zachowaniom czy też stosowanie kar. Jeżeli wykroczenie poza normy
społeczne i poza regulamin biblioteki jest jednorazowe i nie powoduje
większych szkód, wtedy bibliotekarz jedynie upomina użytkownika
lub, jeśli zachodzi taka potrzeba, tłumaczy mu zasady obowiązujące
w bibliotece.
W przypadku, gdy użytkownik nie reaguje na upomnienia lub jest
wręcz agresywny, bibliotekarze zawiadamiają ochronę lub, częściej,
informują dyrekcję o takim zajściu i wtedy ustalana jest ewentualna
kara. Może ona przyjąć formę czasowego zakazu korzystania z biblioteki
lub tylko z niektórych jej usług (np. korzystania z Internetu). W
przypadku wyraźnego zniszczenia książki, na czytelnika nakładany jest
obowiązek odkupienia książki lub złożenia za nią ekwiwalentu
pieniężnego.
W jednej z bibliotek publicznych natknięto się na Kapownik. Jest
to pewnego rodzaju zeszyt uwag, prowadzony przez pracownika
czytelni, w którym notowani są ci użytkownicy, którzy w sposób rażący
złamali regulamin czytelni. W zeszycie znajdziemy imię i nazwisko
takiej osoby, a także krótki opis „wykroczenia” i adnotację informującą,
przez jaki czas dana osoba jest wyłączona z czytelni.
Mimo pytania o częstotliwość zachowań patologicznych, żaden
bibliotekarz nie potrafił określić dokładnie, jak często zdarzają się takie
zachowania.

Ze

wszystkich

odpowiedzi

stworzono

wniosek,
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że zachowania te nie są bardzo częste, ale niestety zdarzają się dość
regularnie.
Najczęściej z patologiami różnego typu spotykają się bibliotekarze
z palcówek naukowych. Wynika to z faktu, że biblioteki te są miejscami
najczęściej odwiedzanymi przez różne osoby. Na drugim miejscu
rankingu umiejscowiono biblioteki publiczne, jako że odwiedzają je
różni ludzie, praktycznie z każdego kręgu społecznego dlatego też
największa ilość zachowań nietypowych występuje właśnie tam.
Najmniej patologii występuje w bibliotekach szkolnych. Przyczyny
takich zachowań, według badanych, są różne. Do najczęściej
wymienianych należą:


brak poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro,



nieprzystosowanie społeczne,



stereotyp instytucji biblioteki oraz postawy osób w niej
pracujących,



czynniki nie związane bezpośrednio z biblioteką (zmiany pogody).
Podsumowując należy stwierdzić, iż bibliotekarzom nie jest obcy

termin patologii. Typ użytkowników korzystających z biblioteki oraz
środowisko, z jakiego pochodzą mają wpływ na rodzaj i częstotliwość
patologii

bibliotecznych.

Nie

jest

łatwo

przeciwdziałać

takim

zachowaniom, gdyż wynikają one m.in. z brak szacunku i kultury wobec
instytucji publicznych.
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Irmina Zakrzewska
Koło Naukowe Instytutu Informacji Naukowej
i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

PATOLOGICZNY UŻYTKOWNIK W BIBLIOTECE. JAK
KREATYWNI POTRAFIĄ BYĆ UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO?
ozluźnienie norm społecznych przenosi się również na grunt

R

biblioteczny. Biblioteka z wolnym dostępem do zbiorów
pozwala swoim użytkownikom, z jednej strony na większą

swobodę i dowolność w korzystaniu ze zbiorów, z drugiej powoduje
rozluźnienie zwyczajów panujących w placówce, a w konsekwencji
prowadzi do wytworzenia patologicznych zachowań użytkowników.
W referacie zostanie zdefiniowane pojęcie patologii, a następnie zostaną
omówione przykładowe punkty regulaminu Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego – biblioteki z wolnym dostępem, które nie są przestrzegane
przez użytkowników, zatem uznać je należy za patologiczne. W dalszej
części zostaną zaprezentowane przykłady zachowań patologicznych
użytkowników BUW-u, zarówno w kwestii dotyczącej zbiorów, jak
i obyczajowej – na podstawie własnych obserwacji, wspomnień
pracowników i danych zebranych przez BUW.
Nowoczesne budownictwo biblioteczne
Prekursorem nowoczesnego budownictwa bibliotecznego w Polsce
była

Biblioteka

Główna

Uniwersytetu

Warszawskiego. To

jedna

z pierwszych bibliotek w Polsce, która wzorem placówek amerykańskich,
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pozwoliła swoim użytkownikom na wolny dostęp, czyli cytując Henryka
Hollendra „oświecone buszowanie między półkami”1.
Projekt użytkowy BUW-u został oparty o tak zwane Harry
Faulkner-Brown's Ten Commandments, czyli swoiste zasady tworzenia
nowoczesnych bibliotek. Według Harry’ego Faulknera-Browna każdy
dobry budynek biblioteczny powinien posiadać 10 cech, dzięki którym
będzie funkcjonalny i przyjazny użytkownikowi. Wśród 10 cech
dobrego budynku bibliotecznego znajduje się przede wszystkim
elastyczność (flexibility), która pozwala na pełną zdolność do zmian
organizacyjnych i przestrzennych oraz zróżnicowanie pod względem
warunków pracy dla użytkowników2.
Nowoczesne

budownictwo

to

z

jednej

strony

sprawne

i przemyślane rozwiązania konstrukcyjne, funkcjonalność i możliwość
wyznaczenia dogodnych dróg komunikacyjnych, zróżnicowanych miejsc
pracy z dobrym oświetleniem i niezawodną wentylacją, a przede
wszystkim wolnym dostępem. Wolny dostęp daje użytkownikowi pełną
swobodę korzystania z księgozbioru, nie narzuca mu tempa pracy
i pozwala na wybór przypadkowych książek, które sąsiadują z tą
pozycją, po którą przyszedł do regału. Doskonałym przykładem takiego
rozwiązania jest Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, której
księgozbiór ułożony jest według Klasyfikacji Kongresu, a pozycje
z jednego kręgu tematycznego – sąsiadują ze sobą.

T. Kruszewski, 10 lat nowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, „Przegląd Biblioteczny” 2010,
z.2, s 149-163.
2 H. Faulkner-Brown, Some thoughts on the design of major library buildings [online] [dostęp
20.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/VII/s20/rep/intlib.pdf.
1
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Zachęta do zachowań patologicznych
Z drugiej strony nowoczesna biblioteka z wolnym dostępem niesie
ze sobą pewne zagrożenia. Swoboda użytkowników to również brak
bezpośredniej kontroli nad tym, co się dzieje w wolnym dostępie i jak
zachowują się czytelnicy. Regały rozlokowane na dużej powierzchni,
ścieżki między regałami, a także „zakamarki” i miejsce delikatnie
odosobnione są doskonałą zachętą do „barbarzyństwa” w bibliotece.
To właśnie takie miejsca, gdzie nie dosięga czujne oko bibliotekarza, mogą
być doskonałe do nieprzestrzegania regulaminu.
Dewiacja lub patologia społeczna to „odchylenie od reguł działania
społecznego, postępowanie niezgodne normami, a także z wartościami
przyjętymi w społeczeństwie lub w grupie społecznej”3.
Regulaminy i patologie
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego posiada kilka odrębnych
regulaminów. Prawa, nakazy i zakazy użytkowników Biblioteki określa
m.in. Regulamin korzystania ze zbiorów zatwierdzony przez Senat w 2002
roku i poprawkami wprowadzonymi w 2003 roku; Przepisy porządkowe
z 2008 roku oraz inne zarządzenia i regulaminy obowiązujące
w poszczególnych Gabinetach Zbiorów Specjalnych lub określające zasady
korzystania z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej.
Według punktu 11 Przepisów porządkowych BUW-u, w Bibliotece
zabronione jest „zachowanie uciążliwe dla innych Użytkowników, m.in.
prowadzenie

głośnych

rozmów,

głośne

nastawianie

odtwarzaczy

osobistych oraz korzystanie z telefonów komórkowych (poza strefą szatni
i uliczki), przestawianie i ukrywanie książek oraz czasopism przed innymi

Pojęcie: Dewiacja społeczna - Wikipedia [online] [dostęp 20.03.2011]. Dostępny w World Wide
Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dewiacja_spo%C5%82eczna.
3
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Użytkownikami, zdejmowanie obuwia”4. Niestety, rzeczywistość wygląda
inaczej. Bardzo często zdarza się, iż użytkownicy rozmawiają przez
telefony komórkowe, jak również zapominają o wyłączeniu sygnałów
dźwiękowych i wtedy rozlega się dźwięk nowo otrzymanego SMS-a.
Powszechne są również rozmowy pomiędzy użytkownikami, które często
nie ograniczają się tylko do form grzecznościowych, a czasami przeradzają
się w poważne dyskusje. Wtedy kończy się szept i rozpoczyna „normalna
rozmowa”, aż do momentu, kiedy inny użytkownik „nie spróbuje
zdyscyplinować” rozmawiających. Inną formą nieprzestrzegania tego punktu
regulaminu jest umyślne lub zupełnie niezamierzone, odstawianie książek w
miejsca zupełnie przypadkowe, a nie jak przystało na dobrego czytelnika –
odłożenie książek na wózek znajdujący się przy regale.
Punkt 12 Przepisów porządkowych informuje, iż zabronione jest
„wszelkie działanie powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych
w czasie czytania (np. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem
do góry, itp.) oraz wykonywania odbitek kserograficznych (np. rozkładanie
książek niszczące szycie czy klejenie grzbietu)”5. Problem zniszczeń
i dewastacji księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej stał się na tyle
poważny, iż był asumptem do zorganizowania przez bibliotekarzy BUW-u
wystawy pt. „Budzenie sumień. Zniszczenia książek w BUW”. Wystawa
dostępna w dniach 18.11.-31.12.2004 miała na celu m.in. upublicznienie
problemu dewastacji zbiorów w wolnym dostępie. Eksponatami wystawy
były częściowo i całkowicie zdewastowane książki i czasopisma
wchodzące w skład zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Przepisy porządkowe [online] [dostęp 20.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=330&Itemid=83.
5 Ibidem.
4
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Brak

okładek,

wyrwane i

wycięte strony,

zalania,

„pokreślenia

ze szczególną premedytacją”, odręczne komentarze czytelnika do tekstu,
pogryzienie przez psa to tylko niektóre z przykładów zniszczonych
publikacji, będących eksponatami podczas wystawy „Budzenie sumień”.
Problem niszczenia zbiorów BUW-u jest poważny. Według
Sprawozdania Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i Bibliotek
Wydziałowych UW za rok 2009, w roku 2009 oprawiono 2138 woluminów
zniszczonych książek i czasopism, 2072 woluminy poddano reperacji, zaś
aż 10 604 jednostek ewidencyjnych zostało poddanych dezynfekcji.
W roku 2009 zanotowano 72 próby nielegalnego wyniesienia książek poza
BUW. Dla porównania podobna sytuacja w roku 2008 miała miejsce
(tylko?!) 39 razy. Rok 2009 przyniósł poważną stratę dla księgozbioru
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Nastąpiło całkowite zniszczenie
jedynego znajdującego się na półkach w wolnym dostępie egzemplarza
dzieła Williama Szekspira Tytus Andronikus6. Dodatkowo na porządku
dziennym są: rozklejenia, rozdarcia, wydarcia, wycięcia i zalania publikacji
pochodzących zarówno z wolnego dostępu, jak i z magazynu.
Punkt 15 Przepisów porządkowych zabrania „wnoszenia posiłków
i napojów z wyjątkiem wody w plastikowych butelkach z zakrętkami.
Palenia

tytoniu,

spożywania

alkoholu

i

przyjmowania

środków

odurzających”7. Zapis ten można uznać za wyjątkowo patogenny.
Użytkownicy BUW nagminnie próbują przemycać na teren biblioteki
napoje gazowane, batoniki, wafelki, czekolady, a nawet kawę! Jeden
z pracowników wspominał, że pewnego dnia w „celce” pomiędzy regałami,
Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i Bibliotek Wydziałowych UW za rok 2009,
Warszawa 2010.
7 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Przepisy porządkowe [online] [dostęp 20.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=330&Itemid=83.
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jeden z czytelników, jadł obiad „na wynos” ze styropianowego pojemnika,
który z całą pewnością nie był niegazowaną wodą mineralną.
„Opieranie nóg na meblach i balustradach oraz blokowanie przejść,
np. na schodach, między regałami” to kolejny zakaz w Przepisach
porządkowych, figurujący jako punkt 188. Popularnym miejscem do
„blokowania” przejścia są schody prowadzące na poziom +2. Bardzo
często siedzą tam użytkownicy, którzy rozmawiają przez telefon lub też ze
znajomymi. Sytuacją nagminną jest zsuwanie i zdejmowanie butów oraz
wygodne siadanie na krzesłach. Obserwując użytkowników BUW-u,
można stwierdzić, że większość z nich zachowuje się patologicznie, gdyż
bardzo często nie przestrzegają również i tego zapisu Przepisów
porządkowych Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Jak opowiada
Anka – jedna z użytkowniczek BUW-u – „Jak zawsze zdjęłam buty
i usiadłam na krześle po turecku. Krzyknął na mnie jeden z bibliotekarzy,
że tak nie wolno”, co i tak nie zmienia zachowań użytkowników. Kolejnym
dokumentem, regulującym właściwe zachowanie w Bibliotece Głównej
Uniwersytetu Warszawskiego, jest Regulamin korzystania ze zbiorów.
Niezwykle intrygującym jest punkt 7 niniejszego Regulaminu –
„w pomieszczeniach BUW użytkownicy powinni zachowywać się
w sposób odpowiadający powadze i zadaniom instytucji (…)”9. Ciężko
interpretować zachowanie Rafy, jako odpowiadające powadze i zadaniom
instytucji. Jak zwierzała się na swoim blogu, BUW to dla niej: „miejsce
odreagowania i kochania. Dosłownie. Spotykam się ze swoim chłopakiem
na którymś z poziomów i dajemy sobie miłość w tej świątyni wiedzy. (...)
Ibidem.
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Regulamin korzystania ze zbiorów [online] [dostęp
20.03.2011]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=83.
8
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Do tego trzeba znaleźć na te kilka minut spokojny zakątek między regałami.
Ostatnio kochałam się, mając ze swojej lewej strony dzieła Marie von
Ebner-Eschenbach, a z prawej kilka tomów Roberta Musila”10. Do zwierzeń
Rafy należy dodać komentarz Anny Gimlewicz z Sekcji Informacji i
Dydaktyki BUW, która stwierdziła na łamach Gazety Stołecznej, iż: „Sama
stosunku nie widziałam, ale zaawansowaną grę wstępną owszem”11. Na
koniec wspomnienie jednego z pracowników Biblioteki, który razu pewnego
widział sprzątaczkę niosącą na mopie koronkowe stringi. Owe stringi spadły
kobiecie nieomalże na głowę z wyższej półki podczas rutynowego
sprzątania. Skąd się tam wzięły? Kto je tam położył? Czy ten zabieg był
częścią zaawansowanej gry wstępnej, którą widziała pani Gimlewicz?
Podsumowanie
Na początku zostało wspomniane, iż wolny dostęp pozwala na pewną
swobodę użytkowników w korzystaniu ze zbiorów. Wolny dostęp nie zakłada
jednak permanentnego łamania zapisów regulaminów, a tym samym tworzenia
zachowań patologicznych. Jeżeli głównym zadaniem instytucji bibliotecznej
jest organizowanie spotkań towarzyskich przy „kawie i ciastku” nad starymi
drukami, to wtedy jak najbardziej, biblioteka jest miejscem odpowiednim i nie
możemy mówić o patologii w bibliotece. Jeżeli jednak biblioteka to miejsce
kultu książki i spokojnego zdobywania wiedzy, użytkownicy powinni
bezwzględnie przestrzegać regulaminów określających konkretne zachowania
i nie dopuszczać się do patologicznych zachowań w książnicy wiedzy. Wolny
dostęp to wspaniałe rozwiązanie, które podobnie do innych genialnych
wynalazków należy wykorzystywać z umiarem i kulturą.

J. Pilch, Miłość zmysłowa w Bibliotece, „Polityka” 2005, nr 4, s.93.
J. Chełmiński, Bez picia i seksu w bibliotece UW, [online] [dostęp 20.03.2011]. Dostępny w World
Wide Web: http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,2489033.html.
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Koło Naukowe Bibliotekoznawców – opiekun
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

PEREGRYNACJE STUDENCKIE, CZYLI WYJAZDY
NAUKOWO-DYDAKTYCZNE KOŁA NAUKOWEGO
BIBLIOTEKOZNAWCÓW W LATACH 2008-2011
Wprowadzenie

ożna zacząć od znanego wszystkim przysłowia, które

M

mówi, że Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, w
przypadku

Koła

Naukowego

Bibliotekoznawców

z Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii (UKW Bydgoszcz)
zmodyfikujemy je i napiszemy Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki.
Mimo że wiemy, czym jest biblioteka i jaka jest jej struktura, to
odbywamy podróże, które nie polegają na odkrywaniu nowych lądów,
lecz na nowym spojrzeniu na tę instytucję.
Celem i sensem wyjazdów jest chęć poznania czynników, które
wpływają na sprawną organizację poszczególnych placówek, a samo
aktywne uczestniczenie w spotkaniach z dyrektorami i pracownikami
pozwala na uchwycenie sytuacji, z jakimi zmaga się pracownik
mniejszych

i

większych

jednostek

począwszy

od

poziomu

akademickiego, a skończywszy na małych, przeznaczonych dla
najmłodszych użytkowników.
Założenia dydaktyczne wyjazdów to uświadomienie studentom
zasadności prowadzenia zajęć z różnorodnej tematyki od zapoznania się
z misją zawodu, wszystkimi etapami prac nad księgozbiorem do
sprawnego zarządzania taką instytucją.
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Dane statystyczne
W ciągu ostatnich trzech lat Koło Naukowe Bibliotekoznawców
odwiedziło 16 bibliotek i instytucji związanych z książką różnego typu:
akademickie (4), inne naukowe (2), szkolne (3), pedagogiczne (2),
publiczne (3), ośrodki czytelnictwa (1), muzeum (1).
1) Biblioteka

Główna

Uniwersytetu

Kazimierza

Wielkiego

w Bydgoszczy, Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego;
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie;
2) Biblioteka

PAN

w

Gdańsku,

Biblioteka

Poznańskiego

Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu;
3) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. L. Braille’a w Bydgoszczy,
Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gdańskim, Zespół Szkół
Publicznych w Kokoszkowych;
4) Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, Wojewódzka Biblioteka
Pedagogiczna w Bydgoszczy;
5) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy,
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży oraz
Biblioteka Publiczna w Kokoszkowych
6) Ośrodek Czytelnictwa Osób Chorych i Niepełnosprawnych
w Toruniu;
7) Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie.
W wyjazdach zazwyczaj uczestniczy od 8 do 10 studentów, a ich
inicjatorami są członkowie Koła oraz opiekun. Wielokrotnie same
biblioteki przekazują na nasze ręce ofertę, w ramach której jest zwiedzanie
oraz warsztaty bibliograficzne. Niektóre z wycieczek i wyjść do
miejscowych instytucji przeobraziły się w cykliczne spotkania. Wtedy
bierze w nich udział cały rocznik. Tak jest w przypadku biblioteki
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uniwersyteckiej w Bydgoszczy czy biblioteki publicznej w Chełmży.
Bardzo chętnie wracamy również do Pelplina czy do Torunia.
Dzięki

corocznemu

dofinansowaniu działalności

Koła przez

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jesteśmy w stanie odbyć jeden dalszy
wyjazd, który zazwyczaj jest okazją do integracji z nowymi kandydatami.
Przez te trzy lata scalaliśmy struktury naszej organizacji studenckiej na
wyjazdach do Grębocina, Gdańska i Pelplina. Ostatni z wymienionych
wyjazdów był połączony jeszcze ze zwiedzaniem bibliotek publicznych
i szkolnych w Kokoszkowych i Starogardzie Gdańskim.
Doświadczenia z wycieczek
W każdej z wymienionych wyżej bibliotek i instytucji, które
udostępniają książkę i promują czytelnictwo, zaobserwowaliśmy ogromne
różnice w realizowanych zadaniach w zależności od zaawansowania
czytelniczego ich użytkownika.
Jednakże nie zawsze interesowała nas wyłącznie działalność
informacyjna, lecz również specyfika księgozbioru, jego specjalizacja
dostosowana do potencjalnego odbiorcy. Co było ciekawe w trakcie
ostatniego wyjazdu do Poznania, dowiedzieliśmy się, że Biblioteka
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk jest nastawiona nie tylko na
obsługę pracowników naukowych i studentów, lecz również wykorzystuje
swój naukowy zasób do potrzeb maturzystów, przygotowujących
prezentacje z wybranego przez siebie tematu przewodniego.
Najlepszą formą zapoznania się z wewnętrzną organizacją biblioteki
jest śledzenie drogi książki przez poszczególne agendy i tak jest w ramach
wycieczki po bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Razem
z oprowadzającym przechodzimy przez działy: gromadzenia, opracowania
formalnego

i

rzeczowego,

w

tym

zapoznajemy

się

z

etapami
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przystosowania

do

potrzeb

udostępniania

i

magazynowania

poszczególnych woluminów.
W tym miejscu należy nadmienić, że bibliotekarze zawsze bardzo
chętnie odpowiadali nawet na najdziwniejsze pytania, niekiedy jeszcze
niezapoznanych z terminologią bibliotekarską studentów z pierwszego
roku. Nasze zapytania dotyczą częstotliwości odwiedzin, najdziwniejszych
kwerend ze strony użytkowników. Dział odpowiedzialny za uzupełnianie
księgozbioru zazwyczaj proszony jest o podanie możliwości budżetowych
placówki oraz o proces wyboru pozycji, które należy koniecznie zakupić.
Wielokrotnie słyszymy o sytuacjach trudnych, takich jak zmniejszenie
dotacji dla bibliotek publicznych czy też bardzo skromnych możliwościach
finansowych bibliotek szkolnych.
Książnice to również budynki i związane z tym konieczne remonty.
Dzięki

cykliczności

odwiedzin

w

poszczególnych

jednostkach

obserwujemy zmieniające się pomieszczenia, przenosiny do innych
budynków czy rozbudowę poszczególnych pomieszczeń. Chociażby
w

Pelplinie

mieliśmy

okazję

oglądać

wyremontowany

budynek,

przystosowany do celów bibliotecznych, ale jeszcze bez książek i dopiero
przy kolejnej wizycie zobaczyliśmy pełną krasę i ogrom przestrzeni już
zapełnioną licznymi woluminami.
Po zapoznaniu się ze strukturą odwiedzanych instytucji zawsze
prosiliśmy, jeśli była taka możliwość, o zaprezentowanie cymeliów lub
pracowni specjalistycznych. Na lekcje ze starą książką rękopiśmienną
i drukowaną zaproszono nas w Bibliotece PAN w Gdańsku, Bibliotece
PTPN.

Również

magazyn

zbiorów

specjalnych

naszej

biblioteki

uniwersyteckiej jest stałym punktem programu wycieczki.
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Podsumowanie
Podróże są najlepszym bodźcem twórczości (Karl Julius Weber).
Inspirują one studentów do pogłębiania wiedzy z zakresu historii książki,
czytelnictwa dziecięcego czy też do korzystania z coraz bardziej
rozbudowanej sieci informacji elektronicznej. Dzięki tym wyjazdom nasze
wyobrażenie o funkcjonowaniu bibliotek nabiera realnego kształtu
i otwiera oczy na zadania realizowane w codziennej pracy. Nabieramy
pokory, widząc, że praca ta wymaga przede wszystkim rzetelnej wiedzy
oraz długoletniego doświadczenia.
Załącznik nr 1. Wyjazdy Koła Naukowego Bibliotekoznawców.
Rok akademicki 2008/2009
Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie – 18 listopada 2008
Ośrodek Czytelnictwa Osób Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu – 4
grudnia 2008
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. L. Braille’a w Bydgoszczy – 26
stycznia 2009
Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – 3
marca 2009
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży – 2 kwietnia 2009
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy – zbiory
pobernardyńskie – 20 maja 2009
Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – 9
czerwca 2009
Rok akademicki 2009/2010
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie – 27
października 2009
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Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego i Biblioteka PAN w Gdańsku
– 18 listopada 2009
Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy –
listopad 2009
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży – styczeń 2010
Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu –
czerwiec 2009
Rok akademicki 2010/2011
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu – 21 października 2010
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, Biblioteka
Publiczna w Kokoszkowych, Zespół Szkół Publicznych w Kokoszkowych
(biblioteka szkolna) i Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gdańskim
(biblioteka szkolna) – 10 listopada 2010
Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy –
listopad 2010
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Bydgoszczy – 15 grudnia 2010
Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – 4 marca 2011
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży – 6 kwietnia 2011
Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – 27 maja
20
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Dedio Karolina, Piaśnik Karolina,
Szlachcic Karolina
Na przekór zasadom, czyli patologie biblioteczne Krakusów

on the studies, authors created the definition of the “pathological behaviour”. The
result of the research is to create a list of
the pathological behaviours of the library

Abstrakt:
Referat przestawia wyniki badań nad pato-

users and propose ways to prevent them
from occurring.

logicznymi zachowaniami użytkowników
krakowskich bibliotek. Celem badań było
sprawdzenie, czy w wybranych krakow-

Deja Marek
Miejsce czytelnika głuchoniewidomego
w społeczeństwie informacji i wiedzy

skich bibliotekach można zaobserwować
zjawisko patologii oraz poznanie opinii

Abstrakt:

bibliotekarzy na ten temat. Analizie pod-

W społeczeństwie wiedzy rozwój nowo-

dano zachowania użytkowników bibliotek

czesnych technologii informacyjnych daje

akademickich, publicznych oraz szkolnych

wszystkim

(w podziale na biblioteki w szkołach pod-

w kwestii dostępu do wiedzy. Specjalne

stawowych i gimnazjach). W oparciu

grupy użytkowników jak osoby głuche,

o przeprowadzone wywiady autorki ustali-

niewidome lub niepełnosprawne ruchowo

ły “bibliotekarską" definicję zachowań

na co dzień doceniają korzyści płynące

patologicznych. Rezultatem przeprowa-

z dobrodziejstw współczesnej technologii.

dzonych badań jest stworzenie wykazu

Ułatwienie dostępu do zasobów informa-

patologicznych zachowań użytkowników

cyjnych dzięki specjalistycznemu sprzęto-

bibliotek, a także przedstawienie propozy-

wi rehabilitacyjnemu oraz oprogramowa-

cji sposobów przeciwdziałania ich wystę-

niu doceniają w szczególności osoby nie-

powaniu.

widome. W śród osób z niepełnosprawno-

Abstract:

ścią wzroku wyróżnić możemy także dość

The paper gives a result of research on

liczną grupę osób głuchoniewidomych,

pathological behaviour of members of Cra-

która w wyniku utraty dwóch zmysłów

cow libraries. Main objective was to test

potrzebnych do odbioru informacji do nie-

whether there are pathological behaviours

dawna nie mogła na równi z osobami peł-

in Cracow libraries and getting to know the

nosprawnymi tworzyć społeczeństwo wie-

opinion of librarians on this topic. We ana-

dzy. Dzięki specjalistycznemu oprogra-

lyzed the behaviour of users of the aca-

mowaniu oraz sprzętowi rehabilitacyjnemu

demic, public and school libraries. Based

wykorzystującemu do przekazu treści Al-

ludziom

równe

szanse
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fabet Braille’a osoby głuchoniewidome
wykorzystując jedynie zmysł dotyku są
wstanie posykiwać informację. Referat ten

Grzegorczyk Agnieszka,
Posłajko Agnieszka
E- czytelnictwo- konieczność, szansa czy
zagrożenie?

ma na celu przybliżyć sylwetkę osób głuchoniewidomych i rodzaje niepełnosprawności, z którymi się zmagają, a także sposób pozyskiwania informacji przez tą specjalną grupę czytelników.
Abstract:
In the knowledge-based society the development of the modern information technology gives all people equal opportunities
to access the knowledge. Special groups of
users such as: people who are blind, deaf
or physically disabled appreciate the benefits of the blessing of the modern technology in everyday use. Easier access to information resources through specialized rehabilitating hardware and software appreciate, in particular, the blind. Among people
with visual disabilities it is possible to
highlight a rather large group of deafblind.
These people who lost both senses that are
necessary to receipt the information, until
recently could not on a par with ablebodied create the knowledge-based society.
Deafblind people thanks to specialist rehabilitating software and hardware and using
the Braille’s alphabet can obtain the information. This paper aims to describe the
profile of deafblind people and various
types of disabilities that they have to face
and also how this special group of people
obtain information.

Abstrakt:
Wyniki ostatnich badań dowodzą, iż poziom

czytelnictwa

wyraźne

spada.

W związku z tym należy zadać podstawowe pytanie - dlaczego tak wygląda poziom
czytelnictwa, koncepcje badania, a także
czy e-czytelnictwo staje się realną alternatywą dla formy tradycyjnej? Kwestią zasadniczą będzie również rola użytkownika
w

odbiorze

komunikatu

cyfrowego.

W referacie zostaną przedstawione argumenty potwierdzające, iż umiejętność czytania jest istotna w dobie mediów elektronicznych, szczególnie przydatna przy korzystaniu zasobów Internetu, który zawiera
nie tylko informacje sensu stricte, ale również formy literackie, beletrystyczne. Wyeksponowaniu poddane zostaną stanowiska
dotyczące liternetu, zarówno negatywne
jak i pozytywne. Zostanie wykazane, iż
literatura jest odporna na zagrożenia, jakie
niesie ze sobą Internet. Świetnie przystosowuje się do zmian w otoczeniu tworząc
nowe formy wypowiedzi, tworzenie własnych tekstów literackich, dzięki np. społecznościom liternetowym, własnym blogom, powieściom hipertekstowym itd.
Ukazanych zostanie także wiele przykładów jak prezentować w sieci cyfrowe
książki, a przy tym promować literaturę.
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Czytanie literatury pięknej, obcowanie

novels. In the paper there are also depicted

z jej treścią czy realizacja pomysłów zain-

many examples of how to present digital

spirowanych lekturą może stać się dla czy-

books in the network and at the same time

telników doświadczeniem 2.0, wykorzystu-

promote literature. Reading the literature,

jącym i zasoby bibliotek, i możliwości

intercourse with her or the implementation

technologii. Referat ma udowodnić, iż li-

of ideas inspired by reading can become

ternet, kontynuując literackie tradycje, jest

the experience of Web 2.0 for readers. The

równocześnie nową formą literatury, nieu-

paper demonstrates that liternet continuing

stannie ewoluującą. Prędzej czy później

the literacy tradition is also a new form of

stworzy zapewne takie warianty wypowie-

literature that is constantly evolving.

dzi własnych, które z literaturą zapisaną
już nie będą miały bardzo mało wspólnego.
Abstract:
A recent study shows clearly that the level
of the readership is falling. Therefore, it’s
necessary to ask the fundamental question
– what is the cause of such situation (research’s concepts) and whether e-reading

Edwardczyk Joanna
Jeszcze biblioteka czy już centrum kultury?
Abstrakt:
Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie to niewielka placówka posiadająca swą
siedzibę w piwnicach Gminnego Zespołu
Oświatowego. Stanowi dowód, że w małej

is becoming a viable alternative to the tra-

miejscowości, siłą rzeczy skazanej na

ditional form? The paper presents argu-

ograniczony dostęp do kultury, biblioteka

ments stating that the reading is still im-

pełni także funkcję ośrodka kultury, miej-

portant in the era of the electronic media.

sca, w którym wręcz kultura jest inicjowa-

This skill is especially useful while using

na i za pomocą którego jest przekazywana

the Internet resources, what includes not

mieszkańcom. Kulturalne przedsięwzięcia

only information in the strict sense, but

organizowane przez pracowników biblio-

also forms of the literary fiction. Bring into

teki związane są z szeroko pojętą kulturą

prominence are different points of view –

książki, ale, co warto zaznaczyć, nie tylko.

both positive and negative. It is shown that

Z inicjatyw „poza książkowych” wymienić

the literature is resistant to the threats

można m.in. teatr lalek „Pewny”, współor-

posed by the Internet. It perfectly adapts to

ganizowanie festynów w gminie czy tzw.

changes in the environment, creating new

„Wakacyjnego Dziecińca”. To przykład

forms of expression thank to: liternet

biblioteki, która wychodzi naprzeciw po-

communities, personal blogs and hypertext

trzebom

użytkowników

–

dosłownie
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i w przenośni, stając się dzięki temu biblio-

2011 odbyło wiele wycieczek naukowo-

teką „nowego typu”, która mieszkańcom

dydaktycznych do bibliotek i instytucji

nie kojarzy się tylko i wyłącznie z miej-

związanych z książką. Zwiedzanie Biblio-

scem, w którym można wypożyczyć książ-

teki Gdańskiej PAN, wycieczka do biblio-

kę. Wreszcie w dobie wszechogarniającej

tek kociewskich różnego typu czy lokalne

tendencji do zamykania małych bibliotek

wyjście do bydgoskiej "Bernardiny". To

i tłumaczenia tego faktu brakiem czytelni-

tylko niektóre z omawianych peregrynacji.

ków, Gminna Biblioteka Publiczna w Go-

Abstract:

stycynie obrazuje, że o czytelnika należy

Research trips are an indispensable part of

walczyć do końca, pokazując mu różne

the students’ organizations, particularly the

oblicza biblioteki i różne oblicza obcowa-

Students’ study groups. In 2008-2011 Stu-

nia ze sztuką i kulturą.

dents’ Study Group of Librarianship took

Abstract:

a lot of research and teaching trips to li-

Municipal Public Library in Gostycyn is

braries and institutions connected with

a small facility that has its headquarters in

books. Visiting Gdansk Library of Polish

the basement of the Municipal Educational

Academy of Science, trips to various li-

Team. It provides the evidence that in

braries in “Kociewie” or a visit to a local

a small town the library serves as the cen-

library “Bernardiny” situated in Byd-

tre of the culture. It is an example of the

goszcz. These are just some of the peregri-

library which meets the needs of users –

nations that are presented in the paper.

both literally and figuratively – thus becoming the library of a “new type”. The
library that is not only associated with the
place where you can borrow a book.
Iwańska-Cieślik Bernardeta
Peregrynacje studenckie, czyli wyjazdy naukowo-dydaktyczne Kola Naukowego Bibliotekoznawców

Józefiak Magdalena
E- usługi oferowane przez biblioteki szkół
wyższych w Polsce – próba analizy,
tendencje
Abstrakt:
Analiza witryn WWW bibliotek polskich
szkół wyższych, pod kątem oferowanych
e-usług. Analizie poddano biblioteki: Uni-

Abstrakt:
Wyjazdy naukowe są nieodzowną częścią
działalności

organizacji

studenckich,

a zwłaszcza kół naukowych. Koło Naukowe Bibliotekoznawców w latach 2008-

wersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu
Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego,
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w
Lublinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Po131
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znaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Poli-

Technical University of Lodz, Poznan

techniki Wrocławskiej, Politechniki War-

University of Technology, Lublin Univer-

szawskiej, Politechniki Krakowskiej, Poli-

sity of Technology, Warsaw School of

techniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej,

Economics, Wroclaw University of Eco-

Politechniki Poznańskiej, Politechniki Lu-

nomic, The University of Humanities and

belskiej,

Handlowej

Economics in Lodz, Poznan School of

w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicz-

Banking, School of Tourism and Hotel in

nego we Wrocławiu, Akademii Humani-

Gdansk, University of Life Science in Lu-

styczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wyższej

blin, AGH University of Science and

Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej

Technology in Cracow. As the criteria of

Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdań-

analysis were taken: different kinds of pro-

sku, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lu-

vided e-services, adapting them to the pro-

blinie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej

file of the library, users’ feedback on the

w Krakowie. Jako kryteria analizy przyjęto

offered services, the degree of publicity

rodzaje świadczonych e-usług, dostosowa-

and information about available e-services

nie ich do profilu biblioteki, odzew użyt-

and the frequency of the introduction of the

kowników na oferowane usługi, stopień

new services/upgrades within the already

promocji

dostępnych

offered. Finally, there will be identified

e-usługach oraz częstotliwość wprowadza-

trends and presented the conclusion of the

nia nowych usług /uaktualnień w obrębie

analysis.

Szkoły

i

Głównej

informacji

o

już oferowanych. Wskazano tendencji,
wniosków płynących z analizy.
Abstract:
Analysis of the websites of Polish university’s libraries in terms of offered e-services.

Karwowski Marcin
Nowoczesny czytelnik, nowy format zbiorów,
unowocześnione przechowywanie i ochrona czyli o systemach długookresowej ochrony zbiorów cyfrowych

The following libraries were analyzed:

Abstrakt:

University of Wroclaw, University of War-

Wraz z rozwojem e-czytelnictwa wzrosło

saw, Jagiellonian University in Cracow,

zapotrzebowanie czytelników na książki

Adam Mickiewicz University in Poznan,

w nowych odsłonach i inne zbiory elektro-

University of Gdansk, Wroclaw University

niczne. Biblioteki nie gromadzą już tylko

of Technology, Warsaw University of

tradycyjnych kodeksów, ale wykupują ta-

Technology, Cracow University of Tech-

kie dostępy, bądź same tworzą bazy wie-

nology, Gdansk University of Technology,

dzy, kolekcje ebooków czy biblioteki cy132
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frowe. Jak bibliotekarz może dostosować

of the digital content are an equivalent of

narzędzia do ochrony zbiorów bibliotecz-

e-storage, protection and conservation of

nych w wirtualnym świecie książek nowe-

the traditional collections in the electronic

go typu? A może właśnie zbiory cyfrowe,

instalment. The author will address prob-

to dobra droga, by przeciwdziałać patolo-

lems of the development of the long-term

giom w bibliotece, niszczeniu zbiorów,

archiving of the digital library resources as

przetrzymywaniu pozycji, nielegalnemu

well as discuss visions, challenges, func-

kopiowaniu i wielu innym problemom?

tions and applications of the long-term

Systemy długookresowej ochrony zbiorów

protection of the Rosetta digital collec-

cyfrowych,

tions.

to

odpowiednik

e-przechowywania, ochrony i konserwacji
zbiorów tradycyjnych w elektronicznej
odsłonie. Autor poruszy temat rozwoju
problematyki długoterminowej archiwiza-

Konatowska-Ciszek Olga
Czytelnik specjalnej uwagi – dzieci przedszkolne w bibliotece

cji bibliotecznych zasobów cyfrowych, jak

Abstrakt:

również omówi wizje, wyzwania, funkcje

Charakterystyka potrzeb dzieci do lat

i zastosowanie systemu długookresowej

7 jako użytkowników bibliotek, ze szcze-

ochrony zbiorów cyfrowych Rosetta. Nie

gólnym naciskiem na działy dziecięce bi-

zabraknie także rozważań na temat mnogo-

bliotek publicznych. Analiza sposobów

ści formatów plików oraz ewolucji nośni-

i metod służących aktywizacji tej grupy

ków danych.

czytelników. Opis wymaganych kwalifika-

Abstract:

cji bibliotekarzy pracujących z dziećmi
the

oraz zawartość księgozbiorów i wyposaże-

e-reading has increased the demand for

nie działów w bibliotece przeznaczonych

books in new scenes and other electronic

dla najmłodszych odbiorców.

collections. Nowadays, libraries not only

Abstract:

collect traditional books, but also they buy

Characteristic of the children under 7 years

accesses, create databases, collections of

old as users of the libraries with particular

e-books or digital libraries. How can a li-

emphasis put on children’s sections of pub-

brarian customize the tools for protection

lic libraries. Analysis of ways and methods

of the digital copies in the new, virtual

that helps in activation of this group of the

world? And maybe it is the digital collec-

readers. Description of the qualifications

tions that will prevent pathologies in the

required of librarians working with chil-

library? Systems for long-term protection

dren and the contests of collections and

With

the

development

of
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facilities that can be found in children’s

the late returned books and what behaviour

sections.

is permitted and what is absolutely not.
The purpose of the paper is to determine in

Kozłowska Natalia
Prawa użytkownlków bibliotek w świetle wybranych regulaminów bibliotecznych

what kind of the language the rules are
written – focusing more on the orders and
prohibitions or rather the privilege of the

Abstrakt:

readers. The author looked at the stylistics

Regulamin - jeden z podstawowych doku-

of the Regulations of different types of

mentów regulujących pracę każdej biblio-

libraries and studied it in order to check

teki. Użytkownik powinien znaleźć tam

what readers’ privileges are mentioned

odpowiedzi na wszelkie nurtujące go pyta-

there.

nia odnośnie zasad funkcjonowania tejże
instytucji: od godzin otwarcia poszczególnych agend po cennik kar za nieterminowo
zwrócone książki oraz tego, co mu jako
użytkownikowi wolno, a czego absolutnie

Łuszczek Barbara, Rogala Agata
Potrzeby użytkowników bibliotek
szkolnych. Wyniki ankiety
przeprowadzonej wśród uczniów
gimnazjum w Brusach

nie. Celem referatu jest sprawdzenie, jakim

Abstrakt:

językiem pisane są współczesne regulami-

Celem referatu jest zaprezentowanie wyni-

ny biblioteczne, koncentrujące się bardziej

ków

na nakazach i zakazach czy może raczej na

uczniów Gimnazjum w Brusach oraz

czytelniczych

Autorka

I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu.

przyjrzała się stylistyce regulaminów róż-

Ankieta miała na celu sprawdzenie w ja-

nych typów bibliotek i prześledziła je pod

kim stopniu użytkownicy są zadowoleni

kątem wymienionych w nich przysługują-

z usług świadczonych przez biblioteki

cych czytelnikom praw.

szkolne. Autorki, na podstawie zebranych

Abstract:

materiałów, mają zamiar przedstawić po-

Regulations – one of the basic documents

trzeby użytkowników dwóch różnych bi-

regulating the work of each library. While

bliotek szkolnych.

przywilejach?

ankiety

przeprowadzonej

wśród

reading them, an user should be able to
find answers to any questions that concern

Abstract:

him/her about the rules of that institution:

The purpose of the paper is to present re-

from the opening hours of the individual

sults of the survey conducted among stu-

agencies to the pricing of the penalties on

dents of Brusy Secondary School. The sur134
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vey aimed to examine the extent to which

ies should create a positive image of librar-

users are satisfied with the services provid-

ies foe children: a friendly atmosphere,

ed by the school library.

organizing interesting events that will encourage kids to reading. Libraries, due to

Peplińska Angelika
Miejsce dziecka w świecie książki na
podstawie zajęć prowadzonych w filii dla
dzieci i młodzieży Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Chełmży

introducing the high-quality services, trigger in the child the joy of reading, imagination and help in developing his/her potential. By encouraging children to use the

Abstrakt:

library’s collections, there is a huge chance

Usługi biblioteczne dla dzieci umożliwiają

that they will remain its users. These ar-

rozwój z zakresu czytania i pisania, są

guments are backed by the experience of

ważnym elementem kształcenia od naj-

the Children Department of the District

młodszych lat. Powinny pomagać dziecku

and Municipal Public Library in Chelmza.

uczestniczyć w życiu społecznym, spełniając jednocześnie potrzeby informacyjne
i rekreacyjne. Aby przykuć uwagę dziecka
należy zadbać o pozytywny wizerunek
biblioteki dziecięcej, przyjazną atmosferę,
organizowanie ciekawych imprez zachęcających do czytania. Biblioteki wprowadzając wysokiej jakości usługi wyzwalają
w dziecku radość z czytania, rozwijają
wyobraźnię oraz jego potencjał. Zachęcając dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki istnieje duża szansa, iż w przyszłości pozostaną jej użytkownikami.

Pietras Adela
Mediateka - era superbibliotek
Abstrakt:
Celem referatu jest przedstawienie najpopularniejszych trendów związanych z mediatekami i charakterystyka tych placówek.
Tradycyjne biblioteki proponujące tylko
książki ( i to często w niewielkiej ilości
i zestarzałe) tracą popularność. Czy to
oznacza koniec bibliotek? Przykłady nowoczesnych bibliotek, w których przewija
się dziennie tłum użytkowników burzą tę

Abstract:

tezę. W referacie opisano mediateki na

Library services for children allow the de-

podstawie

velopment of reading and writing skills

Wrocławiu, warszawskie: Nautilus, Multi-

and they are important part of the educa-

centrum, Przystanek Książka, Start Meta,

tion. They should help the child in participating in the social life, while meeting the
information and relaxation needs. In order

przykładów:

mediateka

we

Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego,
olsztyńskiej Planety, biblioteki w Jaworznie oraz biblioteki w Delft.

to catch the attention of the child the librar135
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Abstract:

na całym świecie. Częściowo jest on zwią-

The purpose of this paper is to present the

zany z coraz powszechniejszym dostępem

most popular trends connected with the

do Internetu i pojawieniem się nowych,

libraries development and to characterize

elektronicznych nośników książek. Prakty-

media libraries. Traditional libraries that

kowanie piśmienności i czytelnictwo prze-

offer their readers only books (often asso-

biegają, zwłaszcza w niektórych grupach

ciated with a small amounts and a low

społecznych i w odniesieniu do niektórych

quality) lose their popularity. Does it mean

funkcji, w nowej przestrzeni, z wykorzy-

the end of the libraries? However, this the-

staniem nowych środków i nowych insty-

sis is destroyed by people who visit mod-

tucji. Potwierdzeniem są wyniki badań nad

ern libraries (so called the “third place”)

czytelnictwem Polaków. Literatura doty-

everyday. In this paper are described some

cząca cyfrowych form książki oraz współ-

examples of such libraries: Warsaw’s li-

czesne tendencje w zakresie kontaktów

braries: Nautilus, Przystanek Książka, Me-

z piśmiennictwem pokazują, że rozwój

diateka Star Meta, Olsztyn’s Planet 11,

nowych technologii przyczynia się do

Wroclaw’s Media Library and libraries in

zmiany nawyków czytelniczych. Cały czas

Hjjørring and Delft.

brak jednak szacunków i rzetelnych badań
na temat zasięgu książki elektronicznej.

Rudera Piotr
Odbiorca tradycyjny czy elektroniczny –
współczesne tendencje rozwoju czytelnictwa

Wydaje się jednak, że „przejęła” ona
znaczną część czytelników, preferujących
dotąd tradycyjne formy przekazu treści.
Zmiany w tym zakresie są bardzo istotne,

Abstrakt:
Książka była jedynym pisanym źródłem
informacji dostarczanej ludziom przez wiele wieków. Dopiero w epoce Oświecenia
pojawiły się czasopisma, a w późniejszym
czasie radio i telewizja. Pozycja książki
w XX wieku uległa zmianie. Rozpowszechnienie środków masowego przekazu spowodowało, iż utraciła ona swoje

zwłaszcza, że zbiory bibliotek w znacznej
części oparte są o piśmiennictwo w tradycyjnej postaci. Czy jest miejsce w takiej
bibliotece dla czytelnika „nowoczesnego”?
Artykuł jest zatem próbą odpowiedzi na
pytanie dotyczące kierunku zmian współczesnego czytelnictwa i jego społecznoekonomicznych konsekwencji dla społeczeństwa.

dotychczasowe miejsce. Spadek zainteresowania tradycyjną książką dostrzega się
136

Abstrakty
Abstract:
For many centuries, a book was an only

Sypniewski Józef Bogdan
Patologie ze strony użytkowników w
bibliotece

written source of the information for the
people. Only in the era of the Enlighten-

Abstrakt:

ment emerged magazines and later radio

Patologie dotyczą wielu dziedzin życia

and television. In the twentieth century,

społecznego. Referat dotyczy patologii

position of the book has changed, because

użytkowników bibliotek. Praca opisuje

of the prevalence of the mass media. Loss

przykłady patologii, sposoby jej zapobie-

of the interest in traditional books can be

gania oraz przyczyny. Zawiera doświad-

seen all around the world. It is partly

czenia z patologiami użytkowników biblio-

linked to the increasingly widespread ac-

tekarzy różnych typów bibliotek a także

cess to the Internet and emergence of the

własne doświadczenia pracy z użytkowni-

new electronic media content. The litera-

kiem.

ture about digital forms of books shows
that the development of new technologies
contributes to changes in reading habits.
However, there still do not exist reliable
research on the extent of the electronic
books. Although, it seems that the electronic forms “acquired” a significant portion of readers who, until now, preferred
the traditional forms. Changes in this respect are very important, especially that the
collections of libraries mostly are based on
the traditional forms of the literature. Is

Abstract:
Pathologies cover many areas of the social life. In this

case, the

paper relates

to the pathology of the library users. The
paper

describes examples of

differ-

ent pathological behaviours, various methods of their prevention. It also includes the
negative experience gained while working
with such users and examples of pathological behaviour described by librarians who
works at different types of libraries

there a place in the library for the “modern” reader? The article is an attempt to
answer on the question about the direction
of changes in contemporary readership and
its socio-economic consequences for the
society.
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Zakrzewska Irmina
Patologiczny użytkownik w bibliotece. Jak
kreatywni potrafią być użytkownicy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego?

flexibility in using the collections, of the
other – causes the relaxation of customs
of the institution. It consequently leads to
the formation of pathological behaviour of

Abstrakt:

its users. The paper will define the con-

Rozluźnienie norm społecznych przenosi
się również na grunt biblioteczny. Biblioteka z wolnym dostępem do zbiorów pozwala jej użytkownikom, z jednej strony
na większą swobodę i dowolność w korzystaniu ze zbiorów, z drugiej powoduje
rozluźnienie

zwyczajów

panujących

w placówce, a w konsekwencji prowadzi
do wytworzenia patologicznych zachowań
użytkowników.W referacie zostanie zdefi-

cept of pathology. Then, there will be discussed some example points of the Statute
of the Warsaw University Library that are
not respected by its users. As a result, they
should be regarded as pathological. In the
next part, there will be presented examples
of pathological behaviour of the library’s
users – based on their own observations,
memories

of

the

personnel and

da-

ta collected by the University Library.

niowane pojęcie patologii , a następnie
zostaną omówione

przykładowe punkty

regulaminu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – biblioteki z wolnym dostępem, które

nie są przestrzegane przez

użytkowników, zatem uznać je należy za
patologiczne. W dalszej części

zostaną

zaprezentowane przykłady zachowań patologicznych użytkowników BUW-u, zarówno w kwestii dotyczącej zbiorów, jak
i obyczajowej
obserwacji,

- na podstawie własnych
wspomnień

pracowników

i danych zebranych przez BUW.
Abstract
The loosening of the social norms is also
transferred to libraries. Library with open
access

to

the collections allows its

us-

ers, on the one hand greater freedom and
138

