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Koło Naukowe Bibliotekoznawców 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

O początku słów kilka... 

Pragniemy oddać  w Państwa ręce pierwszy numer In crudo. Jest to numer 
specjalny, bo w całości poświęcony, zorganizowanej przez nas, Ogólnopolskiej 
Konferencji Studenckich Bibliologicznych Kół Naukowych pt. Librarius czy 

information manager, która odbyła się w siedzibie Katedry Informacji Naukowej  
i Bibliologii przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Konferencja nie doszłaby do skutku bez dużego zaangażowania ze strony 
członków Koła Naukowego Bibliotekoznawców: Marka Deja, Bernadety Firyn, 
Marcina Karwowskiego, Natalii Kozłowskiej, Angeliki Peplińskiej, Katarzyny 
Rybka, Mileny Stałowskiej, Eweliny Wieczorek, Joanny Wnuk i Łukasza Zająca.  

W każdej chwili swoją pomocą służyła także dr Bernardeta Iwańska-Cieślik – 
opiekun koła.  

Plany i realizacja naszego projektu zostały wsparte przez wykładowców  
i władze uczelni: prof. Ewę Głowacką, dr Katarzynę Domańską, dr Małgorzatę 
Całkę i innych. 

Konferencja była finansowana i wsparta przez Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego, Centrum Promocji miasta Bydgoszczy, firmę ALEPH Polska, samych 
studentów oraz przyjazne osoby. 

Niestety nie wszystkie referaty wygłoszone w trakcie konferencji zostały 
zawarte w tym numerze, ponieważ niektóre z nich były przygotowane  w formie 
prezentacji lub opublikowane w innym miejscu. Po dość długich pracach 
redakcyjnych udało nam się wydać pierwszy numer naszego czasopisma. Mamy 
nadzieję, że spotka się on z zainteresowaniem z Państwa strony. 

 

       Życzymy miłej lektury. 
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Aleksandra Reda, 2 rok 

Koło Naukowe Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 

Uniwersytet Warszawski 

Antoni Kuźniarski – wkład w rozwój społeczności lokalnej 

Antoni Kuźniarski 

Antoni Kuźniarski urodził się 10 V 1868r. Jest niewątpliwie jednym  
z najbardziej, dla Latowicza, zasłużonych ludzi. Z zawodu był stolarzem, 
zajmował się także niewielkim gospodarstwem.  To, co wyróżniało go spośród 
pozostałych mieszkańców wsi, to miłość do książek, zbieranych przez całe życie. 

 O działalności bibliotekarskiej Kuźniarskiego możemy mówić już od roku 
1891. Propagował kulturę, naukę i sztukę, podczas gdy rusyfikacja zaczynała 
obejmować wszystkie dziedziny życia. Po odzyskaniu niepodległości jego 
działalność bibliotekarska w pełni rozkwitła. Jego księgozbiór tuż przed 
wybuchem II wojny światowej liczył ok. 4 tys. egzemplarzy, na szczęście wiele  
z nich udało się ocalić przed zniszczeniem. Po wojnie zbiory zostały przekazane 
gminie, tworząc w ten sposób pierwszą na terenie Latowicza bibliotekę 
publiczną. Oprócz działalności czysto bibliotekarskiej, Antoni Kuźniarski czynnie 
uczestniczył w życiu społecznym wsi. Był współzałożycielem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Latowiczu i Spółdzielni Spożywców, inicjował wiele patriotycznych 
działalności, wspierał budowę nowego kościoła. 

 Kuźniarski nie oczekiwał wynagrodzenia za swoją pracę, wszystkie 
podejmowane przez niego działania wynikały z jego chęci krzewienia kultury  
i pomocy mieszkańcom wsi. Pasja zamieniła się w działalność kształtującą myśli  
i idee Latowiczan. 

Księgozbiór 

 Księgozbiór gromadzony przez Kuźniarskiego nie był przypadkowy.  
Ok. roku 1929 miał on blisko 3 tys. tomów. Przed wybuchem II wojny światowej 
część książek została rozdana mieszkańcom wsi na przechowanie,  resztę zaś 
ukryto w piwnicy położonej blisko domu Kuźniarskiego. Do dziś zachowało się 
niestety jedynie około 2 tys. tomów, pochodzących przeważnie z drugiej połowy 
XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku. Zbierane książki to w przeważającej 
części dzieła dotyczące historii i geografii, ale znaleźć tam możemy także poezję 
polską i obcą, sztuki teatralne, tragedie, i dramaty. Była to literatura zakazana 
przez zaborców, Kuźniarski ryzykował wiele przetrzymując w domu  księgozbiór 
dotyczący prawdziwej, niezmienionej przez Rosjan, historii Polski. Jego zbiór 
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zawierał nie tylko książki z pierwszej połowy XIX wieku, lecz także starsze, 
bardzo cenne i unikalne druki pochodzące z XVIII wieku. Według protokołów 

sporządzonych zaraz po wojnie, zostało odnotowanych 60 tomów wydanych 
przed XIX w. Rzeczą, która wyróżnia książki Kuźniarskiego spośród innych,  
to niezwykle staranna, solidna oprawa, wykonana przez samego bibliotekarza. 
Każda zawiera pieczątkę z napisem: „ANTONI KUŹNIARSKI W LATOWICZU” oraz 
numer zapisany na wąskim pasku papieru przyklejonym w górnej części grzbietu. 

 Książki gromadzone przez Kuźniarskiego pochodziły, w przeważającej 
części, z zakupów (dokonywanych głównie w Warszawie i Mińsku Mazowieckim) 
i darów Latowiczan.   Do dziś z księgozbioru Antoniego Kuźniarskiego zachowało 
się ok. 2 tys. książek, czyli ok. połowa księgozbioru. Pozostała część uległa 
zniszczeniu podczas wojny, nie została zwrócona do biblioteki po wojnie, lub też 
książki były wycofane i zniszczone przez cenzorów w latach 1950-1978. 
Informacje z ksiąg inwentarzowych z lat 1947-1954 oddają rzeczywisty stan 

księgozbioru, jednak na ich podstawie możemy sądzić, że podczas 
dwudziestolecia międzywojennego  powiększył się on o blisko 2,5 tys. tytułów. 

 Największą część księgozbioru stanowiły powieści (76,4%), książki 
historyczne (8,4%), dramaty i poezja (łącznie 5%), nauki przyrodnicze (4,5%)  
i książki religijne (1,5%). Najmniejszą część stanowiły książki naukowe. 
Przyjmuje się hipotezę, że dzieła dotyczące zagadnień naukowych  
i przyrodniczych były gromadzone tylko w celu zamaskowania pozycji 
historycznych,  których, jak wiadomo, posiadanie i rozpowszechnianie było 
bardzo niebezpieczne w czasach zaborów. Dlatego też należało je ukryć pomiędzy 
innymi, choć równie wartościowymi powieściami. Niestety, nie zachowały się 
jedne z najcenniejszych książek Kuźniarskiego – piękne, kolorowe albumy  

(z zakresu malarstwa i przyrody; przewodniki itd.).  

 Obecnie księgozbiór Antoniego Kuźniarskiego jest w bardzo złym stanie. 
Jedynie 347 najstarszych i najcenniejszych książek jest przechowywanych  
w bibliotece. Reszta, czyli ok. 1,5 tys. pozycji to bardzo zniszczone, zapleśniałe, 
często nie nadające się już do czytania książki. Przyczyną tych zniszczeń był brak 
pomieszczenia, w którym można było kolekcję przechowywać – zapakowano 
więc całość w kartonowe pudła i umieszczono w piwnicy, do której  
w późniejszym czasie dostała się woda. Na tę chwilę rozwiązaniem byłaby albo 
szybka renowacja księgozbioru, lub też decyzja o zniszczeniu ich, ponieważ 
grzyby i pleśń zagrażają zdrowiu czytelników i pozostałym, nadającym się jeszcze 
do użycia, książkom. 
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Srebrny Wawrzyn 

W roku 1935 Antoni Kuźniarski za swoją działalność został wyróżniony 
przez Polską Akademię Literatury Srebrnym Wawrzynem. „Ekspres Poranny” 
przeprowadził wówczas wywiad z bibliotekarzem, którego szczególnie ciekawy 
fragment jest cytowany poniżej: 

Gospodarz patrzy na nas poprzez okulary w stalowej oprawie i zdumienie w jego 

poczciwych błękitnych oczach rośnie z chwili na chwilę. Zrazu nic nie rozumie.  

Nic bowiem nie wie o spadłym nań honorze akademickim. Jest przy tem nieco 

głuchy i długo i głośno musimy mu tłumaczyć powody naszego nieoczekiwanego 

najścia.  

Rozglądamy się wokół. Pierwsze co rzuca się w oczy, to książki. Książki na starym 

warsztacie stolarskim, na szafie, na ławach, na skrzyniach, które, jak się później 

okaże, są szczelnie wypakowane książkami. Gospodarz zaprasza nas do świetlicy:  

tu całą niemal szczupłą kubaturę pochłaniają książki; książki piętrzą się na 

komodzie i przypiecku, sięgają powały; stół ugina się pod książkami, każda wolna 

płaszczyzna jest niemi zawalona, łóżka są zasłane pismami i grubemi foljałami 

roczników. 

Antoni Kuźniarski oczami mieszkańców 

 Antoni  Kuźniarski,  choć zmarł w 1945 r. w pamięci mieszkańców 
Latowicza jest obecny nadal.  

Kuźniarski wszystkie pieniądze, które zarobił przeznaczał na zakup książek. Chodził 

w znoszonym, nierzadko pocerowanym ubraniu. Poświęcił się dla Latowicza jak 

nikt przed nim. 

Janina Walewska z domu Osińska 

 

Zapamiętałam pana Kuźniarskiego jako człowieka bardzo cierpliwego, 

obdarzonego ogromną cierpliwością do dzieci, które nieraz nabałaganiły u niego, 

nabrudziły, naniosły do domu błota na butach, a on musiał to przecież potem sam 

posprzątać. Wszystkie dziecięce wybryki pan Kuźniarski znosił zawsze bardzo 

cierpliwie. To był człowiek o bardzo dobrym charakterze, bardzo życzliwy dla 

wszystkich i uczynny. 

Zofia Walewska 
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Kuźniarski, to był dobry człowiek, pracowity, rzetelny, pamiętam i jego i jego matkę 

a dzieci go oszukiwały, wypożyczały książki, żeby tylko obejrzeć kolorowe obrazki,  

a nie przeczytać książkę. Kuźniarski zatem, gdy dzieci zwracały mu książkę, 

przepytywał je z jej treści i sprawdzał czy przeczytały i co zapamiętały. Jak ktoś 

szedł i oddawał pożyczoną książkę już na następny dzień, to wiadomo było, że jej 

nie przeczytał. Przed jego domem była długa ławka. W niedzielę stawiał w pokoju 

gramofon, otwierał okno i puszczał muzykę. Schodziło się dużo ludzi, aby posłuchać 

i spotkać się przy muzyce, a przy tym odpocząć. 

Stefania Sudakowska z domu Świątek 

Odbieraliśmy go trochę jak dziwaka – bo jego całym życiem były tylko książki. 

Janina Sekular z domu Kuźniarska 

 

W rodzinie wszyscy byliśmy pełni podziwu i uznania dla p. Antoniego 

Kuźniarskiego. Mama lubiła czytać i zawsze dobrze o nim mówiła. Był doskonale 

oczytany, bo gdy ktoś przyszedł do niego ukierunkowywał i doradzał co przeczytać. 

Ale nie wszyscy byli tak pełni podziwu jak my. Pamiętam, jak kiedyś przyszli do ojca 

koledzy. Ojciec był naczelnikiem straży pożarnej, a ci którzy przyszli byli 

strażakami. Pamiętam jak mówili o p. Kuźniarskim: „A głupi facet. Poszedłby na 

wódkę, a on książki kupuje i tylko w nich siedzi.” Kim byli? Dziś już nie pamiętam... 

Danuta Wardzyńska z domu Noga 

 Antonii Kuźniarski to człowiek, któremu społeczność latowicka zawdzięcza 
wiele. Krzewienie kultury, dbanie o wychowanie historyczne i rozwój 
intelektualny mieszkańców to tylko nieliczne z jego celów. Zaangażowanie  
w życie miasteczka sprawiło, że był on powszechnie szanowany i podziwiany 
przez latowiczan. Żywię szczerą nadzieję, że w Polsce odnaleźć można znacznie 
więcej takich postaci jak Kuźniarski, a wspomnienia o nich trwają nie tylko  
w pamięci mieszkańców. 
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Bernadeta Firyn, 2 rok 

Milena Stałowska, 2 rok 

Koło Naukowe Bibliotekoznawców w Bydgoszczy 

Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów 

bibliotecznych 

 W czasie II wojny światowej Polska odniosła ogromne straty nie tylko  
w gospodarce i ekonomii, ale również w sferze zabytków kultury. Działania 
okupanta spowodowały zniszczenia księgozbiorów publicznych, prywatnych  
i naukowych. Według różnych źródeł zostało zniszczone ok. 15 milionów 
woluminów z bibliotek.1 

 Przez tę sytuację brakowało podręczników dla szkół i książek dla bibliotek. 
Władze uznały, że trzeba podjąć akcję, która zapewni ochronę zbiorów, jakie 
pozostały w Polsce bez opieki. Do zabezpieczania książek, odnajdywania ich  
i szukania odpowiednich pomieszczeń przystąpiono w 1944 roku. Główne 

działania podjęło Ministerstwo Oświaty, które w 1945 roku utworzyło Wydział 
Bibliotek, a rok później zostało przekształcone w Naczelną Dyrekcję Bibliotek.2 
Ochronie podlegały zbiory nazwane mieniem opuszczonym i porzuconym. 
Zgodnie z ustawą z 1945 roku podzielono je na dwie grupy: 

1. Te zbiory, które w związku z wojną rozpoczętą 1 września 1939 roku, nie 
znajdowały się w posiadaniu właścicieli. 

2. Te zbiory, które były własnością lub w posiadaniu państwa niemieckiego, 
obywateli niemieckich lub osób zbiegłych do nieprzyjaciela. 

Pierwszym rozporządzeniem ochrony zbiorów było powołanie Inspektorów, 
którzy mieli za zadanie: 

1. Roztoczyć opiekę nad wszystkimi bibliotekami oraz księgozbiorami 

zabranymi, w związku z wojną i okupacją, urzędom, instytucjom 

prawnopublicznym, zakładom naukowym oraz osobom fizycznym i 

prawnym. Obowiązek ten dotyczył również bibliotek i księgozbiorów 

rozproszonych, tzw. opuszczonych, skonfiskowanych na rzecz Skarbu 

Państwa lub zajętych  

w związku z wykonywaniem reformy rolnej. 

                                                           

1 R. Nowicki Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie 
zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1947, Poznań, 2006, s. 9. 
2 Ibidem, s.11. 
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2. Zarejestrować i pozostawić na dotychczasowym miejscu biblioteki  

i księgozbiory, które miały należyte pomieszczenie oraz zabezpieczyć przed 

grabieżą bądź zniszczeniem. 

3. Umieścić biblioteki i księgozbiory narażone na jakiekolwiek zniszczenie,  

w lokalu lub kilku miejscach na terenie powiatu czy też miasta, zapewnić im 

skuteczną ochronę. 

4. Zarejestrować wszystkie biblioteki i księgozbiory objęte opieką państwa.3 
Dalszą ochroną zbiorów bibliotecznych mieli zająć się kierownicy bibliotek, 
dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej dla województwa krakowskiego i kieleckiego; 
dla województwa śląskiego - dyrektor Biblioteki Publicznej w Katowicach;  
dla województwa łódzkiego – dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Natomiast 
dla województwa poznańskiego i pomorskiego – dyrektor Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu, którym był Aleksander Birkenmajer. 

 Aleksander Birkenmajer należy do grona najwybitniejszych przedstawicieli 

polskiego bibliotekarstwa i nauki o książce.  Od wczesnej młodości interesowały 
go książki, a jego zamiłowanie do nauki kształtowało się pod wpływem ojca, 
Ludwika Antoniego, nauczyciela nauk ścisłych.4 A. Birkenmajer studiował na 
Uniwersytecie Jagiellońskim głównie matematykę i fizykę. W 1929 roku 
habilitował się na docenta historii nauk ścisłych, później rozszerzył habilitację 
także o bibliotekoznawstwo, a 1938 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, 
zwyczajnego natomiast w 1951 roku. W czasie studiów rozpoczął pracę 
zarobkową w Obserwatorium Astronomicznym, potem zatrudnił się jako 
nauczyciel i udzielał prywatnych lekcji. W roku 1919 pracował w Bibliotece 
Jagiellońskiej, gdzie piął się po szczeblach kariery do 1951 roku, z przerwami  
w latach 1939 i 1945-47.5 Należy zwrócić uwagę, że w roku 1939 profesor 
Birkenmajer został aresztowany i umieszczony w obozie koncentracyjnym  
w Sachsenhausen, który opuścił w październiku 1940 roku.6  

 W 1937 roku na stanowisko kierownika Biblioteki Uniwersyteckiej  
w Poznaniu rozpisano konkurs. Jedno ze zgłoszeń było profesora, któremu 
Edward Kuntze wystawił opinię. Kuntze pisał, że uważa Birkenmajera za jednego 
z najwybitniejszych bibliotekarzy w Polsce, posiadającego wszechstronne 
wykształcenie, umiejącego zjednywać sobie pracowników, a poza tym jest 
jednym z najlepszych polskich znawców rękopisów średniowiecznych oraz 

                                                           

3 Ibidem, s. 13.  
4 J. Baumgart, Aleksander Birkenmajer jako dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i Biblioteki 
Jagiellońskiej w Krakowie, „Roczniki Biblioteczne” 1969, R.13, s. 169. 
5 Z. Ameisenowa, Aleksander Birkenmajer jako bibliotekarz i uczony, „Roczniki Biblioteczne” 1961, R. 5, s. 1. 
6 Ibidem, s.2. 
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starych druków. Słowa te pokazywały, jak wielkim szacunkiem darzył Kuntze 
Birkenmajera. 

 Nominację na stanowisko dyrektora profesor otrzymał 17 marca 1939 
roku, a kierownictwo objął już 20 marca. Jednak nie dopisywało mu zdrowie  
i musiał wyjechać na urlop. W tym czasie rozpoczęte działania wojenne 
doprowadziły do zamknięcia biblioteki, a następnie aresztowania Birkenmajera 
za polemikę na temat Kopernika z niemieckim docentem. Z obozu został 
zwolniony dopiero w roku 1940 i wrócił do Krakowa, do Biblioteki Jagiellońskiej, 
która znajdowała się w rękach okupantów. W 1944 w wyniku „sabotażu” 
profesor został odsunięty od pracy w bibliotece. Jednak po wyswobodzeniu 
Krakowa w 1945 roku powrócił do Biblioteki Jagiellońskiej, a tego samego roku 
został oddelegowany do Poznania, by objąć kierownictwo akcji zabezpieczania 
bibliotek i zbiorów bibliotecznych na terenie województw poznańskiego  
i pomorskiego.7 

 Dyrektor przejmując kierownictwo biblioteki zastał jej gmach mocno 
zniszczony, urządzenia zdemolowane, zbiory niekompletne i w nieładzie. 
Przystąpił do remontu budynku, urządzania wnętrz, zabezpieczania zbiorów  
i doboru nowych pracowników. Dzięki tym działaniom biblioteka mimo ciężkich 
warunków rozpoczęła pracę, chociaż tylko w kilku pomieszczeniach ogrzewanych 
żelaznymi piecykami. W 1949 roku została całkowicie wyremontowana  
i urządzona, a  jej działalność zaczęła przyjmować formalny charakter.8  

 W marcu 1945 roku Birkenmajer zorganizował w Wydziale Kultury i Sztuki 
Poznańskiego Urzędu Wojewódzkiego zebranie, na którym przedstawił plan 
ochrony zabytków archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych. W jego wyniku 
został utworzony Wojewódzki Komitet Ochrony Mienia Kulturalnego, którego 
zadaniem było koordynowanie akcji zabezpieczania zbiorów na terenie 
Wielkopolski.9 W tym samym miesiącu w Bibliotece Uniwersyteckiej profesor 
utworzył Referat Zabezpieczania i Segregacji Zbiorów. W wyniku ogromu pracy 
Referat z dwóch osób został powiększony do piętnastu, a następnie do 
dwudziestu siedmiu, co pozwoliło dyrektorowi działać na całym powierzonym 
mu terenie. Birkenmajer zmieniał, w zależności od okoliczności, skład i strukturę 
Referatu. Nie trzymał się sztywno raz podjętej decyzji, usprawnił w ten sposób 
działalność na rzecz ochrony zbiorów. 

 Referat prowadzono na podstawie Wskazówek dla prowadzących akcję 

zabezpieczania bibliotek i zbiorów bibliotecznych Józefa Grycza. Polegały one 
                                                           

7 J. Baumgart, op. cit., s.177. 
8 Idem, Działalność bibliotekarska Aleksandra Birkenmajera, „Roczniki Biblioteczne” 1961, R. 5, s. 15. 
9 Idem, Aleksander Birkenmajer jako dyrektor…, s. 179.  
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głównie na zbieraniu informacji o bibliotekach, zabezpieczaniu księgozbiorów, 
zbiórce książek, segregacji i repartycji dzieł oraz współpracy z innymi władzami 

w sprawie zabezpieczania. Sposób zbierania informacji był prosty, przekazywały 
je osoby, które wiedziały coś o księgozbiorach. Każda wzmianka była notowana  
i sprawdzana. Na terenie Poznania współpracownicy Birkenmajera robili to 
osobiście, natomiast na innych terenach utrzymywali kontakt korespondencyjny. 
Zabezpieczanie zbiorów było traktowane przez władze jako sprawa drugorzędna. 
Dlatego praca napotykała na duże trudności w postaci niskich funduszy, środków 
transportu i braku odpowiednich pomieszczeń dla zwożonych do miasta dzieł. 
Największa liczba zbiorów znajdowała się w trzech składnicach: 

1. Kościele świętego Michała, gdzie znajdowały się zbiory z bibliotek 
prywatnych, państwowych, samorządowych i kościelnych. 

2. Kościele świętego Stanisława na Winiarach, gdzie mieściły się m.in. 
czasopisma i gazety Biblioteki Uniwersyteckiej. 

3. Kościele świętej Małgorzaty, gdzie zachowało się ok. 80 tysięcy 
woluminów z biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.10 

W 1945 roku dołączyła do nich składnica przy ulicy Kantaka. Została ona 
całkowicie zapełniona książkami, a większość z nich leżała na podłodze. Sytuacja 
lokalowa nie zmieniła się na lepsze. Wszystkie zebrane i zwiezione od początku 
akcji tomy, w 1947 roku znajdowały się w siedmiu składnicach: Collegium 
Philosophicum, Collegium Minus, Collegium Medium, Bibliotece Uniwersyteckiej, 
magazynie przy Kantaka, kościele św. Michała i filii w Krotoszynie. W sumie  
w siedmiu utworzonych magazynach zgromadzono ponad 451 tysięcy 
woluminów, nie licząc zbiorów, które od razu odzyskały właścicieli.11 

 Zgodnie z zarządzeniem Aleksandrowi Birkenmajerowi podlegał również 

okręg pomorski. Teren ten został określony nieprecyzyjnie, ponieważ podział 
administracyjny kraju nie został jeszcze ustalony. Do powiatu szubińskiego został 
oddelegowany Stanisław Dominiczak12, który po przybyciu na miejsce przekonał 
się, że podczas okupacji prawie wszystkie księgozbiory prywatne, miejskie  
i samorządowe uległy zniszczeniu. Biblioteka Załuskich w Pińsku Wielkopolskim 
została zniszczona i rozkradziona, a księgozbiór Skórzewskich z Lubostronia 
wywieziony do Poznania. W całości z okresu okupacji zachowała się poniemiecka 
Biblioteka Seminarium Nauczycielskiego w Kcyni, biblioteka podręczna 
medyczna Powiatowego Szpitala w Szubinie, biblioteka gimnazjum niemieckiego 
w Szubinie część biblioteki sądowej. W październiku z Szubina do Poznania 
pracownicy przewieźli 3 tony książek biblioteki pojenieckiej. Birkenmajer 
                                                           

10 Ibidem, s.180. 
11 Ibidem, s.181. 
12 R. Nowicki, Działalność Aleksandra Birkanmajera…, s.181.  
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postanowił przekazać Seminarium Anglistycznemu przy Uniwersytecie 
Poznańskim. Według przybliżonych obliczeń zbiór obejmował 6 tysięcy tomów.13  

Na terenie Pomorza profesor prowadził ochronę zbiorów wspólnie  
z Inspektoratem Szkolnym oraz Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego  
w Toruniu. Zebrane dzieła znajdowały się pod opieką kierowników szkół  
i zostawały pozostawione do dyspozycji władz szkół lub bibliotek. Delegatem do 
ochrony zbiorów na terenie województwa pomorskiego Birkenmajer ustanowił 
dyrektora Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy dr. Witolda Bełzę14 . Profesor 
przekazał doktorowi informacje na temat prowadzonych przez siebie działań na 
terenie województwa poznańskiego i o wszelkich trudnościach. Do Poznania 
zostało zwiezionych ok. 60 ton książek, lecz ze względu na brak finansów 
dyrektor wstrzymał dalsze prace.15  W świetle badań prowadzonych przez 
profesora R. Nowickiego dalsza współpraca między profesorem a Bełzą nie 
została potwierdzona przez żadne źródła, a Birkenmajer nie prowadził dalszych 

działań na danym obszarze. Natomiast jego obecność została zaznaczona  
na Pomorzu Zachodnim. Do końca kwietnia 1946 roku zwieziono z tego terenu  
do Poznania ok. 30 tysięcy tomów, z czego 6 tysięcy zostało przekazane Zakładom 
Uniwersytetu Poznańskiego. Na dalsze zwożenie dzieł z obszaru Pomorza 
Zachodniego Biblioteka nie posiadała środków finansowych. 

W wyniku prowadzonych przez Birkenmajera działań zbiory odzyskali 
pierwotni właściciele. Woluminy po wstępnej segregacji wydawano właścicielom 
w skrzyniach, bez liczenia tomów, ponieważ w bibliotece brakowało miejsca do 
ich składowania oraz segregacji. Profesor otrzymywał wiele pism, z różnych 
instytucji, o przydzielenie lub wypożyczenie książek - uniwersytety, biblioteki  
i szpitale. Z podobnymi prośbami zwracały się również partie polityczne.  

Nie z każdego przydzielonego Birkenmajerowi obszaru zwożono księgozbiory. 
Wynikało to z faktu, ze rozwijało się szkolnictwo, a inspektorzy szkolni dbali  
w poszczególnych powiatach o ochronę zbiorów. Z danych statystycznych 
wynika, że w 1947 roku ochrona zmalała w porównaniu z latami 1945-1946.  
W tym okresie zwieziono i zabezpieczono w Poznaniu 1 058 205 książek. 91 % 
woluminów w latach 1945-1946, a tylko 9% w 1947 roku. W 1945 r. w Bibliotece 
Uniwersyteckiej został uruchomiony Oddział Zbiorów Specjalnych, z obliczeń 
wynika, że jesienią tego samego roku znajdowało się w placówce kilkadziesiąt 
tysięcy zbiorów.16 

                                                           

13 Ibidem, s. 182. 
14 Straty bibliotek w czasie II wojny światowej w granicach Polski z 1945 roku. Wstępny raport o stanie 
wiedzy, red. nauk. Andrzej Mężyński, Warszawa 1994, s.159.  
15 R. Nowicki, Działalność Aleksandra Birkanmajera…, s.184. 
16 Ibidem, s. 249. 
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Aleksander Birkenmajer natrafił na liczne trudności w swojej działalności, 
które nie pozwalały na realizację niektórych planów. Problemem był brak 

finansów oraz własnego samochodu ciężarowego powalającego na zwiezienie 
księgozbiorów. Profesorowi nie sprzyjała również sytuacja lokalowa, zbyt małe 
pomieszczenia szybko wypełniały się materiałami. Zwiezienie księgozbiorów 
spowodowało napływ do Poznania cennych rękopisów, inkunabułów oraz 
dziesiątki tysięcy starodruków. Jego działalność w pełni zasługuje na pamięć  
i szacunek. Ochronił przed zniszczeniem i zagubieniem liczne zbiory, ograniczył 
przy tym grabież i niszczenie. 
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Justyna Grzymała, 5 rok 

Koło Naukowe Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 

Uniwersytet Warszawski 

Kobiety w bibliologii – zarys problemu  

Bibliologia jest nauką bardzo specyficzną. Przedmiot jej badań jest 
wielowymiarowy, źródła zróżnicowane, metodologia badań bibliologicznych 
czerpie z innych nauk, a powiązania z innymi dyscyplinami nie zawsze  
są jednoznaczne. 

Pojawiają się opinie, iż bibliologia „rozpuści się” w innych naukach, jako  
że książka jest obiektem zainteresowania wielu dziedzin wiedzy; próbuje się 
bibliologię umieścić w szeregach medioznawstwa, szuka się dla niej także miejsca 
w tak modnej dzisiaj, komunikacji społecznej. A bibliologia, na przekór temu, ma 
swoje wyraźne, własne miejsce w szeregu innych dyscyplin humanistycznych. 
Występuje jako autonomiczna nauka humanistyczna wnosząca wyraźny wkład  

do wiedzy historycznej i teoretycznej o człowieku i społeczeństwie; nauka nie 
tylko opisowa, ale i normatywna, regulująca system książki17. 

W wykazie dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych  
i artystycznych, w zakresie których mogą być nadawane stopnie naukowe,  
od 1992 roku Obwieszczeniem przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw 

Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 25 lutego 1992 roku18, pojawia się 
nazwa „bibliologia” w zastępstwie uprzedniego „bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowo-technicznej”19 . Jak jednak rozumieć powinniśmy ową bibliologię? 
Krzysztof Migoń, wrocławski badacz, proponuje rozumieć bibliologię jako 
„umowne określenie całego splotu zagadnień dotyczących teorii, historii  
i współczesności książki, bibliotek, informacji, ich tworzenia, rozpowszechniania, 

odbioru i funkcji”20. Przedmiot badań bibliologicznych natomiast profesor Migoń 
próbuje określić wprowadzając pojęcie „kultury książki”, w którym to mieszczą 
się „(…)wszystkie materialne i duchowe aspekty książki, tradycje i dziedzictwo, 
uniwersalizm i multifunkcjonalność.  Ta generalizująca koncepcja teoretyczna 
                                                           

17 K. Migoń, Nauka o książce. Zarys problematyki, Wrocław 1984, s. 99-100. 
18 Obwieszczenie przewodniczącego Centralnej komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z 
dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie wykazu dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, w 
zakresie których mogą być nadawane stopnie naukowe. „Monitor Polski” 1992, nr 16, poz. 123 [on-line]. 
[Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WMP19920160123&type=2. 
19 Zarządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 18 czerwca 1986 r. w sprawie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, w zakresie których mogą być nadawane stopnie naukowe, oraz bliższego określenia 
stopni naukowych i tytułów naukowych. „Monitor Polski” 1986, nr 18, poz. 125 [on-line]. [Dostęp 14 marca 
2010]. Dostępny w World Wide Web: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WMP19860180125&type=2. 
20 K. Migoń, O nazwie dyscypliny, którą uprawiamy, „Przegląd Biblioteczny” 1993, R. 61, nr 1/2, s. 111. 



- 16 - 
 

pozwala zintegrować pozornie niejednorodny przedmiot i pole badań 
bibliologicznych. Kultura książki stać się może użytecznym pojęciem centralnym 

tak w teorii samej książki jako przedmiotu, narzędzia i funkcji w kulturze, jak też 
w empirycznych badaniach historycznych i współczesnych o charakterze 
faktograficznym”21. 

Barbara Bieńkowska natomiast proponuje dwa ujęcia bibliologii: 
„bibliologia sensu stricto i bibliologia sensu largo, czyli księgoznawstwo  
w węższym i szerszym znaczeniu. W znaczeniu szerszym byłaby to owa nauka  

o strukturze i właściwościach komunikacji za pośrednictwem zapisu graficznego, 
zaś  w węższym znaczeniu (bibliologia właściwa) – wiedza o zewnętrznych 
cechach książki (w jej tradycyjnej postaci zapisu bezpośredniego), umiejętność 
ich analizowania i opisywania”22. 

Mówiąc o polskiej bibliologii – jej początkach, rozwoju, metodologii – 
wymienia się nazwiska wielkich badaczy: Karol Estreicher, Joachim Lelewel, 
Karol Głombiowski, czy Stefan Vrtel-Wierczyński to tylko niektóre z nich. 
Nietrudno jednak zauważyć, iż wśród tego „kanonu” brak nazwisk kobiecych.  
A przecież wkład kobiet w rozwój polskiej bibliologii jest niezaprzeczalny. 

Słownik Pracowników Książki Polskiej opracowany pod redakcją Ireny 
Treichel wydany w Warszawie i Łodzi w 1972 roku zawiera około 3 tys. 

biogramów osób związanych z wytwarzaniem i rozpowszechnianiem książki 
polskiej. Obejmuje on: kopistów i iluminatorów książki rękopiśmiennej, drukarzy, 
wydawców, nakładców, ilustratorów i introligatorów oraz księgarzy, 
bibliotekarzy, działaczy bibliotecznych, zbieraczy książek (założycieli, 
mecenasów, fundatorów bibliotek), bibliofilów, bibliografów i bibliologów, 
działających zarówno w kraju (w jego granicach historycznych), jak i poza nim  
od czasów najdawniejszych do lat 1968-1969, z wyłączeniem osób żyjących 
(wyjątkowo tylko zamieszczono kilka biogramów osób zmarłych w latach 1970-
1971) 23 . Autorzy dążyli do uwzględnienia wszystkich najwybitniejszych  
i najbardziej zasłużonych w skali ogólnej postaci. Jednak w tak obszernym dziele 
– przypomnijmy: około 3 tys. biogramów – nazwiska kobiet pojawiają się tylko 
125 razy! Można by z powyższego stwierdzenia wyciągnąć proste wnioski: 
bibliologię polską kształtowali głównie mężczyźni; kobiety pojawiały się na jej 

                                                           

21 K. Migoń, O przedmiocie badań współczesnej bibliologii, „Konspekt” 2004, nr 19 [on-line]. [Dostęp 14 
marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/19/migon.html. 
22 B. Bieńkowska, Bibliologia i okolice, [w:] E scientia et amicitia : studia poświęcone Profesorowi 
Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciopięciolecie urodzin czterdziestolecie pracy naukowej, pod. red. 
M. Drzewieckiego, Warszawa-Pułtusk 1999, s. 45. 
23 Wstęp, [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa-Łódź 1972, s. IX. 
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kartach tylko sporadycznie. Postaram się jednak udowodnić, że jest to teza 
wysunięta zbyt pochopnie i mijająca się istotnie z prawdą.  

Wybór sylwetek kobiet, które pojawiają w niniejszym opracowaniu,  
jest subiektywny i niepełny. Ma on jedynie nakreślić pewien problem, nie 
wyczerpując go. Przy wyborze tym kierowano się głównie publikacjami danych 
badaczek, ich zainteresowaniami badawczymi oraz wkładem w rozwój 
dyscypliny. 

Wanda Aldona Konczyńska (1876-1939), choć uzyskała tytuł doktora 

filozofii, była pierwszą kobietą na stanowisku bibliotekarza w Bibliotece 
Jagiellońskiej, gdzie prowadziła egzemplarz obowiązkowy w dziale 
katalogowania. Wydała własnym nakładem Zarys historii Biblioteki 

Jagiellońskiej24 – pierwszą po Bandtkie próbę opracowania dziejów BJ25. 

Maria Hornowska (1875-1944) znana jest ze swoich prac nad historią 
bibliotek średniowiecznych w Polsce. Przejrzała rewindykowane traktatem 
ryskim rękopisy, odtworzyła znaczne fragmenty zasobów polskich bibliotek 
klasztornych. Jej praca złożona do druku w 1939 roku zaginęła w powstaniu 
warszawskim. Uratowaną część „dokończyła” jej siostrzenica i wydała pod 
tytułem Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej26. 

Helena Radlińska (1879-1954) była profesorem; wprowadziła 
klasyfikację dziesiętną i tzw. „krakowski” system organizacji zbiorów (podział na 
beletrystykę i literaturę naukową) w Bibliotece Uniwersytetu Ludowego  
im. A. Mickiewicza w Krakowie. Podniosła ideę powołania Biblioteki Miejskiej  
w Krakowie. Brała udział w kształceniu bibliotekarzy (w zakresie 
bibliotekoznawstwa i historii wychowania), stworzyła „szkołę warszawską”  
w czytelnictwie (uwzględnienie socjologii, psychologii). Napisała książkę  
pt. Książka wśród ludzi27. 

Jadwiga Bornsteinowa (1877-1971) zajmowała się statystyką 
biblioteczną; pracowała w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej.  
W redakcji Przewodnika Bibliograficznego kierowała opracowaniem rzeczowym 
wydawnictw. Kształciła młodych pracowników. Zgłosiła w Związku Bibliotekarzy 
Polskich wniosek w sprawie zakładania bibliotek dla dzieci – była to idea 
pierwszej w Warszawie biblioteki dziecięcej. Wykładała na kursach 

                                                           

24 W. Konczyńska, Zarys historyi biblioteki Jagiellońskiej, Kraków 1923. 
25 H. Lipska, Konczyńska Wanda Aldona [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej, s. 434. 
26 M. Hornowska, Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1947; H. Zdzitowiecka-
Jasieńska, Hornowska Maria [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej, s. 339-340. 
27 H. Radlińska, Książka wśród ludzi, Warszawa 1929; I. Lepalczyk, Radlińska Helena, [w:] Słownik 
Pracowników Książki Polskiej, s. 736-737. 
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bibliograficznych. Publikowała prace dotyczące klasyfikacji dziesiętnej. Została 
odznaczona Honorową Odznaką SBP28. 

Marta Burbianka (1898-1973) była bibliotekarką, badaczem drukarstwa, 
bibliografem, działaczką polonijną i oświatową. W 1964 roku uzyskała tytuł 
profesora nadzwyczajnego. W Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego 
zorganizowała Oddziały: Udostępniania Zbiorów, Bibliotek Zakładowych i Prac 
Naukowych. Prowadziła Gabinet Śląsko-Łużycki. Jej działalność dydaktyczna to: 
praktyczne szkolenie bibliotekarzy, teoretyczne kursy wewnętrzne, wykłady na 
kursach dla pracowników bibliotek powszechnych, udział w szkoleniach 
międzybibliotecznych, prowadziła także wykłady i seminaria magisterskie  
z bibliografii i dziejów produkcji książki w Katedrze Bibliotekoznawstwa UWr. Jej 
zainteresowania badawcze krążyły wokół historii Uniwersytetu Wileńskiego, 
dziejów książki i drukarstwa śląskiego w XVI wieku, teorii i praktyki 
bibliograficznej. Opublikowała szereg monografii drukarń, także publikacje 

dotyczące wrocławskiego introligatorstwa i handlu księgarskiego; historii 
bibliotek, bibliografii, zawodu bibliotekarza.29 

Wanda Dąbrowska (1884-1974) opracowała model wzorcowej 
biblioteczki ruchomej. Organizowała kursy dla bibliotekarzy, nauczycieli  
i instruktorów oświaty pozaszkolnej. Pracowała w Instytucie Książki  
i Czytelnictwa. Stopień naukowy docenta uzyskała w 1956 roku. Była redaktorem 
„Bibliotekarza”. Popełniła prace dotyczące techniki bibliotecznej, ustawy 
bibliotecznej, produkcji wydawniczej, kształcenia bibliotekarzy; a także 
recenzje30. 

Maria Dembowska (1914-2008) była bibliotekarką i bibliografem.  
W latach 1966-1975 pełniła obowiązki dyrektora Biblioteki Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie. W 1973 roku uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego.  
W czasie II wojny światowej brała udział w tajnym nauczaniu. Po powstaniu 
warszawskim uczestniczyła w akcji ratowania warszawskich zbiorów 
bibliotecznych. Podczas swojej pracy w Zakładzie Bibliotekoznawstwa  
i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (obecnie UWM) 
wypromowała pięciu doktorów. Była redaktorem naczelnym Słownika 

terminologicznego informacji naukowej31 oraz czasopisma „Przegląd Biblioteczny” 
w latach 1969-1977. W SBP pełniła funkcję sekretarza generalnego (przez 5 lat). 

                                                           

28 H. Tadeusiewicz, Bornsteinowa Jadwiga, [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej. Suplement, pod red. 
I. Treichel, Warszawa, Łódź 1986, s. 26. 
29 E. Marczewska-Stańdowa, Burbianka Maria, [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej. Suplement, s. 34. 
30 H. Tadeusiewicz, Dąbrowska Wanda, [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej. Suplement, s. 43-44. 
31 Słownik terminologiczny informacji naukowej, red. naczelny M. Dembowska, Wrocław 1979. 
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Ogłosiła ponad 160 publikacji, w tym Metodę „Bibliografii polskiej” Karola 

Estreichera32. 

Choć kobiety te mają bardzo różne zainteresowania badawcze, to łączy  
je jedno – tematyka bibliologiczna. Każda z nich porusza się w jej ramach, 
korzystając z jej metodologii i narzędzi, rozwijając tę dyscyplinę na gruncie 
polskim. Pokazują one, że dyscyplina bibliologiczna znajduje miejsce na kobiety- 
badaczki, które, chociaż wspomina się o nich niewątpliwie dużo rzadziej, niż  
o mężczyznach, miały wpływ na obecny kształt bibliologii czy 
bibliotekoznawstwa miały niezaprzeczalny. 

  

                                                           

32 M. Dembowska, Metoda „Bibliografii polskiej” Karola Estreichera, Warszawa 1954; Słownik biograficzny 
profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn 2004. 
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Marek Deja, 1 rok 

Angelika Peplińska, 1 rok 

Koło Naukowe Bibliotekoznawców  
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Bibliotekarz celebrytą 

Słowo celebryta pochodzi z łacińskiego celebrare, co oznacza wyróżniać 
oraz honorować. Termin ten odnosi się do osoby powszechnie znanej, 
rozpoznawalnej, wzbudzającej zainteresowanie mediów oraz ich odbiorców.33 
Zgodnie z definicją sformułowaną przez Daniela Boorstina w 1961 r. celebryt  
to osoba, która jest znana, z tego powodu, że jest znana34. W Polsce od połowy lat 
90., kiedy to zaczął się tworzyć rynek mediów zajmujący się showbiznesem, 
zaczęto określać wyżej wymienione osoby małomiasteczkowym określeniem 
gwiazd. Celebrytami są osoby, które za sprawą swojej działalności bądź swoich 
powiązań lub pokrewieństwa, stały się znane na całym świecie. Jednakże mianem 
celebryty powinno określać się te osoby, które w jakiś sposób, zasłużyły na owe 
określenie poprzez szczególne osiągnięcia w danej dziedzinie życia. Niestety  
w mediach to słowo jest nadużywane, by definiować wszystkich tych, którzy  
w mediach mieli okazję przeżyć tzw. „swoje pięć minut”. Tematem niniejszej 
pracy będą celebryci, którzy związani byli z działalnością bibliotekarską.  

W kolejności chronologicznej przedstawieni zostaną bibliotekarze historyczni  
i współcześni, z uwzględnieniem podziału na zagranicznych i polskich.  

Gotfried Wilhelm Leibniz jest XVII-wiecznym celebrytą, który pełnił rolę 
bibliotekarza. Urodził się w Lipsku i żył w latach 1646 – 1716. Był erudytą  
o wyjątkowej pamięci, przyczynił się do nowożytnego postępu nauk 
przyrodniczych oraz nauk ścisłych. Czuł się jednak powołany do stworzenia 
syntezy filozoficznej, a samą filozofię traktował jako własne rozważania nad 
naukami szczegółowymi. 35  W czasie pobytu w Paryżu, gdzie odbył studia 
matematyczne otrzymał propozycję objęcia stanowiska bibliotekarza. Przyjmując 
ją i przenosząc się tym samym do Hanoweru objął posadę głównego bibliotekarza 
przy tamtejszym dworze (1676). W tym zawodzie pozostał lat czterdzieści,  
aż do śmierci. „Wymyślił stosowany także obecnie biblioteczny system 

katalogowy, zwany dziś klasycznym numerycznym katalogiem rzeczowym. 
Pracując w Hanowerze podjął się pracy nad spisaniem genealogii rodu swego 

                                                           

33 Celebryt [on-line] [Dostęp 18 marca 2010] Dostępny w World Wide Web: 
http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=10049. 
34 L. Pańków, Biografie: Po co nam ikony? [on-line]. [Dostęp 9 grudnia 2009]. Dostępny w World Wide 
Web:    http://www.dwutygodnik.com/artykul/558-biografie-po-co-nam-ikony.html. 
35 M. Gordon, Leibniz, Warszawa 1974, s. 14-22.  
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protektora (tj. książę Brunszwiku - Luneburgu i Hanoweru). Sporo czasu spędzał 
na podróżach politycznych i naukowych, brał udział w różnorodnych 

rokowaniach dyplomatycznych, a opracowanie genealogii rodu księcia 
Brunszwiku sprzyjało wyjazdom do różnych krajów Europy.”36 W Wolfenbuttel 
mieściła się siedziba władców księstwa brunszwicko – luneburskiego (w latach 
1432 – 1753). Leibniz od 1691 roku był jednym z kierowników książęcej 
biblioteki, lecz bardziej pełnił funkcję dyplomaty i uczonego niż bezpośredniego 
zwierzchnika owej biblioteki. W XVIII wieku był pomocnikiem głównego 
bibliotekarza w Rotundzie (w późniejszym okresie nazwana Biblioteką Księcia 
Augusta), gdzie przystąpił do wydawania źródeł dotyczących prawa 
europejskiego oraz dziejów księstwa. 37  Biblioteka Księcia Augusta  
w Wolfenbuttel została udostępniona publiczności w 1666 roku i posiadała 
katalog topograficzny, który był mało czytelny. Leibniz opracował dla niej nowy 
katalog alfabetyczny. 38  W tym czasie stworzył większość swoich dzieł 
filozoficznych. Biblioteka książęca pamiętając o obecności Leibniza nazwała jeden 
ze swych budynków Leibnizhaus, w miejscu gdzie niegdyś mieszkał myśliciel. 39 

Również działalność bibliotekarską prowadził znany włoski wielbiciel 
kobiet, pamiętnikarz i awanturnik Giacomo Casanova. Żył w latach 1725 – 1798. 
Choć jego życiorys owiany jest legendą i charakteryzuje go pewnego rodzaju 
chaos, to pod koniec swojego życia ustatkował się i pracował jako bibliotekarz  
na zamku Dux – dziś znanym jako Duchcov. Przywiózł i zatrudnił go Josef Karel 
Emanuel. Tam właśnie Casanova opiekował się liczącym ponad 40.000 
woluminów księgozbiorem, całkiem dobrze realizując się w tym zawodzie.40 
Większość czasu spędzał na czytaniu, pisaniu bądź też katalogowaniu ksiąg. Tutaj 
też powstawało większość jego dzieł literackich. Spędził tam 13 ostatnich lat 
swojego życia. 

Znani powieściopisarze bracia Grimm swoje życie również związali z pracą 
w bibliotece. Starszy z braci Jacob, żyjący w latach 1785 - 1863 filolog niemiecki, 
profesor uniwersytetu w Getyndze i Berlinie41, był także bibliotekarzem. W roku 
1806 został prywatnym bibliotekarzem króla Westfalii – Hieronima. 10 lat 
                                                           

36 E. Grzelakowska, M. Wachowicz, Galeria sławnych bibliotekarzy: Gotfried Wilhelm Leibniz, „Biblioteka w 
szkole” 2008, nr 9 [on-line] [Dostęp 18 marca 2010] Dostępny w World Wide Web:  
http://www.bibliotekawszkole.pl/archiwum/2008/09/Zal_2_galeria_bibliotekarzy.pdf;   
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. 2, Warszawa 1970, s. 74-75. 
37 B. Kosmanowa, Ewolucja zawodu bibliotekarza naukowego w Niemczech XVII-XX w., [w:] Nauczyciel- 
bibliotekarz - przygotowanie do zawodu, pod red. Jerzego Jarowieckiego, Kraków 1998, s. 77-83.  
38 D. Grabowska, Katalogowanie alfabetyczne zbiorów bibliotecznych, Warszawa 2003. s. 18. 
39 B. Kosmanowa, op. cit., s. 83.  
40 E. Grzelakowska, M. Wachowicz, Galeria sławnych bibliotekarzy: Giacomo Casanova, „Biblioteka w 
szkole”  2008, nr 7-8 [on-line] [Dostęp 18 marca 2010] Dostępny w World Wide Web: 
http://www.bibliotekawszkole.pl/archiwum/2008/0708/galeria_bibliotekarzy.pdf 
41 Encyklopedia PWN , t. 2, Warszawa 1976, hasło: Grimm Jacob, s. 761.   
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później dostał posadę bibliotekarza w bibliotece elektora Kassel. Młodszy z braci 
Wilhelm urodzony w roku 1786 i żyjący do 1859 roku42. Pracował od 1814 roku 

jako sekretarz w bibliotece elektora w Kassel, gdzie zatrudnił się jego brat dwa 
lata później. Po 1829 roku bracia przenieśli się na Uniwersytet w Getyndze, gdzie 
otrzymali tytuły profesorskie, nie porzucając jednak pracy w bibliotece. 
Pracowali tam do 1833 roku. Podczas pracy w bibliotece Kassel i Getyndze bracia 
napisali wiele spośród swoich sławnych baśni.  

 Świętym, który pracował jako bibliotekarz, był papież Pius XI43. Urodził się 
w roku 1857 jako Achilles Ratti w Desio niedaleko Mediolanu, zmarł w wieku 82 
lat 44 . Po otrzymaniu święceń kapłańskich pracował jako wykładowca  
w seminarium duchownym, a następnie objął funkcje bibliotekarza w Bibliotece 
Ambrozjańskiej w Mediolanie45 w 1888 roku. Zabezpieczał tam stare druki,  
a poza tym zajmował się konserwacją i muzealnictwem. 

 Historycznych celebrytów zauważamy również wśród postaci, które  
w negatywny sposób zapisały się w historii świata. Mao Zedong (Tse-tung, 1893-
1976) znany jako krwawy dyktator, działacz i  przywódca komunistyczny, lecz 
nieznany jako bibliotekarz. W 1911 roku, kiedy to wziął udział w rewolucji,  
a Chiny stały się republiką, powrócił do szkoły w Changsha, już w 1918 r. 

przeniósł się do Pekinu, gdzie pracował jako asystent bibliotekarza  
na tamtejszym uniwersytecie46.  

Tutaj rozpoczyna się kolejna część podziału chronologicznego celebrytów 
zagranicznych, mianowicie celebryci współcześni. W tym gronie znalazła się żona 
byłego prezydenta dużego państwa – Laura Bush. Pierwsza dama Stanów 
Zjednoczonych, miłośniczka literatury, a także magister bibliotekoznawstwa  
na University of Texas w Austin – stolicy Teksasu. Sprawuje patronat nad 
kolejnymi edycjami Narodowego Festiwalu Książki organizowanego w Bibliotece 
Kongresu w Waszyngtonie. Jest przykładem znanej żony prezydenta i dzięki temu 
znanej bibliotekarki.47 

                                                           

42 Ibidem, s.761. 
43 Della Biblioteca Ambrosiana [on-line]. [Dostęp 9 grudnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.ambrosiana.eu/biblioteca/index.asp.  
44 Encyklopedia PWN , t. 2, Warszawa 1976, hasło: Pius XI, s. 852. 
45 Pius XI [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.wp39.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=886. 
46 Mao Tse-tung, Mao Zedong [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=937. 
47 25 Famous Librarians Who Changed History [on-line]. [Dostęp 11 grudnia 2009]. Dostępny w World 
Wide Web: http://www.swissarmylibrarian.net/2009/02/12/25-famous-librarians-who-changed-
history. 
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Wśród dawnych polskich celebrytów w pierwszej kolejności wymienić 
trzeba Joachima Lelewela wybitnego uczonego, historyka, polityka, prezesa 

Towarzystwa Patriotów, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, 48  a także 
pod-bibliotekarza - zastępcę dyrektora w bibliotece publicznej Uniwersytetu  
w Warszawie. W naukowo - badawczym dorobku Lelewela z dziedziny bibliologii 
znajdują się dwie pozycje: dwutomowe dzieło Bibliograficznych ksiąg dwoje  

i Dzieje Bibliotek 49– opublikowane i opracowane w latach 20. XIX wieku. 
Bibliograficzne księgi są pierwszym wykładem naukowym o książce, pierwszą 
próbą wprowadzenia księgoznawstwa do dziedziny nauki, pierwszą próbą 
systematyki zagadnień, zastosowaniem nowych metod badawczych. 50 Lelewel  
w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego znalazł się ze względu na swoje 
zamiłowania historyczne, a nie z zamysłu zostania bibliotekarzem. Miał zamiar 
zostać dyrektorem biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w ostateczności 
jednak zostało do objęcia stanowisko bibliotekarza. Niewiedzę w zawodzie 
bibliotekarza pomagali uzupełnić czytelnicy, sugerując, jakie czynności można  
by w owej bibliotece wykonać. 51 Twierdził, iż biblioteka uniwersytecka jest za 
mało zasobna, jak na potrzeby historyka. Do jego obowiązków należało 
opracowanie zbiorów, wprowadzenie i sporządzenie inwentarza, wypełnianie 
kart katalogowych, udostępnianie księgozbioru. W bibliotece zetknął się  

z problemami związanymi z opracowaniem katalogów. W swojej pracy 
„Bibliograficznych ksiąg dwoje” wyszczególnił zagadnienia związane  
ze sporządzaniem katalogu takie, jak: zadania katalogu, formy kart katalogowych, 
pismo, alfabet, karta główna, forma hasła autorskiego i tytułowego, odsyłacze, 
sporządzanie katalogu. 52 Omówione przez niego zasady zostały przyjęte przez 
wielu bibliotekarzy. 

Nawet nasz wieszcz narodowy, najwybitniejszy poeta polski Adam 
Mickiewicz, twórca polskiego romantyzmu53 poświęcił kilka lat swojego życia na 
prace w bibliotece. Początkowo związał się z Biblioteką Polską w Paryżu, która 
powstała w 1828 roku. Jako jeden z twórców biblioteki został powołany do Rady 
Bibliotecznej, której był jednym z najaktywniejszych członków. 54Współpracował 
z dyrektorem biblioteki, starał się o uzyskanie nowego gmachu dla biblioteki,  

a także ofiarował część swojego bogatego księgozbioru. Zawodową pracę 
bibliotekarską podjął w 1840 roku, kiedy to powierzono mu skatalogowanie 1500 

                                                           

48 Encyklopedia PWN , t. 2, Warszawa 1976, hasło: Lelewel Joachim, s. 297. 
49 D.Grabowska, op. cit., s. 23-24.  
50 Z. Arct, Wybitni Polacy w służbie książki, Warszawa 1983, s. 74. 
51 Ibidem, s.74. 
52 H. Więckowska, Joachim Lelewel o zawodzie bibliotekarza [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny 
w World Wide Web: http://www.ibi.uni.wroc.pl/roczniki/HWieckowska/HWieckowska.pdf. 
53 Encyklopedia PWN , t. 2, Warszawa 1976, hasło: Mickiewicz Adam, s. 484.   
54 Z. Arct, op.cit., s. 79.  
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rękopisów słowiańskich w Bibliotece Królewskiej w Paryżu.55 Jednak porzuca  
tę pracę w 1842 roku na rzecz działalności politycznej. W roku 1852 otrzymuje 

pracę w bibliotece Arsenału w Paryżu.56 Katalogowanie zbiorów uważał za pracę 
monotonną, przyjemność zaś sprawiała mu praca z czytelnikiem. Pracował tam 
przez 3 lata. Były to zarazem ostatnie lata jego życia.  

 Również pisarz i publicysta Stefan Żeromski miał swój udział  
w działalności bibliotekarskiej. Od jesieni 1892 roku pracował jako zastępca 
bibliotekarza w Muzeum Polski w Raperswillu. Tam stworzył swoje 
najsłynniejsze dzieła tj. Rozdzióbią nas kruki, wrony (1895), Opowiadania (1895), 
Syzyfowe prace (1897)57.W roku 1897 roku wrócił do Polski i rozpoczął pracę  
w bibliotece Ordynacji Zamoyskich w Warszawie. Pracował tam do 1904 roku58.  

25 lat swojego barwnego życia przepracowała w bibliotece autorka 
licznych opowiadań dla dzieci Maria Kownacka. Po zakończeniu epizodu swojego 
życia związanego z pracą nauczyciela w szkołach wiejskich Maria Kownacka 
przeniosła się w 1919 roku do Warszawy. Przez pewien okres pracowała  
w stolicy jako sekretarz prasowy w Głównym Urzędzie Ziemskim. Jej następną 
pracą była praca bibliotekarki w świeżo założonej bibliotece w Ministerstwie 
Reform Rolnych59. Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę na kolejną znaną pisarkę 
i bibliotekarkę Marię Dąbrowską, bowiem to właśnie ona odpowiedzialna jest  
za utworzenie ww. biblioteki. Panie pracowały ze sobą przez 3 lata. Po tym 
okresie Maria Dąbrowska postanowiła porzucić bibliotekarstwo na rzecz 
pisarstwa60. Przekazała bibliotekę Marii Kownackiej, która po ukończeniu kursów 
bibliotekarskich bez trudu mogła zająć się dalszą organizacją biblioteki61. Jak już 
mówiłem Maria Kownacka przepracowała w bibliotece 25 lat, które niestety 
krzyżują się z okresem II wojny światowej. Podczas bombardowania Warszawy 

biblioteka zostaje zniszczona i 20 lat pracy Marii Kownackiej legło w gruzach. 
Mimo tej tragedii Kownacka podejmuje na nowo prace w bibliotece. Podczas 
swojej kariery w bibliotece Maria Kownacka stworzyła system obiegu czasopism, 
który był wykorzystywany w wielu instytucjach i zakładach przemysłowych  
w Polsce, a nawet Międzynarodowy Instytut Rolniczy w Rzymie62. Zbigniew 
Herbert znany poeta, autor utworów dramatycznych, pisarz o wielkim dorobku,  

                                                           

55 Ibidem, s. 79. 
56 CURRICULUM VITAE Mickiewicza Adama [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide 
Web:   http://members.chello.pl/j.uhma/mickiewiczcv.html. 
57 Stefan Żeromski [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://univ.gda.pl/~literat/autors/zeromski.htm. 
58 Ibidem. 
59 H. Gutkowska, Bibliotekarskie pasje Marii Kownackiej,  „Poradnik Bibliotekarza” 2000, nr 7-8. s. 22. 
60 Ibidem, s. 22. 
61 Ibidem, s. 23. 
62 Ibidem, s. 22. 
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a także człowiek związany z pracami bibliograficznymi. Studiował w Krakowie, 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także na Akademii Sztuk Pięknych. Rozpoczął 

także studia prawnicze w Krakowie, lecz ukończył je na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Tam też się przeprowadził i pracował jako nauczyciel, lecz 
starał się utrzymywać z pracy pióra. Kiedy zostały zamknięte czasopisma,  
w których pracował, zarabiał pisząc bibliografie, kwerendy bibliograficzne itp.  

Michał Jagiełło alpinista i taternik, pisarz tworzący głównie dzieła  
o tematyce górskiej, to także człowiek pełniący wysoką funkcję w bibliotece. Był 
ratownikiem TOPR’u, a także naczelnikiem GOPR’u, uczestniczył w wielu 
trudnych wspinaczkach. Kiedy wyjechał z Zakopanego do Warszawy zajął się 
publicystyką, twórczością literacką, a do 2007 roku był dyrektorem Biblioteki 
Narodowej. Także przez wiele lat przewodniczył Krajowej Radzie Bibliotecznej. 

Ku zdziwieniu, celebrytów pracujących w bibliotece możemy również 
szukać wśród ludzi polityki. Takim też celebrytą jest bez wątpienia Jarosław 
Kaczyński. Znany polski polityk, twórca partii politycznych, prezes Rady 
Ministrów. Ukończył  Uniwersytet Warszawski na Wydziale Prawa, gdzie uzyskał  
stopień doktora. W latach 1982 – 1983 był starszym bibliotekarzem Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Warszawie.  

Po celebrytach historycznych i współczesnych ludziach polityki, pisarzach 

oraz podróżnikach, którzy pracowali w bibliotece przyszedł czas na ludzi 
mediów. Pierwszym z nich jest Andrzej Urbański rodowity warszawiak od 19 
maja 1954 roku, polityk, publicysta, dziennikarz i bibliotekarz. Urbański pełnił 
funkcję prezesa zarządu Telewizji Polskiej do dnia 19 września 2009 roku. 
Andrzej Urbański już w latach 90. ubiegłego stulecia związany był z telewizją. Był 
redaktorem naczelnym programu „Pegaz”, później prowadził audycję „Pytanie  
o Polskę” oraz „Premierzy”. Jego kariera polityczna związana była głównie  
z osobą Lecha Kaczyńskiego. Od listopada 2002 roku był jego zastępcą, wtedy 
jeszcze prezydenta Warszawy, a od grudnia 2005 roku do czerwca 2006 roku 
szefem kancelarii Prezydenta RP63. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie 
Warszawskim na wydziale Filologii Polskiej pracował w Bibliotece Narodowej  
do roku 1989. W latach 1980 – 1981 przewodniczył komisji zakładowej NSZZ 
Solidarność w tej placówce. 

Kolejnym przedstawicielem świata mediów jest urodzony w Warszawie 16 
sierpnia 1954 roku ekonomista, webmaster, dziennikarz prasy informatycznej 
Paweł Wimmer. Paweł Wimmer ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie 

                                                           

63 Ludzie Wprost – Andrzej Urbański [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://ludzie.wprost.pl/sylwetka/Andrzej-Urbanski/. 
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(wtedy jeszcze Szkoła Główna Planowania i Statystyki). Od Roku 1991 przez 9 lat 
był redaktorem naczelnym dwutygodnika „PCkurier”. Od 2002 roku jest 

redaktorem miesięcznika „PC World Komputer”64. Od wielu lat Paweł Wimmer 
stara się edukować społeczeństwo i utorować mu drogę do sieci. W swoim 
życiorysie ma także epizod związany z pracą bibliotekarza. W latach 1986 – 1990 
pracował w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, w dziale gromadzenia65. 

Ostatnią chronologicznie przedstawioną przez nas znaną osobą w Polsce, 
która pracowała w bibliotece jest Małgorzata Tusk. Znana jest bardziej z tego,  
że jest żoną obecnego premiera RP Donalda Tuska, jednak historia ich miłości 
powiązana jest z uczelnią, na której Małgorzata Tusk pracowała jako 
bibliotekarka. Oboje bowiem studiowali historię na Uniwersytecie Gdańskim. 
Podczas studiów zaręczyli się i wzięli ślub66. Po ukończeniu studiów pani Tusk 
rozpoczęła pracę bibliotekarki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Gdańskiego, gdzie pracowała przez dwa lata i właśnie dzięki tej pracy ich 

małżeństwo dostało pokój w hotelu asystenckim67. 

Podsumowując: czy bibliotekarz stać może się sławnym tylko wtedy, gdy 
uratuje czytelnika przygniecionego regałami lub gdy żyje w związku ze znaną 
osobą, np. politykiem? Odpowiedź brzmi: NIE. Czemu? W czasie długich godzin 
oczekiwania na czytelnika bądź też podczas układania i podawania książek  
w magazynie cały czas otoczeni jesteśmy nieskończonymi materiałami  
do rozwijania się. Przykład braci Grimm czy Stefana Żeromskiego ukazuje nam, 
jak praca w bibliotece wpłynęła na ich twórczość. Bibliotekarze przeobrażali się 
w sławnych polityków, w tym nawet dyktatora. Praca w bibliotece rozwija 
umiejętność szczegółowego i szybkiego zarazem pozyskiwania informacji 
przyspieszając w ten sposób rozwój kariery osób ambitnych. Chodź wśród 

przedstawionych przez nas postaci tylko w nielicznych przypadkach zawód 
bibliotekarza potraktować możemy jako inspirację i akcelerator w drodze 
życiowej, to stwierdzamy, że zawód ten bezwzględnie jest zawodem osób 
wielkich. 

                                                           

64 Paweł Wimmer – strona domowa: O autorze i stronie [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w 
World Wide Web:  http://wimmer.neostrada.pl/. 
65 Ibidem. 
66 R. Wojciechowska, Wolne miejsce po Kwaśniewskiej [on-line]. [Dostęp 9 grudnia 2009]. Dostępny w 
World Wide Web:  
http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/biip/media/prasa/prasa_archiwum_2006/atomnewsitem.200
5-07-25.9901705788. 
67 Daleko od polityki, za to blisko rodziny [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.rp.pl/artykul/145906.html. 
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Ewelina Wojciechowska, 4 rok 

Paweł Wróblewski, 3 rok 

Koło Naukowe Specjalistów Informacji  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Szkolenie biblioteczne on-line, czyli e-learning w bibliotece 

Coraz powszechniej wkracza do polskich bibliotek nowa forma 
prowadzenia szkoleń bibliotecznych i innych przydatnych kursów. E-learning, 
bądź distance learning jest nową techniką kształcenia na odległość bez fizycznego 
kontaktu z nauczycielem. E-learning wykorzystuje wszelkie dostępne media 
elektroniczne ( Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy 
audio/wideo, telewizję interaktywną oraz CD-ROMy). W e-learning’u stroną 
przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer. Taka forma pozwala na 
przeniesienie środka ciężkości  w nauczaniu z nauczyciela, na uczącego się ucznia.  

E-learning umożliwia także samodzielne wybieranie preferowanego 

formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Pozwala oszczędzić czas 
i pieniądze poprzez eliminację kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń  
w sposób tradycyjny (wykreślenie z budżetu takich pozycji, jak: honorarium 
trenera, wynajem ośrodka szkoleniowego, transport, zakwaterowanie, 
wyżywienie). Pracownicy  mogą szkolić się w czasie, który jest dla nich 
najwygodniejszy, co nie powoduje zaniedbań w pracy. Nie traci się czasu na 
dojazdy na szkolenia, nie trzeba także odrywać się od swoich codziennych 
obowiązków. Tradycyjne grupowe szkolenie, w których uczestniczy jednocześnie 
cały dział, znacznie utrudnia i dezorganizuje pracę, a często również powoduje 
straty. Szkolenia internetowe rozwiązują ten problem - pracownicy mogą 
uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla nich i biznesu porach. 
Nie muszą też czynić tego wszyscy naraz. Kolejną zaletą e-learningu jest 
możliwość monitoringu wyników nauczania. Przełożeni mogą w łatwy sposób 
monitorować postępy w nauce swoich pracowników. Dzięki testom 
weryfikującym, możliwe jest sprawdzenie stopnia przyswojonej wiedzy. Nie ma 
również  żadnych ograniczeń ilości osób, które mogą korzystać ze szkoleń przez 
Internet. Ponadto, każdy program szkoleniowy może być modyfikowany wraz  

z rozwojem potrzeb firmy i wymaganiami stawianymi przez rynek. Szkolenia  
są coraz lepsze i bardziej efektywne, gdyż uwzględniane są sugestie i uwagi 
poprzednich uczestników szkoleń. Pracownicy firmy, studenci, uczniowie mogą 
doskonalić swoją wiedzę przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi,  
co umożliwia nieograniczony dostęp do wiedzy. Pracownik zawsze w dogodnym 
dla siebie czasie może powrócić do informacji zawartych w szkoleniach 
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internetowych, np. w przypadku nowych produktów, czy też usług, może 
zweryfikować posiadane wiadomości 68. 

Nauczanie za pomocą komputera może się odbywać na różne sposoby. 
Dwie podstawowe formy jakie przyjmuje e-learning to: 

• CBT (Computer Based Training) - szkolenie oparte na komputerze 
(technologii komputerowej); 

• WBT (Web Based Training) - szkolenie z wykorzystaniem Internetu. 
 
Pojęcie internetowego e-learningu jest traktowane w praktyce bardzo 

szeroko i może przyjmować zróżnicowane formy. Podstawowy podział zawiera 
następujące typy: 

Prezentacja materiałów szkoleniowych w sieci – artykułów, opracowań, 
badań, zestawu odnośników do innych zasobów sieciowych, itp. Formuła 
całkowicie bierna, praktycznie niczym nie różniąca się od odpowiednika 
klasycznego - dostępu do papierowych materiałów źródłowych (jedynie nośnik 
przekazu - papier - jest zastąpiony przez medium elektroniczne). Jedyną 
przewagą tej formy e-learningu może być system przeszukiwania zasobów, jeśli 
materiały są przechowywane w postaci bazy danych. 

On-line support – ta forma e-learningu wykorzystuje sieć w sposób bardziej 
interaktywny. Szkolenia tego typu, oprócz zamieszczania materiałów 

szkoleniowych w sieci, zawierają dostęp do forów dyskusyjnych, czatów, 
biuletynów informacyjnych, wykorzystują pocztę elektroniczną i/lub system 
komunikatów informacyjnych. 

Szkolenia asynchroniczne – posiadają mechanizmy kontroli i oceny 
prowadzonych zajęć przez instruktora, kierującego kursem. Dlatego też 
wykorzystując te same środki komunikacji i prezentacji informacji,  
co poprzedni typ nauczania, pozwalają na przeprowadzanie szkoleń bez 
konieczności koordynacji miejsca i czasu szkolenia. Dzięki temu umożliwiają 
naukę we własnym tempie. E-learning jest najczęściej utożsamiany właśnie  
z tym typem szkoleń. 

Szkolenia synchroniczne – szkolenia prowadzone w czasie rzeczywistym przez 
instruktora. Ten rodzaj szkolenia przeprowadza się poprzez sieć komputerową  
z wykorzystaniem takich technik, jak: telekonferencja, czat, wideokonferencja, 
czy przekaz audio. Niektóre systemy do szkoleń synchronicznych wykorzystują 
także tablicę wirtualną, czy narzędzia do pracy grupowej i współdzielenia 
                                                           

68  E- learning - nowe możliwości  [on-line]. [Dostęp 6 grudnia 2009]. Dostępny w World Wide Web:     
    http://www.learning.pl/elearning/index.html.  
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zasobów. Ten typ szkoleń jest najbardziej wymagający technologicznie  
i organizacyjnie.69 

Analizując realizowaną poprzez Internet ofertę dydaktyczną bibliotek 
akademickich z zakresu alfabetyzacji informacyjnej (zdolność wyszukania, oceny 
i wykorzystania informacji pochodzącej z różnych źródeł ), można zauważyć,  
że chociaż szkolenia synchroniczne mają czasami miejsce, zdecydowanie 
przeważają szkolenia oparte na modelu asynchronicznym. Do zalet takiego 
nauczania można zaliczyć, m.in.: możliwość uczenia się w dowolnym czasie  
i w dowolnym miejscu, dostosowanie tempa nauki do potrzeb i możliwości 
uczącego się, możliwość objęcia szkoleniem dowolnej liczby osób, stosunkową 
łatwość modyfikacji programów i treści kształcenia. W kontekście działań 
bibliotek warto zwrócić również uwagę na: 

• rozwiązanie problemu braku pomieszczeń do prowadzenia szkoleń;  

• możliwość ograniczenia liczby bibliotekarzy zaangażowanych  

w szkolenia;  

• możliwość poświęcenia większej ilości czasu na praktykę podczas 
tradycyjnie   odbywających się szkoleń (teoria może zostać przekazana  
w formie e-learningu, ćwiczenia praktyczne w formie tradycyjnej);  

• możliwość poszerzenia oferty edukacyjnej (zwłaszcza w przypadku, gdy 
szkolenia z zakresu wykorzystania informacji nie są obowiązkowe, 
zainteresowany może z nich skorzystać na dowolnym etapie swojej 
edukacji);  

• wygodna dla studentów forma zaliczenia – jeśli biblioteka wykorzystuje 
platformę do kształcenia zdalnego 70. 
 
W polskich bibliotekach coraz częściej wykorzystuje się e-learning  

do prowadzenia szkoleń bibliotecznych i innych kursów, które często kończą się 
testem. Jednak aby czytelnik nie był lepszy od bibliotekarza, również i dla tej 
grupy zawodowej przygotowane są specjalne kursy, jakie np. oferuje „Bibweb: 
kurs internetowy dla bibliotekarzy”. Szkolenie to funkcjonuje od 2002 r. i składa 
się z trzech modułów: 

                                                           

69  D. Nojszewski, Platformy e-learningowe w polskich instytucjach edukacyjnych [on-line]. [Dostęp 14 
marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.ementor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=2&id=20.  
70  E. Kurkowska, Alfabetyzacja informacyjna w formie e-learningu w wybranych europejskich bibliotekach 
akademickich [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.ebib.info/2009/104/a.php?kurkowska.   
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• Podstawy Internetu; 

• Systematyczne wyszukiwanie informacji w Internecie; 

• Planowanie i tworzenie własnej oferty internetowej. 

Biblioteki akademii medycznych, uniwersyteckie czy też  niepublicznych 
szkół wyższych, jest to grupa bibliotek, która najczęściej oferuje szkolenia 
biblioteczne online. Celem szkoleń bibliotecznych jest zapoznanie użytkownika  
z  zasadami korzystania z zasobów, a także przedstawienie oferty biblioteki: 
zasoby, usługi, itp.  

Poniżej dokonano próby scharakteryzowania i oceny szkoleń 

bibliotecznych on-line w czterech wybranych bibliotekach, mianowicie: 
Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (dalej WSBwT), Akademii 
Medycznej we Wrocławiu, Uniwersytetu Brown’a w USA, kończąc  
na Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu (Uniwersytet Mikołaja Kopernika).  
Kryterium doboru takich, a nie innych jednostek była chęć ukazania 
różnorodności oferowanych szkoleń.  Począwszy od tych  najprostszych  
w formie, czyli w formacie .pdf i prezentacji multimedialnej (WSBwT)  
po najbardziej zaawansowane jak w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, 
wykorzystującej narzędzia audiowizualne.  

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu71 

Odnalezienie informacji o szkoleniu on-line na stronie WWW Biblioteki  
nie przysparza użytkownikowi większych problemów. Można je znaleźć  
na stronie głównej, gdzie pojawia się zaproszenie do skorzystania z takiej usługi, 
jak również poprzez wybranie z bocznego menu panelu „Usługi”. Dostęp  
do materiałów szkoleniowych nie wymaga żadnej formy rejestracji bądź 
logowania, są dostępne dla każdego.  

Szkolenie składa się z czterech części: „O Bibliotece WSB w Toruniu”, 

„Zasoby Biblioteki Głównej WSB w Toruniu”, „Usługi Biblioteki Głównej WSB  
w Toruniu”, „Katalog Biblioteki Głównej SB w Toruniu”, które odpowiednio 
zawierają 16, 24, 25 i 21 slajdów, bądź stron w formacie .pdf. Według badań 
przeprowadzonych na potrzeby niniejszego referatu czas potrzebny  
na przyswojenie treści zawartych w tym szkoleniu to ok. 35-40 minut. Szkolenie 
to zawiera bardzo obszerne treści dotyczące Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej 
w Toruniu. Użytkownik poznaje całą strukturę biblioteki, jej zasoby (bardzo 
często z listą dostępnych np. tytułów czasopism czy dokładnym opisem baz 
danych), oferowane usługi czy instrukcje, jak korzystać i przeszukiwać katalog. 
                                                           

71 Szkolenia biblioteczne [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.wsb.torun.pl/wwwTorun/3064935.xml. 
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Nie zabrakło również danych teleadresowych biblioteki oraz innych polecanych 
placówek o takim profilu. Należy podkreślić fakt znacznego uszczegółowienia 

tych informacji i właściwego opracowania pod względem merytorycznym. Jednak 
jest to i zaletą, i wadą tego szkolenia. Nadmiar wiadomości do opanowania może 
spowodować, iż umkną treści najważniejsze i najbardziej przydatne podczas 
korzystania ze zbiorów. W prezentacji wykorzystane zostały zdjęcia zrealizowane 
w odpowiednich agendach instytucji. Nie jest ich za dużo, dlatego też nie mamy 
wrażenia „przeładowania” grafiką. Są subtelnym elementem towarzyszącym 
treści szkolenia. Niestety chyba największą jego wadą jest nawigacja w obu, 
możliwych do wyboru, wersjach. Monotonnym staje się cykliczne klikanie  
na kolejne slajdy czy strony. Prezentacja multimedialna mogłaby być wyposażona 
chociaż w odnośniki powrotne do poszczególnych działów. Całe szkolenie kończy 
się testem wyboru przeprowadzonym na platformie Moodle dostępnym po 
zalogowaniu.  
Test oferuje 20 pytań (za każde pytanie jeden punkt) a wymagana liczba 
pozwalająca uzyskać zaliczenie i otrzymanie karty bibliotecznej wynosi  
15 punktów, czyli 75%. Możliwość weryfikacji szkolenia przez studentów-
użytkowników daje ankieta oceniająca przydatność i jakość szkolenia.  

Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu72 

Na stronie głównej Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu, znajduje 
się informacja o szkoleniach on-line. W ofercie znajdują się dwa: „Informacja 
biblioteczna” skierowana do wszystkich studentów I roku oraz „Informacja 
naukowa” przeznaczona dla studentów III roku. Korzystając z tych odnośników 
jesteśmy przenoszeni do prezentacji zrealizowanej we Flash’u. Podobnie jak 
szkolenie opisane wyżej nie ma potrzeby rejestracji, czy logowania się, aby 

uzyskać dostęp do materiałow. Analizie poddane zostanie tylko jedno szkolenie, 
czyli to dla studentów pierszego roku. Widok pierwszego slajdu ukazuje dane 
personalne osób odpowiedzialnych za wykonanie szkolenia oraz menu 
nawigacyjne.  

Szkolenie składa się z 7 elementów: „O szkoleniu”, „Legenda”,  
„O bibliotece”, „Struktura organizacyjna”, „Usługi biblioteczne”, „O korzystaniu  
z katalogu”, „Informacja naukowa”, „Test zaliczeniowy”. Całość to 64 podstrony-
slajdy, które wymagają od użytkownika poświęcenia ok. 30 minut cennego 
studenckiego czasu. Stopień szczegółowośći podobny jak w przypadku szkolenia 
WSBwT. Materiały są oczywiście właściwe dla profilu biblioteki (bazy 
zawierające materiały medyczne, przykłady bibliografii medycznych). 

                                                           

72 Szkolenie biblioteczne [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.bg.am.wroc.pl/szkolenie/. 
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Przedstawiono także sposób logowania się do katalogu, strategie wyszukiwawcze 
oraz krótkie opisy baz danych. Obowiązkowym elementem jest charakterystyka 

biblioteki, jej oddziałów, danych adresowych, które oczywiście można tu znależć. 
Jest to kolejne szkolenie o dość znaczej liczbie informacji, niosących ryzyko 
przeoczenia tych najważniejszych. Forma, w jakiej zrealizowane jest to szkolenie, 
daje ogromne możliwości wykorzystania wszelkiego rodzaju grafik. Kurs jest  
na pewno bardziej „przyjemny” dla oka. Barwy żywe i energiczne, jednak czasem 
tekst jest mało przejrzysty i brakuje w nim „światła”. Należy jednak zwrócić 
szczególną uwagę na rozwiązanie, wpomnianego wcześniej, problemu nawigacji 
pomiędzy poszczególnymi elementami i częściami kursu. Znajdując się w każdym 
miejscu szkolenia, towarzyszy nam rozwijane menu, pozwalające przemieszczać 
się i migrować w dowolnie wybrany obszar. W dolnej części strony znajdziemy 
pasek nawigacyjny, dzięki któremu zawsze można łatwo zidentyfikować, w której 
części kursu się znajdujemy. Warunkiem uzyskania możliwości korzystania  
z biblioteki jest również zaliczenie testu kończącego, w którym należy uzyskać 
wiecej niż 60% poprawnych opowiedzi. Dostęp do testu możliwy jest jedynie  
po zalogowaniu wpisując imię, nazwisko i numer albumu.  

Biblioteka Uniwersytetu Brown’a w USA73 

Kolejnym przykładem poddanym próbie analizy jest kurs zrealizowany 
przez Bibliotekę Uniwersytetu Brown’a w USA. Na stronie głównej biblioteki  
w części „Quick Links” znajdziemy odsyłacz „Tips & Tutorials” i kolejno  
w elemencie „Help Yourself”,  jako ostatni podpunkt: „Videos on using the 
library”. Jak nie trudno zauważyć, dostęp  i odnalezienie nie należy  
do najłatwiejszych i intuicyjnych. Jednak nie znajdziemy tutaj szkolenia  
w „tradycyjnej” postaci. Napotykamy na kolejną formę przekazywania informacji, 

czyli krótkie filmiki umieszczone w serwisie YouTube. Aktorami jest dwójka 
studentów Uniwersytetu. Jak dowiadujemy się z kilku słów wstępu, prezentacja 
ma charakter humorystyczny, ale ma za zadanie przekazywać istotne treści. Kurs 
składa się z 6 części: „Getting Started”, „Finding Books”, „Finding Articles”, 
„Locating Materials”, „Borowing from Other Library”, „Evaluating Resources”. 
Czas jaki musimy przeznaczyć to ok. 15-17 minut. Filmy trwają od 1,5  
do ok. 4 minut. Można w nich znaleźć informacje, jak znaleźć książki, artykuły, jak 
wyszukiwać w katalogu, jak oceniać informacje i nie brać za wyrocznie Google’a  
i Wikipedii. Treści przedstawione są dość prostym i zrozumiałym językiem. 
Minusem takiej formy, a być może tylko tego przykładu, jest jakość nagrań, która 
pozostawia wiele do życzenia. W filmach znajdują się również przerywniki  

                                                           

73 Library Video Tutorials [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://dl.lib.brown.edu/libweb/tutorials/index.php. 
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w postaci np. omawianego wyszukiwania w katalogu; jest to oczywiście spójne  
z zagadnieniami poruszanymi w kursie. Humorystyczne przedstawienie szkolenia 

czy może przewodnika po korzystaniu z biblioteki powoduję, że jest to bardzo 
miłe w korzystaniu dla użytkownika, który nie zauważa upływającego czasu.  

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu74 

Na zakończenie szkolenie realizowane w Bibliotece Uniwersyteckiej  
w Toruniu (Uniwersytet Mikołaja Kopernika). Istnieje niedługo, ponieważ 
pierwsza edycja miała swój początek w październiku 2009 r. Po wejściu na stronę 

WWW biblioteki w łatwo dostępnym i widocznym miejscu znajduję  
się baner, będący ogłoszeniem i zarazem odsyłaczem do właściwej treści kursu.  

Szkolenie składa się z trzech „kroków”, którymi jest zapoznanie się  
z prezentacjami, rozwiązanie quizu oraz informacja o wynikach testu i dalszym 
postępowaniu. Korzystając z pierwszej części można znaleźć takie poddziały jak: 
„Historia Biblioteki Uniwersyteckiej”, „Informacje ogólne i przepisy porządkowe”, 
„Komputerowe Katalogi Kartkowe”, „Wypożyczalnia Biblioteki Uniwersyteckiej”, 
„Agendy Biblioteki Uniwersyteckiej” a także „Zakończenie”.  Zapoznanie się ze 
wszystkimi materiałami wymaga ok. 25 minut i wyłączając wersję filmową 
Uniwersytetu Brown’a, jest ono najkrótsze z omawianych i jest to na pewno 
zaleta. Informacje zawarte w tym szkoleniu nie są przesadnie rozbudowane. 

Dostarczają studentowi wiedzy niezbędnej w korzystaniu z biblioteki  
i jej zbiorów. Stopień szczegółowości oraz sposób przekazu jest przystosowany 
do grupy adresatów. Począwszy od danych elementarnych, czyli np. 
teleadresowych, dotyczących struktury biblioteki aż do korzystania z katalogów  
i wyszukiwania informacji. To ostatnie z omawianych szkoleń on-line  
w bibliotece ma charakter szczególny, ponieważ wykorzystuję kilka form 
przekazu informacji. Dostępne jest w wersji audiowizualnej, która sprawia 
wrażenie połączenia nagrania filmowego z prezentacją multimedialną,  
a dodatkowo przez cały kurs prowadzi lektor, udzielając cennych wskazówek. 
Odpowiednia liczba grafik (zdjęcia, prospekty, filmy) oraz intuicyjna  
i funkcjonalna nawigacja (pasek nawigacyjny niczym w odtwarzaczu audio-
wideo) powoduje, iż korzystanie z tego szkolenia praktycznie nie przysparza 
problemów. Całość kończy krótki test (7 pytań), znajdujący się na platformie 
Moodle (dostępny po zalogowaniu), w którym należy udzielić 5 poprawnych 
odpowiedzi. Zdaniem autorów jest to jedno z ciekawszych szkoleń oferowanych 
przez biblioteki, które łączy kilka form przekazu z funkcjonalnością  
i odpowiednią treścią merytoryczną.  

                                                           

74 Szkolenie biblioteczne [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.bu.umk.pl/szkolenie.html. 
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Do podstawowych zadań biblioteki należą: gromadzenie, przechowywanie, 
opracowywanie i udostępnianie zbiorów, a także świadczenie usług 

informacyjnych, co należy szeroko rozumieć jako edukację użytkowników.  
Ze względu na dynamiczny postęp w dziedzinie informatyzacji oraz częste  
zmiany w funkcjonowaniu bibliotek naukowych jest duża potrzeba 
podstawowego kształcenia wszystkich użytkowników. Nowoczesna biblioteka, 
czy też biblioteka 2.0 oferuje swoje zbiory już nie tylko w formie drukowanej,  
ale coraz częściej udostępnia światowe zasoby cyfrowe. Współczesny 
użytkownik, oprócz umiejętności korzystania w sposób tradycyjny ze zbiorów 
bibliotecznych, musi posiadać odpowiednie kompetencje informatyczne  
i informacyjne, aby móc efektywnie korzystać z nowoczesnych źródeł informacji. 
W tym miejscu szczególna rola przypada bibliotekarzom, którzy stale powinni 
edukować użytkowników i dostosowywać się do ich zmieniających się potrzeb  
i ewoluującej rzeczywistości. Ma to na celu ułatwić dostęp, ocenę i praktyczne 
wykorzystanie coraz liczniejszych zasobów informacji 75. 

Coraz rzadziej można napotkać tradycyjne szkolenia biblioteczne, gdzie 
bibliotekarz wygłasza wykład w dużej, zapełnionej sali, czy też oprowadza  
po działach bibliotecznych opowiadając szybko o wszystkim. Taka forma  
ma oczywiście swoje plusy, ale jednak więcej można dostrzec wad. Dużo trudniej  
skupić uwagę uczestników większych grup, nie każdy wszystko usłyszy, czy 
zrozumie. Taki przebieg szkolenia w dużej mierze zależy od samego 
prowadzącego, który nie wykonuje tego typu zadań na co dzień, więc nie jest 
przyzwyczajony do wygłaszania wykładu, będącego dla przeciętnego 
użytkownika mało ciekawym i tym bardziej trudniej jest skupić jego uwagę. Nowa 
forma nauczania, jaką jest e-learning pozwala na elastyczność, dopasowanie  
się do indywidualnych potrzeb, nie narzuca tempa, miejsca ani czasu. 

Szkolenia online oferowane przez biblioteki mają różną formę. Mogą to być 
prezentacje w postaci slajdów czy też krótkich filmów. Mogą przyjąć również 
formę mieszaną, jak i wykorzystać głos lektora. Często szkolenia tego typu 
zakończone są testem, gdzie wynik decyduje, czy dana osoba może korzystać  
z usług biblioteki na pełnych prawach czy też nie (np. BWSBwT). 

 

  

                                                           

75  A. Grygorowicz, E. Kraszewska, Szkolenie biblioteczne on-line jako nowoczesna forma zajęć dla 
studentów I roku Akademii Medycznej w Gdańsku [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World 
Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/25kpbm/grygorowicz_kraszewska_2.php. 
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Koło Naukowe Bibliotekoznawców 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Możliwości wykorzystania nowoczesnych  

technologii w bibliotece 

Prolegomena 

 Współczesny rynek jest wręcz przesycony najróżniejszymi technologiami. 
Wiele z nich znajduje zastosowanie we współczesnym bibliotekarstwie polskim, 
bez względu na to, czy produkcja przebiega z takim właśnie przeznaczeniem, czy 
też nie. Pragnę poruszyć trzy wybrane zagadnienia: technologia RFID, a także 
innowacyjne zastosowania dźwięku i obrazu na konkretnych przykładach. 

Technologia RFID 

 RFID, czyli Radio Frequency Identification, co na język polski tłumaczy się 
jako identyfikacja częstotliwością radiową. Za pomocą tego systemu można 
identyfikować rozmaite urządzenia, rzeczy, a także osoby. System składa się  
z anteny, czytnika (zawierającego dekoder i nadajnik) oraz transponderów 
przybierających różne kształty i formy. Do zastosowań bibliotecznych używane 
są nalepki z chipem wklejane do książek. Etykieta taka to miniaturowa baza 
danych, która zawiera potrzebne w bibliotece informacje: sygnaturę, tytuł, autora 

pozycji, etc., a w zależności od planowanego przeznaczenia stosuje się rozmaite 
częstotliwości. W bibliotekach jest to częstotliwość 13,56 MHz, ponieważ pozwala 
ona na odczyt danych ze sporej nawet odległości.  

Technologia RFID jest znana mniej więcej od lat 70 XX wieku, jednak  
ze względu na wysokie koszty związane z jej stosowaniem nie znalazła wielu 
odbiorców.76 RFID wrócił do łask wraz z rozwojem mikroelektroniki, gdy była 
możliwa stosunkowo tania i masowa produkcja etykiet z chipem  
i kart identyfikujących np. użytkownika. 

Systemy biblioteczne 

 Cechą wyróżniającą RFID jest bezkontaktowy zapis i odczyt informacji 
przeprowadzany w sposób zdalny, za pośrednictwem fal radiowych.  
Do zaistnienia systemu bibliotecznego opartego o tę technologię, potrzebny jest 

                                                           

76 M. Robowski, Technologia RFID w bibliotekach, „Biuletyn EBIB” 2004, nr 8(59) [on-line]. [Dostęp 14 
marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/59/robowski.php. 
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czytnik i etykieta.77 Czytniki przyjmują aktualnie przeróżną formę, co związane 
jest z pełnioną przez nie funkcją. W bibliotekach stosuje się czytniki stacjonarne,  

wykorzystywane do rejestracji wypożyczeń oraz do zapisywania danych  
na etykiecie, a także czytniki mobilne, służące do przeprowadzania skontrum 
oraz kontroli ustawienia pozycji na regałach. Dostosowaniem do samoobsługi 
użytkownika biblioteki jest osprzęt, a nierzadko kolorowa obudowa dostosowana 
wyglądem do wyposażenia biblioteki. 78  Dzięki zastosowaniu tej technologii 
możliwe są samodzielne wypożyczenia i zwroty książek dokonywane przez 
czytelników. Moduł samodzielnych wypożyczeń stanowi wolnostojące urządzenie 
umieszczane przy regałach w wolnym dostępie. Wypożyczenie żądanej pozycji 
następuje przez położenie książki na antenie umieszczonej w urządzeniu. 
Następnie system odczytuje informacje zawarte w etykiecie i książka jest 
przenoszona automatycznie na konto czytelnika. Równocześnie zostaje z niej 
zdjęte zabezpieczenie, dzięki czemu czytelnik może bez przeszkód wyjść przez 
bramki zabezpieczające. 79  Taki system, pozwalający jednocześnie na 
zastosowanie technologii RFID do obiegu informacji i do zabezpieczania zbiorów, 
stosuje  
m.in. firma Arfido.  

Przy zwracaniu książki następuje proces odwrotny: po wrzuceniu książki 
w otwór wrzutni system uaktywnia zabezpieczenie zawarte w etykiecie i książka 
„wraca” na konto biblioteki. Należy wspomnieć o czytnikach umieszczanych  
w bramkach, sprawują one w tym wypadku funkcję ochronną w stosunku  
do zbiorów. Tak jak wspomniałem, informacja zawarta w etykiecie umożliwia 
zabezpieczenie pozycji przed bezprawnym jej wyniesieniem. Dodatkowo 
zainstalowane może być oprogramowanie umożliwiające identyfikację książki, 
która wywołała alarm na bramce. Dzięki tej opcji wiemy, jakie książki  
są wynoszone najczęściej oraz w jakich porach dnia. Warto też wspomnieć  
o skuteczności bramek RFID: ze względu na technologię poziom zabezpieczeń jest 
dużo wyższy niż przy tradycyjnych bramkach elektromagnetycznych. Bramki  
te także nie wywołują fałszywych alarmów, co często jest utrapieniem 
pracowników bibliotek, którzy na wyposażeniu mają bramki poprzedniego typu.  

Kolejnym udogodnieniem jest moduł przenośny, którym z reguły 
dysponuje pracownik biblioteki poszukując zagubionych pozycji (wolny dostęp), 

                                                           

77 Obsługa urządzeń RFID i protokołu SIP2 [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide 
Web: http://www.prolib.pl/PROLIB?id=149776&p1=149776. 
78 Nowoczesna biblioteka [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.marketing-news.pl/message.php?art=12987. 
79 Arfido: wprowadzenie do technologii RFID. Systemy ochrony i identyfikacji zbiorów w technologii RFID, 
[druk ulotny]. 
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jak również sporządzania skontrum.80 Urządzenie to składa się z czytnika  
o niewielkich rozmiarach oraz z przenośnego komputera (palmtopa), do którego 

zapisywane są odczytane dane. Wykorzystanie modułu polega na przesuwaniu 
czytnika wzdłuż grzbietów książek – pozwala to na przeprowadzanie skontrum 
bez uciążliwego wyjmowania książek z półek oraz na kontrolowaniu czy pozycje 
na regale są prawidłowo ułożone. Niewątpliwą zaletą tego urządzenia jest także 
to, że podczas jego pracy na przenośnym komputerze „w tle” jest uruchomiony 
plik z zaginionymi pozycjami – takimi, które są na koncie biblioteki,  
ale z niewiadomych przyczyn nie znajdują się na swoim miejscu. W momencie 
wykrycia takiej książki przez urządzenie następuje aktywacja alarmu. W ten oto 
sposób RFID w bibliotece ułatwia pracę nie tylko przy przeprowadzaniu 
skontrum, ale także w codziennych czynnościach81.  

Jeśli chodzi o etykiety RFID, to wyglądem przypominają one naklejki 
z kodem kreskowym, z tą różnicą, że kod kreskowy jest tutaj zbędny  

ze względu na zawarty w etykiecie układ elektroniczny oraz możliwość zapisania 
danych, np. sygnatury czy innych istotnych dla biblioteki informacji. Dane są 
zapisywane podczas procesu zwanego kodowaniem: na stacjonarny czytnik RFID 
kładzie się książkę z wklejoną już etykietą, a następnie informacje z systemu 
informatycznego biblioteki (np. Prolib, Horizon, Aleph, Virtua…) są zapisywane 
na etykiecie. Istnieje możliwość wielkokrotnego usuwania i zapisywania nowych 
danych. Etykieta ta, w przeciwieństwie do naklejki z barkodem, nie musi być 
widoczna, a co więcej może być dobrze ukryta, co chroni zarówno ją,  
jak i książkę.82 Zmiana systemu na radiowy ułatwia także identyfikację zbiorów, 
gdyż nie jest ważna orientacja obiektu względem czytnika, a tylko odległość. 

Najważniejszym plusem na rzecz technologii RFID w bibliotece jest 

„przesunięcie” wykonywania wielu czynności na samego użytkownika. Czytelnik 
sam może wypożyczać i zwracać książki – jest to wygodniejsze zarówno dla niego 
samego jak i dla bibliotekarzy, którzy mogą stać się bibliotekarzami 
dziedzinowymi: służącymi poradą dla czytelników. System RFID umożliwia także 
bezdotykowe, sprawniejsze niż dotychczas przeprowadzenie skontrum.83  

Take a seat 

Ciekawym zastosowaniem technologii RFID jest mebel biblioteczny zwany 
Take a seat, czyli usiądź. Jest to fotelo-puf zaprojektowany przez  Jelte’a van 

                                                           

80 Ibidem. 
81 Ibidem. 
82 M. Robowski, op. cit. 
83 Arfido: wprowadzenie do technologii RFID. Systemy ochrony i identyfikacji zbiorów w technologii RFID, 
[druk ulotny]. 
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Geest’a. Mebel przy wykorzystaniu fal radiowych jest w stanie podążać, krok  
w krok, za swoim właścicielem.84 By uruchomić to urządzenie oraz przypisać je 

do konkretnej osoby, należy przyłożyć kartę biblioteczną z wbudowanym chipem 
i wtedy Take a seat będzie zawsze blisko swojego dysponenta.85 Znika problem 
zajętego miejsca w czytelni, gdy tylko na chwilę oddalisz się po potrzebną lekturę. 
Pozwala to także na samodzielny wybór odpowiedniego miejsca, by przysiąść  
i poczytać. Warto zwrócić również uwagę na ogromne ułatwienie przy organizacji 
konferencji czy spotkania, gdyż nasze meble same ustawią się w równych 
odstępach od siebie, prawie bez naszej ingerencji.86  

Radiowy System Identyfikacji 

Ostatnim zastosowaniem, które zaprezentuje, jest używanie technologii 
RFID do podpisu przedmiotów. Radiowe oczy, bo tak niektórzy niewidomi 
nazywają swoje czytniki RFID, to ogromny krok w likwidowaniu barier osób 
niepełnosprawnych. Dzięki przystosowanym dla niewidomych czytnikom, osoby 
niedowidzące bądź te, które całkowicie straciły wzrok, mogą używać etykiet RFID 
do podpisywania różnych przedmiotów.  

Użytkownik przypisuje do konkretnej etykiety identyfikator w formie 
krótkiego komunikatu słownego, który może później wielokrotnie odczytywać,  
a nawet zmieniać, gdy zajdzie taka potrzeba. W ten sposób może podpisać nazwy 

książki w swojej domowej biblioteczne, przypraw w identycznych pojemnikach, 
określić zawartość płyty CD/DVD czy kolor ubrania. Dodatkowym 
przystosowaniem są różnorodne formy etykiet, które przybierają kształt guzików 
do ubrań, naklejek samoprzylepnych, na których dodatkowo można umieścić 
napis w czarnodruku czy owalnych nalepek na dyski CD/DVD.87 

Jak widać technologia RFID ma różnorakie zastosowanie, jednak nawet już 
obniżone koszty produkcji etykiet na masową skalę nie pozwalają wszystkim 
instytucjom czy osobom fizycznym na zakup odpowiednich narzędzi, by móc 
wykorzystać tę technikę. 

Dźwięk 

                                                           

84 “Take a seat” is a robotic chair that follows you around [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w 
World Wide Web: http://technabob.com/blog/2008/06/12/take-a-seat-is-a-robotic-chair-that-follows-
you-around. 
85 A. Weyna, Nowe technologie i design w bibliotekach, „Biuletyn EBIB” 2009, nr 3(103) [on-line]. [Dostęp 
14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2009/103/a.php?weyna. 
86 Take_a_seat [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w  World Wide Web: 
http://www.youtube.com/watch?v=2Dgaz6NIUFk. 
87 RFID - Ogólnie [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.rfid.net.pl/rfid_ogolnie.html. 
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 W stereotypowej bibliotece nie ma miejsca na jakikolwiek hałas,  
a wszelkie dźwięki są tłumione zarówno przez odpowiednią architekturę, jak  

i przez osoby zatrudnione w tych placówkach. Jednak w nowoczesnej mediatece 
nie ma mowy o wyeliminowaniu fonii, a wręcz wykorzystuje się jej siłę, by 
zachęcić użytkowników, zwłaszcza tych najmłodszych, do korzystania z zasobów 
danej biblioteki. 

Bibphone 

 Ciekawym rozwiązaniem jest Bibphone, czyli telefon biblioteczny. Przy 

wykorzystaniu cyfrowego zapisu dźwięku, a zarazem technologii RFID, 
użytkownicy mogą przypisywać książkom swoje komentarze, jak również 
odsłuchiwać komentarzy innych.88 Szczególnie atrakcyjne jest to dla dzieci, tym 
bardziej, że Bibphone może wyglądem imitować stetoskop, a nawet Tiarę 
Przydziału znaną fanom Harry’ego Potter’a.89  

Audiobooki 

 Według wielu specjalistów audiobooki są „książką dla leniwych”, jednak 
dla niektórych mogą się one być po prostu inną formą książki, która w jakiś 
sposób bardziej im odpowiada. Często, gdy jedziemy samochodem, słuchamy 
radia, w którym irytują nas nachalne reklamy i wszechobecne wiadomości,  
a gdyby tak wysłuchać Pana Tadeusza, albo najnowszej powieści Stephenie 
Meyer? Podobnie możemy używać naszych odtwarzaczy MP3, co być może ma 
szansę zwiększyć czytelnictwo wśród ludzi pracujących.  

Inną grupą, przyczyniającą się do rozwoju audiobooków są osoby 
niewidome, dla których ta forma książki jest alternatywą w stosunku  
do druków brajlowskich. 

Obraz 

 Gdy w około 105 r. n.e. w Chinach wynaleziono papier, ówczesnym ludziom 
wydawało się, że odkryto coś doskonałego, czego nie da się zastąpić. Z biegiem 
czasu zaczęto poszukiwać innych materiałów, które będą pozwalały na 
wielokrotne użycie, gdyż główny składnik papieru – celuloza, nie jest 
niewyczerpalny. Przeżyliśmy erę czarno-białych telewizorów, obszernych 
monitorów, a także LCD, by w 2004 roku doczekać się pierwszego komercyjnego 

urządzenia wykorzystującego technologię e-papieru. 

                                                           

88 K. Zys, M. Maciąg, Laboratoria wiedzy – czyli co nowego w świecie młodych czytelników?, „Biuletyn EBIB” 
2008, nr 3(94) [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.ebib.info/2007/94/a.php?zys. 
89 A. Weyna, op. cit. 
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e-Papier 

 Elektroniczny papier jest produktem dążeń wielu wiodących firm 
elektronicznych do wynalezienia wyświetlacza imitującego prawdziwy papier. 
Ważną cechą tego rodzaju wyświetlaczy jest duża giętkość i elastyczność oraz 
niskie zużycie energii, a co najważniejsze pozbawiony jest on efektu „świecenia”, 
co sprawia, że nawet długotrwałe czytanie nie jest nużące, a co więcej nie szkodzi 
oczom.  

 Zastosowanie elektronicznego papieru najprawdopodobniej nastąpi  

we wszelkich dziedzinach życia. Ekrany tego typu mają być zainstalowane  
w telefonach komórkowych, bankomatach, aparatach fotograficznych itd. 90  
A za pośrednictwem specjalnych urządzeń, mogą zastąpić karty pacjentów  
w szpitalu, notatniki, a nawet książki.91 E-czytniki są już dostępne na polskim 
rynku, jednak oferta e-booków nie jest jeszcze wystarczająca, by uwolnić 
studentów od ciężkich woluminów.92  

StorySurfer 

 Bardzo ciekawym zastosowaniem obrazu wraz z technologią ekranów 
dotykowych jest StorySurfer. Opiera się on o technologię MultiLightTracker, która 
umożliwia jednoczesne śledzenie wielu obiektów na przezroczystej powierzchni. 
93 W standardowych systemach możemy pracować tylko na jednym procesie 
jednocześnie (istnieje możliwość pracy innego procesu w tle); MultiLightTracker 
umożliwia jednoczesną pracę wielu użytkownikom.94 

                                                           

90 Bibliotekarstwo mobilne [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.malin.net.pl/bibliotekarstwo-mobilne. 
91 Technologia e-papieru [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.e-czytnik.pl/technologia-e-papieru.php. 
92 Gdyby każdy student miał Kindla [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.malin.net.pl/gdyby-kazdy-student-mial-kindla; A. Pellé, E-książki: ewolucja zamiast rewolucji, 
„Biuletyn EBIB” 2008, nr 3(94) [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.ebib.info/2007/94/a.php?ebooks. 
93 E. Eriksson, A. Lykke-Olesen, StorySurfer – A Playful Book Browsing Installation for Children’s Libraries 
[on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://andreas.lykke-olesen.dk/image/idc2007_1/132_IDC_Storysurfer_camera_ready.pdf. 
94 iHome [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.krosweb.dk/index.php?iHome#MultiLightTracker; K. Zys, M. Maciąg, op. cit. 



 

Źródło: http://www.krosweb.dk/index.php?The+Interactive+Children%5C's+Library

Młodsi użytkownicy mogą wśród porozrzucanych książek znaleźć jakąś 

interesującą, sprawdzić jej opis, komentarze, wygląd okładki itp. Następnie 
istnieje możliwość wydrukowania tych inform
półce. 95  Dzieci świetnie się bawią, wcielając się najpierw 
w rolę bibliotekarza, by przeszukać multimedialny katalog, a następnie 
w detektywa, który poszukuje książki wg wydrukowanych wskazówek. 

 Przy powszechnej obecności nowoczesnych technologii, wykorzystywanie 
ich wydaje się być najsłuszniejszą drogą, dlatego polskie biblioteki zasługują na 
pochwałę, iż nie pozostały przy pulpitach z piórami i kałamarzem, a zamieniają 
się w mediateki, które są odpowiedzią 
użytkownika. 

  

                                                           

95 A. Weyna, op. cit. 
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Irmina Obermüller, 3 rok 

Rafał Jerzy Jurkowski, 3 rok 

Koło Specjalistów Informacji 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Działalność Koła Naukowego Specjalistów Informacji działającego przy 

Instytucie Informacji Naukowej  

i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

Przedstawiając działalność Koła Naukowego Specjalistów Informacji, 
zrzeszającego w swych szeregach studentów Informacji Naukowej   
i Bibliotekoznawstwa, chętnego przyjąć każdego interesującego się informacją 
oraz tematyką około biblioteczną, należy wspomnieć o jego historii. W 1979 roku 
przy Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej powstało, za zgodą 
kierownika jednostki dr Zofii Mołodcówny, Studenckie Koło Naukowe 
Bibliotekoznawców, którego opiekunem była wówczas magister, obecnie  
prof. dr hab. Grażyna Gzella. Koło po pewnym czasie zaprzestało swej 
działalności. Jednak wznowiło funkcjonowanie już w 1985 roku za zgodą 
ówczesnego Rektora ds. dydaktyki, a opiekunem została doktor, obecnie dyrektor 
instytutu prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel. Koło wówczas pracowało 
w dwóch sekcjach – sekcji bibliotek i sekcji czytelnictwa. Rok 1996 rozpoczął 

nowy rozdział w jego pracy. Pieczę nad działalnością sprawowała magister, dziś 
doktor Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, a członkowie Koła przygotowywali 
się do wystąpień na BOBCATSSS Symposium oraz współpracowali  
z Towarzystwem Czytelnictwa Niewidomych w Toruniu. Następnie opiekunem 
była magister, obecnie doktor Dorota Degen i w 2000 roku przejęła tę funkcję 
magister, aktualnie doktor Małgorzata Kowalska. Członkowie Koła  kontynuowali 
uczestnictwo w BOBCATSSS Symposium.  

Od 2003 roku opiekunem jest magister Piotr Malak. Wtedy też uległa 
zmianie nazwa Koła na Koło Naukowe Specjalistów Informacji, która brzmi tak do 
dzisiaj.96 W roku akademickim 2009/2010 nastąpiła zmiana Zarządu w wyniku 
ukończenia przez osoby piastujące funkcję studiów. Prezesem jest Paweł 
Wróblewski, wiceprezesem Rafał Jerzy Jurkowski, a skarbnikiem i sekretarzem 

Irmina Obermüller.  

W roku akademickim 2008/2009 Koło Naukowe Specjalistów Informacji 
podjęło wiele inicjatyw i działań. Tradycją stało się już uczestnictwo  
w BOBCATSSS Symposium. Również w styczniu 2009 roku nie zabrakło członków 
                                                           

96 Krótka historia KNSI, [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.wersalik.umk.pl/index.php/oknsi/historia. 
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KNSI w szeregach referentów i uczestników w Porto. XVII międzynarodowa 
konferencja naukowa BOBCATSSS poruszała tematykę związaną,  

m.in. z wyzwaniami stawianymi specjalistom informacji. Wzięło w niej udział  
326 studentów, a także wielu naukowców, bibliotekarzy i pracowników 
informacji z Europy, Afryki, Azji oraz obu Ameryk. Wśród 326 uczestniczących 
studentów było 4 członków KNSI: Marta Tyszkowska, która przedstawiła referat 
pt. „Readers 2.0. What kind of library do they need?”, Aneta Ostrowska 
poprowadziła warsztaty pt. „Who is Librarian 2.0, creating a characteristic  
of librarian of the future”, a Paulina Łapińska, Marta Wontorowska i Dominik 
Mirosław Piotrowski w sesji posterowej przedstawili projekt pt. „What do 
students know about searching in the Internet?”.97 

Studenci także aktywnie uczestniczą w konferencjach organizowanych  
w kraju i wydarzeniach kulturalnych związanych z Uniwersytetem Mikołaja 
Kopernika, jak i samym Toruniem.  

W marcu 2009 roku KNSI wzięło udział w V Ogólnopolskiej Konferencji 
Studenckich Kół Naukowych "Open Access - idea z przyszłością?" w Krakowie. 
Organizowana była przez Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej  
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez studentów z Torunia 
wygłoszone zostały 3 referaty. „Licencje public domain i Creative Commons  
w Kujawsko-Pomorskiej bibliotece cyfrowej” przez Rafała Jerzego Jurkowskiego, 
Dominika Mirosława Piotrowskiego i  Pawła Wróblewskiego; „Przeciw 
copyrightowi – postawy autorów publikujących na licencji Creative Commons. 
Analiza przypadku polskiego i amerykańskiego” przedstawiony przez Małgorzatę 
Stranc i Paulinę Łapińską oraz „Studenckie inicjatywy Open Access” 
przygotowane przez Elżbietę Kurowską, Anetę Ostrowską i Aleksandrę Stefańską. 

Także w marcu br. członkowie Koła promowali kierunek swoich studiów 
na Promocji Edukacyjnej – Targi 2009, która odbywała się na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika, gdzie przedstawiali zalety i korzyści płynące ze studiowania 
naszego kierunku. Nasi reprezentanci mieli również wkład w Festiwal Nauki  
i Sztuki. Marta Tyszkowska prowadziła warsztaty pt.  „Tajemnice wyszukiwarek 
internetowych” natomiast pozostali udzielali się jako wolontariusze. 

Na jednym ze spotkań Koła zrodził się pomysł wydawania biuletynu. 
Pomysł szybko przeszedł w czyny i zaczęto pracować nad pierwszym numerem. 
Członkowie zadecydowali, iż biuletyn, z racji profilu Koła, będzie ukazywał się  
w wersji elektronicznej, a w celach informacyjnych i promocyjnych powstaną 

                                                           

97 Sympozjum Bobcatsss 2009, [on-line]. [Dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.wersalik.umk.pl/index.php/konferencje/113-sympozjum-bobcatsss-2009-. 
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abstrakty w wersji drukowanej. Tytuł – WERSALIK.txt – nasunął się sam  
w trakcie prac, miał on być kompatybilny z serwisem WERSALIK. Redaktor 

naczelną pierwszego numeru była ówczesna prezes Paulina Łapińska, składem  
i korektą zajął się Rafał Jerzy Jurkowski, a opiekunem wersji elektronicznej był 
Dominik Mirosław Piotrowski. Na razie numery biuletynu nie są określane 
tematycznie, artykuły przyjmowane do publikacji powinny być związane  
z tematyką około biblioteczną. Każdy kto chce napisać do WERSALIKA.txt 
znajdzie wszelkie ku temu potrzebne wskazówki w dziale „Dla Autorów” 
(dostępnym pod adresem http://www.wersalik.umk.pl/index.php/dlaautorow). 
Na stronie WERSALIKA.txt poza samym biuletynem dostępne są abstrakty  
w formacie .pdf, indeks autorów oraz informacje o redakcji, która obecnie 
przedstawia się następująco: redaktor naczelny – Aleksandra Stefańska, redaktor 
techniczny – Rafał Jerzy Jurkowski, korektor – Irmina Obermüller, rzecznik – 
Paweł Wróblewski. Opiekę merytoryczną sprawuje doktor Małgorzata Kowalska. 

W maju studenci z Torunia odwiedzili Bydgoszcz gdzie odbywała  
się konferencja z okazji 10 – lecia bazy danych BazTech "Bibliograficzne bazy 
danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy”. Tematyka konferencji 
obejmowała zagadnienia związane z tworzeniem i udostępnianiem 
bibliograficznych baz danych, a w szczególności dziedzinowych baz danych 
rejestrujących zawartość czasopism naukowych i fachowych. Było to bardzo 
ciekawe doświadczenie, ponieważ pozwoliło poszerzyć wiedzę z zakresu 
oprogramowania do edycji i tworzenia baz, analizy bibliometrycznej i oceny 
parametrycznej. Jednocześnie studenci mieli okazje obserwować  
jak zorganizowana jest konferencja naukowa oraz uczestniczyć w warsztatach, 
które odbywały się w czterech blokach: nowoczesne sposoby dostępu  
do rozproszonej informacji, expertus do obsługi baz bibliograficznych, 
inteligentne platformy dla bazy danych - wyszukiwanie poprzez połączone 
tezaurusy, „okrągły stolik" twórców baz posadowionych w ICM UW (BazTech, 
BAZHUM, AGRO, PSJC) oraz przedstawicieli ICM UW.98  

Nie samą nauką, konferencjami i wyjazdami student żyje. Działalność  
w roku akademickim 2008/2009 zakończył „Bal Bibluna” – tradycyjna impreza 
Koła, która odbywa się od kilku lat. 

Nowy rok to nowe pomysły, inicjatywy, chęci do działania, a także 
wspomniany wcześniej nowy Zarząd. Koło zatem ruszyło od października pełną 
parą. Pojawiły się plany aktywnego uczestniczenia w konferencjach, 
kontynuowania wydawania biuletynu WERSALIK.txt i organizacji konferencji 

                                                           

98  Bibliograficzne bazy danych – konferencja. Strona główna konferencji BBD09,  [on-line]. [Dostęp 14 
marca 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://hps.biblos.pk.edu.pl/konferencja_baztech/bbd09. 
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studenckich kół naukowych w Toruniu. Koło ma zamiar zwiedzić Muzeum 
Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie oraz nawiązać współpracę z innymi 

studenckimi organizacjami  w celu współpracy przy tworzeniu WERSALIKA oraz 
forum. To jeszcze nie wszystkie plany na ten rok, ponieważ na każdym spotkaniu 
rodzą się nowe pomysły. Szeregi KNSI powiększyły się o czterech pełnych 
entuzjazmu i energii do działania członków. 

W listopadzie członkowie Koła wygłosili dwa referaty na VI Ogólnopolskiej 
Konferencji Studenckich Kół Naukowych "Information Literacy - w świetle 
potrzeb społeczeństwa XXI wieku". Anna Pluta przedstawiła problem 
nowoczesnych technologii w obsłudze czytelnika w wystąpieniu pt. „Ask  
a librarian - zapytaj bibliotekarza - wirtualne usługi świadczone przez 
bibliotekarzy”. Kurs Bibweb został omówiony przez Rafała Jerzego Jurkowskiego, 
Irminę Obermüller, Pawła Wróblewskiego w referacie pt. „Bibweb – doskonalenie 
warsztatu bibliotekarza XXI wieku”. 

Kontynuacja wydawania biuletynu WERSALIK.txt powiodła się – ukazał się 
drugi numer. Nie jest on określony tematycznie, a autorami tekstów  
są studenci z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMK  
w Toruniu. Redakcja ma jednak nadzieję, że do kolejnych numerów napiszą 
członkowie innych kół naukowych oraz osoby związane lub zainteresowane 
tematyką okołobiblioteczną. W drugim numerze można znaleźć m.in. artykuły  
o portalach społecznościowych, zawodzie infobrokera i historii serwisu 
WERSALIK, a także wiele innych dostępnych na wcześniej wymienionej stronie 
WWW. 

Koło dba o pielęgnowanie tradycji rozpoczętych przez poprzedników  
w nim działających. Mianowicie dwaj członkowie (Rafał Jerzy Jurkowski, Paweł 
Wróblewski) Koła wezmą udział w styczniu 2010 w Sympozjum BOBCATSSS  
w Parmie (temat konferencji: “Bridging the digital divide: libraries providing 
access for all?”) z wystąpieniem  „Students` of information science and book 
studies websites as library-around community platform.” 

Wspomnieć należy również o Kursie Wyszukiwania Informacji, który został 
zorganizowany w semestrze letnim roku akademickiego 2007/2008. Inicjatywa 

ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko studentów,  
ale i pracowników uczelni. Kurs przeprowadzono w Uczelnianym Centrum 
Nowoczesnych Technologii Nauczania UMK w terminie od 14 kwietnia do 12 
maja 2008 roku. Materiały dydaktyczne na platformie zdalnego nauczania 
Moodle zostały przygotowane przez Dominika Mirosława Piotrowskiego,  
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a prowadzeniem szkolenia zajęły się Małgorzata Stranc, Marta Tyszkowska  
i Paulina Łapińska. Kurs składał się z czterech części, które obejmowały: 

• wyszukiwanie w katalogach bibliotek: 
o wyszukiwanie w katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, 
o bazy danych Biblioteki Narodowej, 
o KARO, 
o Nukat, 
o Katalogi Książnicy Kopernikańskiej, 
o Katalog Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. 

• Przeszukiwanie Internetu − metody, strategie: 
o Google i inne wyszukiwarki,  
o strategia wyszukiwawcza (definicja, jej etapy), 
o narzędzia internetowe: katalogi, wyszukiwarki, bazy danych, 
o pomocne przy wyszukiwaniu w Internecie: operatory logiczne, 

maskowanie, ograniczanie, stoplista, polecenia Google, metadane, 
o ukryty Internet (pojęcie, narzędzia przeszukiwania). 

• Cenne źródła danych w Internecie: 
o katalogi tematyczne, specjalistyczne bazy danych,  
o weblogi,  
o repozytoria. 

• Kryteria oceny jakości informacji znalezionych w Internecie. 

 

Dodatkowo zostały omówione, na życzenie kursantów: fora dyskusyjne 
oraz Narodowe Archiwum Cyfrowe. Kurs Wyszukiwania Informacji został 
przyjęty z dużym entuzjazmem, dlatego też obecnie Zarząd Koła planuje 
uruchomienie II edycji kursu wiosną 2010 roku. 

Serwis WERSALIK narodził się w umyśle jednego człowieka. Dominik 

Mirosław Piotrowski, student Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, 
członek Koła Naukowego Specjalistów Informacji (KNSI), obecnie doktorant  
w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu, w 2007 roku, podczas wakacji w Niemczech, wpadł na pomysł 
stworzenia serwisu używającego Web 2.0, który jednoczyłby studentów  
i wykładowców naszego kierunku. Wersja beta powstała niezwykle szybko, 
jednak aby serwis mógł ruszyć potrzebni byli ludzie, pomysły i praca. 
Początkowo postawiony na serwerze boo.pl WERSALIK doczekał się wersji 1.0 
wraz z przeniesieniem w 2008 roku na serwer uczelniany. Od początku  
mgr D. Piotrowski mógł liczyć na pomoc kolegów ze studiów, wówczas 
magisterskich – członków KNSI na UMK w Toruniu. Do tworzenia serwisu 
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wybrali oni system zarządzania treścią Joomla! Dlaczego? CMS (ang. Content 
Management System)  Joomla! (swahili razem;  wym. [dżumla]) pozwala  

na proste tworzenie profesjonalnego serwisu internetowego, skuteczne nim 
zarządzanie i zaopatrzenie w najnowsze zdobycze technologii dostępne  
na stronach WWW bez potrzeby znajomości języków programowania. Serwis 
dzięki temu może być dostępny niemal dla każdego, zarówno od strony 
autorstwa, redakcji, jak i administracji. Jak wskazuje sama nazwa CMS pozwala na 
wspólne i jednoczesne rozwijanie projektu przez wiele osób. A o to właśnie 
chodziło. WERSALIK zdobył grono użytkowników, a od momentu posadzenia go 
na serwisie uczelnianym naliczyć można około 45 tys. odsłon. Najświeższe 
informacje podają, iż miesięcznie  serwis odwiedza ponad tysiąc internautów 
(źródło – Google Analytics). Biorąc pod uwagę ciągły rozwój WERSALIKA jest to 
wynik bardzo dobry. 

Zapytać można o cel i formę, jaką przyjął serwis. Co sprawiło, iż spotyka się 

z zainteresowaniem. WERSALIK od początku miał być przede wszystkim 
miejscem, w którym będzie można znaleźć najświeższe informacje z szeroko 
pojmowanej bibliologii, skupiając się jednak głównie na informacji naukowej. 
Aktualizowane informacje o wydarzeniach, imprezach, ciekawostkach z branży 
przyciągnęły ludzi, którzy odwiedzają serwis. Wciąż rozwijane pomysły, 
pojawiające się nowości zainteresowały grono użytkowników, którzy po 
WERSALIKU oczekują nie tylko suchej informacji, lecz czegoś więcej – i znajdują 
to. Prócz kategorii informacyjnych w serwisie znaleźć można rozbudowany,  
i wciąż uzupełniany katalog WWW, w którym redakcja serwisu umieszcza 
hiperłącza do stron, które wedle niej wartych uwagi lub przydatnych w życiu, 
pracy etc. Opracowany system kategorii pozwala odnaleźć w nim interesujące nas 
dziedziny bez zbędnych poszukiwań. Kolejnym elementem serwisu jest 
repozytorium plików oparte na module dla Joomla! – Docman. Repozytorium 
liczy sobie na razie niewiele pozycji, jednak prace nad nim wciąż trwają,  
tak iż w niedługim czasie będzie można tam znaleźć przydatne pliki zarówno dla 
studentów, jak i fascynatów tematyki okołobibliotecznej. Ciekawym elementem 
są Biblioteki Wirtualne tworzone przez członków KNSI w ramach zajęć 

kierunkowych. Także one umieszczone są w strukturze WERSALIKA. Obecnie 
można znaleźć cztery biblioteki poświęcone zagadnieniom Open Source, 
psychologii, subkulturom oraz e-learningowi. Już niedługo pojawią się nowe 
prace, poruszające tematykę innych zagadnień.  

W 2009 roku zarząd KNSI wraz z administracją zadecydował o włączeniu 
strony Koła w struktury serwisu. Stało się to niedługo po tym, jak na jego łamach 
ukazał się pierwszy numer biuletynu KNSI. To tu można znaleźć najświeższe 
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informacje o działalności Koła, jego historii, składzie i zamiarach na przyszłość. 
WERSALIK cały czas ewoluuje, administracja stawia przed sobą nowe cele, 

starając się sprostać nie tylko rozwijającym się technologiom ale i wymaganiom 
użytkowników. Za główny cel przyjęto stworzenie z serwisu platformy łączącej 
społeczność okołobiblioteczną z jak największego obszaru. W tym celu 
uruchomione zostało Forum WERSALIKA oparte na aplikacji phpBB Olympus 
(V.3.0). Forum ma łączyć w sobie miejsce, w którym porozmawiać będzie można 
na tematy związane przede wszystkim z szerokimi zagadnieniami naszego 
kierunku, ale nie tylko. Działy poświęcone zainteresowaniom użytkowników, 
ważnym wydarzeniom i tematom, które aktualnie poruszają społeczeństwo mają 
na celu stworzenie miejsca, gdzie czas będzie można spędzić na przyjemnej 
dyskusji.  

Wraz z rozwojem współpracy przy serwisie, do której redakcja zaprasza, 
pojawiać się będą tematy poświęcone kołom naukowym i strukturom, które 

pragną włączyć się do kreowania wspólnego już serwisu. Skoro o współpracy 
mowa, warto powiedzieć o kolejnej inicjatywie.  Jak wspomniano, redakcja ma 
zamiar stworzyć miejsce skupiające społeczność okołobiblioteczną. W tym celu 
prowadzone są prace nad uruchomieniem na WERSALIKU elementów 
niezbędnych dla użytkowników, chcących łączyć się za jego pośrednictwem. 
Technologia, to jednak nie wszystko. Aby nie ograniczać się jedynie do kierunku 
działającego w Toruniu i pozwolić na szeroki rozwój serwisu, redakcja pragnie 
zaprosić do współpracy przy tworzeniu WERSALIKA koła naukowe z całej Polski. 
Mamy nadzieję, iż przyczyni się to do wzrostu jakości prezentowanych informacji 
i do rozwinięcia serwisu na miarę XXI wieku.  

KNSI działa prężnie od wielu lat, starając się wychodzić naprzeciw nowym 

inicjatywom i wspierać działania, mające na celu popularyzację technologii 
informacyjnych oraz łamanie stereotypu bibliotekarza. Zrzeszając w swych 
szeregach studentów tworzy społeczność okołobiblioteczną i pozwala  
na rozwój związany z działalnością poza programem studiów. Zarząd Koła ma 
nadzieję, iż uda się zrealizować wszystkie plany na ten rok akademicki  
i w przyszłości nadal jednoczyć osoby zainteresowane samodoskonaleniem. 

 

 

  



- 49 - 
 

Bernardeta Iwańska-Cieślik, opiekun 

Natalia Kozłowska, 2 rok 

Koło Naukowe Bibliotekoznawców  
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Miniony rok działalności  

Koła Naukowego Bibliotekoznawców w pigułce 

Koło działa przy Katedrze Informacji Naukowej i Bibliologii (Wydział 
Administracji i Nauk Społecznych, UKW Bydgoszcz) pod opieką dr Bernadety 
Iwańskiej-Cieślik od października 2008 r. Obecnie należy do niego: Marcin 
Karwowski – przewodniczący, Natalia Kozłowska – zastępca, Katarzyna Rybka – 
sekretarz, Marek Deja – skarbnik, Bernadeta Firyn, Milena Stałowska, Ewelina 
Wieczorek, Joanna Wnuk, Łukasz Zając, Angelika Peplińska. Stanowią grupę 
zaangażowanych i pełnych zapału młodych adeptów nauki. Wśród nich są: 
plastyk, rzeźbiarka, specjalista od pierwszej pomocy, miłośnicy historii książki, 
przyszli specjaliści informacji naukowej oraz jeszcze nieświadome tego przyszłe 
badaczki zagadnień biblioterapeutycznych. Koło naukowe jest przestrzenią dla 
wszystkich z najróżniejszymi zainteresowaniami.  

Naszym  głównym celem jest budzenie ducha nauki w braci studenckiej, 
penetrowanie nieznanych im jeszcze obszarów badawczych, a przede wszystkim 

popularyzacja wiedzy o książce i informacji naukowej. Środkami do realizacji 
naszych zamierzeń są: udział w konferencjach, organizacja własnych sesji 
naukowych i kursów, wycieczki naukowo-dydaktyczne oraz własna strefa w sieci 
stron WWW. 

Zasięg chronologiczny wystąpienia, to 24 kwiecień 2009 do 14 grudnia 
2009 r. Powodem tego ograniczenia jest fakt, że ostatnią możliwość 
ogólnopolskiej prezentacji działalności Koła mieliśmy właśnie podczas 
kwietniowej konferencji w Krakowie (Uniwersytet Pedagogiczny). W tym miejscu 
chciałabym podziękować przedstawicielom Kół, chociażby z Warszawy czy 
Katowic, którzy nadsyłali zaproszenia na własne spotkania naukowe. Niestety  
z przyczyn obiektywnych nie mogliśmy na nie pojechać. 

Wracając do konferencji krakowskiej zatytułowanej Biblioteka – I’m lovin’ 

it!, podczas której pierwszoroczni studenci mieli szansę wygłosić swoje 
premierowe referaty. Wśród nich znaleźli się: Marcin Karwowski i Natalia 
Kozłowska z wystąpieniem pt.  Mediateka biblioteką przyszłości oraz Katarzyna 
Rybka z tekstem Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Katedrze Informacji 

Naukowej i Bibliologii w Bydgoszczy. Główne cele i ich realizacja w 2008/2009 

roku. 

Po dwóch tygodniach przyszło się studentom zmierzyć z kolejną sesją, jaką 
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wraz z urzędem miasta Bydgoszczy przygotował Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego. Był to: I Kongres Studenckich Kół Naukowych Uczelni Bydgoskich 

"Studenci Miastu i Regionowi"(7-8 maja 2009). Członkowie Koła wygłosili również 
dwa referaty o bibliologicznych kołach naukowych oraz na temat przeszłości  
i przyszłości ich własnej organizacji naukowej. 

Dzięki zdobytemu doświadczeniu i umiejętnościom studenci zostali 
zaproszeni do pomocy w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Bibliotekarz: 

uniwersalność i innowacyjność profesji organizowanej przez Katedrę Informacji 
Naukowej i Bibliologii oraz Bibliotekę Główną UKW w Bydgoszczy (14-15 maja 
2009). Studenci przygotowali foldery informacyjne na temat Katedry, 
uczestniczyli w rejestracji przedstawicieli różnych ośrodków naukowych oraz 
służyli pomocą jako przewodnicy po kampusie akademickim. 

Nagrodą za wysiłek był udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: 
Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Sesja 
została zorganizowana przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Techniczno-
Przyrodniczego w Bydgoszczy i Bibliotekę Politechniki Krakowskiej w dniach 27-
29 maja 2009 r. Studenci mogli uczestniczyć w obradach i w warsztatach, 
dotyczących baz danych. 

Ostatnio członkowie Koła przygotowywali się na wyjazd na VI 

Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych: Information Literacy  

w świetle potrzeb społeczeństwa XXI wieku, która odbyła się 27 listopada 2009  
w Krakowie (Uniwersytet Jagielloński). Studenci wygłosili następujące referaty: 
Information Literacy zastosowanie praktyczne, na przykładzie kursu wyszukiwania 

informacji dla maturzystów (Łukasz Zając, Marcin Karwowski) oraz Information 

Literacy nowym obliczem szkoleń bibliotecznych. Metody e-learning’u wykorzystane 

przez wybrane biblioteki uczelni wyższych na Pomorzu i Kujawach (Natalia 
Kozłowska, Ewelina Wieczorek)  

Jak wcześniej wspomniałam studenci tworzą również autorskie warsztaty. 
W tym roku Natalia Kozłowska oraz Marcin Karwowski, przy wsparci Łukasza 
Zająca podjęli się przygotowania Kursu wyszukiwania informacji, który był 
przeznaczony dla maturzystów z małego ośrodka miejskiego, tzn. Chełmży. 
Zaprezentowano go podczas wcześniej wspomnianej konferencji krakowskiej. 

Owidiusz powiedział: Cieszył się wędrówką do nieznanych miejsc, 

oglądaniem nieznanych rzek, a trudy wynagradzała mu pasja poznania. Również 
bydgoskie Koło wędruje, odwiedzamy przede wszystkim biblioteki. Przy okazji 
wycieczek całego rocznika mieliśmy okazję zwiedzić bydgoską Bernardinę  
i Bibliotekę Główną UMK w Toruniu. Rok akademicki 2009/2010 rozpoczęliśmy 

wycieczką integracyjną z nowymi członkami Koła do Biblioteki Wyższego 
Seminarium Duchownego w Pelplinie, podczas której mieliśmy szansę odwiedzić:  
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Bibliotekę, Muzeum Diecezjalne, Archiwum, katedrę oraz nowy gmach 
biblioteczny. 

Kolejny znaczący wyjazd to zderzenie nowoczesności z muzealnym 
oddechem historii. O godz. 5-tej wyruszyliśmy z Bydgoszczy do Gdańska. 
Pierwszym naszym przystankiem była lekcja, dotycząca funkcjonowania nowej 
Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie przemieściliśmy się do książnicy 
Polskiej Akademii Nauk. Tam zaprezentowano nam wytwory najznamienitszych 
warsztatów typograficznych i najciekawsze rękopisy. Zapoznaliśmy się  
z historyczną i nowoczesną stroną biblioteki PAN. 

Wszelkie działania, wyjazdy, proponowane akcje są prezentowane od roku 
2008 na stronie WWW Koła: www.kinib.kolo.ukw.edu.pl. Strona jest na bieżąco 
uzupełniana przez jej administratorów: M. Karwowskiego i N. Kozłowską. 
Dodatkową strefą promocji jest periodyk: „In crudo”, który jest właśnie oddany  
w państwa ręce.  

Plany na przyszłość bydgoskiego Koła są ogromne: kaptowanie nowych, 
zaangażowanych członków, organizacja spotkania z bibliotekarzami w Chełmży 
(spotkanie kół z Torunia i Bydgoszczy nt. Współpraca studentów z lokalnymi 

bibliotekami), projekt plakatu i folderu kierunku itd., Dni Otwarte uczelni, 
organizacja warsztatów na Dni Nauki 2010, udział w wybranej konferencji oraz 

huczne zakończenie roku akademickiego 2009/2010. 

 


