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UCZELNIE AKADEMICKIE  

I ICH BIBLIOTEKI W EUROPIE WIEDZY 

 

 
Abstract: The title refer s to the place and role of university librar ies in the context 

of the European Union development policy which evolves together with the competi-

tive challenges on the global knowledge and education market. The goal of the paper is 

to blow a whistle to signal that the importance of the libraries for building a knowledge 

potential of the universities participating in those processes is not sufficiently acknow-

ledged or used in the efforts to modernize the country or the Union as a whole. The 

said importance is merely partially taken into account in the EU and national science 

policies or the higher education policy. The EU development priorities mentioned in 

the paper give rise to a number of tasks for Poland in connection with generating, dis-

seminating and transferring knowledge, which could not happen without university 

libraries. Although these tasks are perceived in Poland, they do not constitute an offi-

cial priority in the higher education policy, but, instead, a mere proposal of the Ministry 

of Science and Higher Education. 

 
Słowa kluczowe: biblioteki akademickie, uczelnie, polityka szkolnictwa wyższego, 

Europa Wiedzy 

 

 

Wprowadzenie 

 

Problematyka miejsca i roli bibliotek akademickich w Europie wiedzy nie 

jest nowa. Nie jest także wyczerpana, a to z racji dość rzadkiego w literaturze 

umiejscawiania jej w kontekście polityki rozwoju Unii Europejskiej, która 

wszakże ewoluuje wraz z wyzwaniami konkurencyjności na globalnym rynku 

edukacji i wiedzy. W debacie politycznej i publicznej coraz częściej mówi się  

o roli uczelni akademickich w globalnym wyścigu do innowacyjności i dobro-

bytu, którego zasady wyznaczają główne strategie rozwojowe Europy i po-

szczególnych państw członkowskich. Znaczenie bibliotek dla budowania po-

tencjału wiedzy uczelni wyższych nie jest dostatecznie doceniane, ani wyko-

rzystywane do modernizacji kraju czy Unii jako całości.  

Celem artykułu jest zatem zasygnalizowanie, iż owo znaczenie jest 

uwzględniane w polityce naukowej czy polityce szkolnictwa wyższego, unijnej 

i krajowej, jedynie pośrednio. Tymczasem bez zasobów bibliotek akademic-

kich nie byłoby możliwe osiąganie ambitnych celów strategicznych – nie była-

by możliwa ani działalność dydaktyczna, ani działalność naukowo-badawcza 



 

uniwersytetów, zarówno w skali kraju, jak i rozrastającej się skali międzynaro-

dowej. Tym samym nie byłoby możliwe realizowanie ambitnego celu UE, czy-

li budowania Europy wiedzy. 

W roku akcesji Polski do struktur unijnych Biblioteka Główna Politechni-

ki Łódzkiej zorganizowała konferencję zatytułowaną „Polskie biblioteki aka-

demickie w Unii Europejskiej”1. We wnioskach z konferencji stwierdzono:  

„W referatach oraz wypowiedziach uczestników konferencji wyrażano 

opinię, że polskie biblioteki akademickie nie różnią się od europejskich w za-

kresie świadczonych usług (rodzaju udostępnianych materiałów, sposobu reali-

zacji zamówień, dostępu do elektronicznych źródeł informacji, baz danych  

i e-czasopism), struktury budżetów oraz dążenia do modelu hybrydowego. Po-

zostają jednak aspekty działalności różniące się nadal od najlepszych wzorców 

europejskich. Wynika to nie tylko z przyczyn zależnych od bibliotek. Dystans 

dzielący nas od książnic zachodnich jest wynikiem między innymi sytuacji na 

rynku wydawnictw, kondycji finansowej kraju i uczelni, braku krajowej polity-

ki informacyjnej oraz tempa implementowania dyrektyw europejskich w pra-

wie polskim”2. 

Skoro 11 lat temu w opinii rodzimych ekspertów polskie biblioteki akade-

mickie nie odstawały poziomem od europejskich instytucji tego typu, czy po 

ponad dekadzie można zaryzykować tezę, iż polskie biblioteki mają status bi-

bliotek typowych dla Europy wiedzy, Europy, do miana której pretendują kraje 

członkowskie? Oczywiście w tym artykule nie padnie odpowiedź na to pyta-

nie, gdyż wymagałoby to gruntownej diagnozy stanu bibliotek akademickich  

w Polsce i analizy porównawczej nie tylko pomiędzy nimi, ale również poka-

zania ich kondycji na tle bibliotek europejskich. Artykuł ma za zadanie wska-

zanie, na ile w europejskiej i polskiej polityce wobec uczelni akademickich 

biblioteki są traktowane jako swoisty czynnik modernizacyjny swoich uczelni,  

a pośrednio kraju.  

Dagmara Sawicka-Paleolog w jednym z referatów konferencyjnych Pol-

skie biblioteki akademickie w Europie opartej na wiedzy3 postawiła pytanie,  

czy dla polskich bibliotek akademickich ma jakieś znaczenie polityka unijna 

ukierunkowana na budowę Europy opartej na wiedzy, zapisana w najważniej-

szych dokumentach unijnych. Jednocześnie autorka stwierdziła, iż „skarbnice 

wiedzy w Unii nie są zorganizowane według jednych i tych samych zasad, 

próżno więc szukać w dokumentach wspólnotowych zapisów regulujących ich 

funkcjonowanie”4. Faktycznie, i dziś trudno o takie bezpośrednie dowody na 

1 Informacje na temat konferencji: [dostęp 28.06.2015], http://bg.p.lodz.pl/konferencja 

2004/index.html#A. 
2 Wnioski z konferencji: [dostęp 28.06.15], http://bg.p.lodz.pl/konferencja2004/wnioski. 

htm. 
3 D. Sawicka-Paleolog, Polskie biblioteki akademickie w Europie opartej na wiedzy,  

[w:] Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź 23-25 czerwca 2004 r., materiały  

konferencyjne, [dostęp: 28.06.2015], http://bg.p.lodz.pl/konferencja2004/pelne_teksty/sawicka-

paeolog.pdf . 
4 Ibidem, s. 51. 
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docenienie wpływu bibliotek akademickich na rozwój nauki i edukacji na po-

ziome wyższym. Jednakże, jak już wspomniano, można doszukiwać się pew-

nych poszlak na rzecz uwzględnienia coraz bardziej nowoczesnej i otwartej 

na świat działalności bibliotek akademickich w procesie budowania Europy 

Wiedzy. Sawicka-Paleolog wskazała na tak pożądaną w tym kontekście ewolu-

cję podejścia do bibliotek: „Ciągłe podążanie za rozwojem technologii, wycho-

dzenie naprzeciw potrzebom użytkowników, wzajemna współpraca i promocja 

roli bibliotek zwłaszcza wewnątrz uczelni, musi w końcu przynieść efekt  

w postaci nowego spojrzenia na te jednostki”5.  

Po ponad dekadzie słowa te nadal mają charakter postulatywny. Jednakże 

autorka apeluje: „niech świadomość, że priorytetem są wyższe uczelnie, napa-

wa nas nadzieją na przyszłość”6, gdyż „lepsza sytuacja na uczelniach może 

skutkować lepszymi warunkami dla bibliotek”7. 

 

Europa Wiedzy – wokół pojęcia i jego interpretacji  

 

Polityczne (czy ideologiczne) i ponadnarodowe pochodzenie pojęcia  

Europa Wiedzy można przypisać Komunikatowi Komisji Europejskiej  

z 1997 r., który nosił tytuł W kierunku Europy Wiedzy. Dokument ten akcento-

wał co prawda postulat otwierania głównie europejskiej przestrzeni edukacyj-

nej, jednak pośrednio odnosił się do takiego rozumienia terminu Europa Wie-

dzy, które obejmuje oparte na wiedzy społeczeństwo i gospodarkę. Ów spo-

łeczny, czy nawet kulturowy, wymiar Europy Wiedzy został przypieczętowany 

w 1998 r. przez czterech ministrów edukacji – Niemiec, Francji, Włoch i Wiel-

kiej Brytanii – podpisaniem Deklaracji Sorbońskiej, która zainicjowała tworze-

nie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. To deklaracja z Sorbony 

zaprezentowała Europę Wiedzy jako obszar, w którym uniwersytety mają grać 

prominentną rolę. Później ten termin przyjął się szerzej w unijnej dokumentacji 

dotyczącej uniwersytetów, w tym procesu bolońskiego8.   

W literaturze przedmiotu i dokumentach, zwłaszcza w Polsce, częściej 

przywoływane są terminy społeczeństwo wiedzy i gospodarka wiedzy. 

Definiowane osobno te dwa pojęcia dowodzą, że należy odróżniać ich znacze-

nie w kontekście funkcjonowania uniwersytetów, jak i rozwoju poszczegól-

nych krajów europejskich. Ewa Chmielecka wskazując na rolę uniwersytetów 

w społeczeństwie wiedzy definiuje krótko owo społeczeństwo jako takie, które-

go podstawową cechą jest „zdolność do tworzenia, magazynowania, transferu  

5 Ibidem, s. 58. 
6 Ibidem, s. 58. 
7 Ibidem, s. 57. 
8 M.-H. Chou, Å. Gornitzka, Building a European knowledge area: an introduction to 

the dynamics of policy domains on the rise, [in:] eds. M-H Chou, Å. Gornitzka, Building the 

Knowledge Economy in Europe. New Constellations in European Research and Higher Educa-

tion Governance, 2014, s. 7–8. 
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i wykorzystania wiedzy”9. Nie jest to jednak zbyt precyzyjna definicja. W so-

cjologicznych interpretacjach społeczeństwa wiedzy kładzie się bowiem nacisk 

na powiązanie wiedzy i umiejętności, które dla jednostki stanowią jej kapitał 

edukacyjny niezbędny do poruszania się na rynku pracy, natomiast dla państwa 

stanowią zasób modernizacyjny, decydujący o zaawansowaniu w rozwoju spo-

łeczno-gospodarczym10. Gdy zatem mowa o społeczeństwie wiedzy, podkreśla 

się te zadania uniwersytetów, które związane są z przekazywaniem wiedzy róż-

nym warstwom społecznym, także w ramach działalności popularyzatorskiej. 

Uniwersytety mają jednak też inne zadanie, jakim jest transfer wiedzy do prze-

mysłu i znajdowanie dróg jej zastosowania w gospodarce11, co przynależy już 

raczej do sfery gospodarki opartej na wiedzy. Generalnie jednak uniwersytety 

łączą oba zadania: społeczne i gospodarcze.  

„Zgodnie ze swoją podstawowa misją uniwersytety muszą dostarczać 

wstępnego kształcenia członków społeczeństwa wiedzy i uczestników gospo-

darki nastawionej na wiedzę, a zatem powinny dawać potrzebne podstawy wy-

kształcenia technicznego i humanistycznego, umiejętności i możliwość do-

kształcania się przez całe życie”12. 

Natomiast Julita Jabłecka pisząc o polityce UE wobec uniwersytetów  

w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy (GOW) i przywołując szereg defi-

nicji GOW wymienia też taką, która wskazuje na wzrost sektora wiedzy, ale też 

nakładów na niego, dominację kapitału intelektualnego, rozwój technologii 

informacyjnych i telekomunikacyjnych w rozwoju innowacji oraz na rosnącą 

rolę organizacji w tworzeniu, upowszechnieniu i wdrażaniu wiedzy13. Zwraca 

przy tym uwagę właśnie na powiązane z realizacją unijnej strategii lizbońskiej  

z 2000 r. świadome konstruowanie w procesie politycznym warunków umożli-

wiających rozwój GOW. Autorka opisując politykę unijną wobec uniwersyte-

tów zaznacza, że założeniem reform jest „stworzenie jednego rynku badawcze-

go, wzmocnienie związku pomiędzy badaniami, edukacją a innowacjami, które 

ma zwiększyć szanse sukcesu przekształcania wyników badań w technologie 

komercyjne”14. Taka optyka dowodzi, iż mamy do czynienia z dominacją go-

spodarki wiedzy nad społeczeństwem wiedzy15. 

Jerzy Woźnicki proponuje ujmować Europę wiedzy, społeczeństwo i go-

spodarkę oparte na wiedzy, w tym społeczeństwo informacyjne, w kategoriach 

9 E. Chmielecka, Rola uniwersytetu w społeczeństwie wiedzy. Uwagi na marginesie doku-

mentów Unii Europejskiej, [w:] Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty 

współczesności, red. J. Osiński, Warszawa 2003, s. 539. 
10 Zob. A. Dziedziczak-Foltyn, W kierunku społeczeństwa wiedzy – cele polityki rozwoju 

społeczno-gospodarczego w Polsce, „Przegląd Socjologiczny” nr 3 (2008), s. 123–124. 
11 E. Chmielecka, op. cit., s. 539.  
12  Ibidem, s. 549. 
13 J. Jabłecka, Polityka Unii Europejskiej wobec uniwersytetów w budowaniu gospodarki 

opartej na wiedzy (GOW), „Przegląd Socjologiczny”  nr 57/3 (2008), s. 40–41. 
14 Ibidem, s. 50–51. 
15 Ibidem, s. 52. 
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sektora wiedzy. Analizując strukturę tego sektora w ujęciu funkcjonalnym au-

tor wymienia cztery grupy podmiotów:  

 instytucje o misji edukacyjnej; 

 instytucje o zadaniach naukowo-badawczych i eksperckich; 

 instytucje o zadaniach badawczo-wdrożeniowych i koordynacyjnych; 

 instytucje zapewniające infrastrukturę informacyjną i usługi promocyjne. 

Do tej ostatniej grupy zalicza on instytucje gromadzenia i dystrybucji in-

formacji, w tym, między innymi biblioteki16. Zatem uproszczając można 

stwierdzić, iż biblioteki akademickie składają się bezpośrednio na sektor wie-

dzy, pośrednio zaś uczestniczą w budowaniu społeczeństwa i gospodarki wie-

dzy, czyli Europy Wiedzy, stanowiąc element szerszej infrastruktury uniwersy-

tetów. 

Z kolei zdaniem Jo Brysona17 gospodarka wiedzy i społeczeństwo wiedzy 

znaczą więcej niż rynek informacji, w którym sprzedawane są agresywnie pro-

dukty i usługi wiedzy. Jest to takie społeczeństwo i gospodarka, w których 

przedsiębiorstwa, instytucje akademickie oraz sektor przemysłowy współpra-

cują dzieląc się i przetwarzając swoje informacje i wiedzę w ogrom idei, szans 

i rozwiązań, które kreują ekonomiczne i społeczne bogactwo. Pisząc o per-

spektywie bibliotek autor ten wskazuje na szereg elementów składających się 

na społeczeństwo i gospodarkę wiedzy: infrastruktura i dostęp, ludzie i ich dą-

żenia do uczenia się przez całe życie, kultura wiedzy i idee pokoleniowe, inno-

wacje oraz kapitał intelektualny i społeczny, szerzenie informacji poprzez rein-

westycje w nowoczesne technologie.  

Niewątpliwie zatem biblioteki mają potencjał, by budować środowisko 

wiedzy, zwłaszcza, że dysponują też niezbędną w erze wiedzy kadrą profesjo-

nalistów. Pracownicy bibliotek są bowiem typowymi pracownikami wiedzy 

(knowledge workers), którzy w naturalny sposób pracują z informacjami i wie-

dzą, jak je produkować, jak ich używać i jak je przekazywać. Dlatego sukces 

Europy opartej na wiedzy zależy nie tylko od europejskich instytucji, narodo-

wych, regionalnych czy lokalnych rządów w całej UE, organizacji bizneso-

wych czy uniwersytetów i bibliotek szkolnych. Zależy on od każdej biblioteki 

i wysoko wykwalifikowanych bibliotekarzy18, czyli profesjonalistów zajmują-

cych się informacją, którzy przyczyniają się do wzmacniania społeczeństwa  

i gospodarki wiedzy. 

16 J. Woźnicki, Dedykowane normy konstytucyjne i dobre praktyki w realizacji polityki 

publicznej wobec sektora wiedzy, Kwartalnik SGH „Studia z polityki publicznej”  2014, nr 1,  

s. 11–31, [dostęp: 29.06.2015], https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik_szpp/Docu 

ments/polityka%20publiczna,%20sektor%20wiedzy,%20normy,%20dobre%20praktyki.pdf. 
17 J. Bryson, Measuring the Performance of Libraries in the Knowledge Economy and 

Society, Australian “Academic & Research Libraries” , vol. 32, issue 4 (2001), s. 332–342, 

[dostęp: 29.06.2015], http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00048623.2001.10755171. 
18 K. Materska, Librarians in the knowledge age, “New Library World”, vol. 105, iss. 3/4 

(2004), s. 145–146. 
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Budowanie europejskich obszarów wiedzy jako priorytet polityczny 

Unii Europejskiej 

 

Według Marka Kwieka kształt systemów szkolnictwa wyższego zależy od 

przybierających w ostatniej dekadzie na sile czterech procesów: kształtowania 

Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education 

Area), formowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research 

Area), formułowania agendy modernizacyjnej wobec uniwersytetów promowa-

nej przez Komisję Europejską oraz wprowadzania w życie unijnej strategii li-

zbońskiej (a obecnie strategii „Europa 2020”). Ostatni proces ukierunkowany 

jest na „przekształcanie gospodarek i społeczeństw europejskich w stronę go-

spodarek i społeczeństw „opartych na wiedzy” i realizowany w ramach trójkąta 

edukacja – badania naukowe – innowacje19.  

Zatem rozwój szkół wyższych, wraz z uniwersytetami, jest niekwestiono-

wanym obecnie priorytetem polityki społeczno-gospodarczej, w tym edukacyj-

nej, Europy (i Polski), szczególnie w kontekście wieloletnich strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej – Strategii Lizbońskiej (na lata 

2000–2010) oraz strategii „Europa 2020” (na lata 2010–2020). Strategia Li-

zbońska utorowała uczelniom drogę do szczególnego potraktowania z racji ich 

roli w tworzeniu i rozpowszechnianiu wiedzy, a tym samym kształtowania spo-

łeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy. W strategii Europa 2020 

ową rolę uczelni wzmocniono poprzez plan tak zwanego inteligentnego rozwo-

ju prowadzącego do budowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Ma być 

on realizowany poprzez ożywienie programu modernizacji szkolnictwa wyż-

szego (programów nauczania, zarządzania i finansowania) oraz wspierania 

partnerstwa w obszarze wiedzy i umacniania powiązań między światem nauki, 

biznesu, badań i innowacji20. 

W ramy ustanowione przez te dwie nadrzędne strategie rozwoju wpisywa-

ły się sukcesywnie kolejne dokumenty unijne dotyczące uczelni w Europie 

Wiedzy, zarówno ich edukacyjnej, jak i badawczej sfery działalności. Opraco-

wany w 2003 r. przez Komisję Europejską w ramach Procesu Bolońskiego do-

kument Rola uniwersytetów w Europie wiedzy21 wyraźnie akcentował wyzwa-

nia, jakie stoją przed szkolnictwem wyższym w związku z realizacją celów 

Strategii Lizbońskiej. Przed uczelniami postawiono zadania związane ze 

zwiększeniem popytu w sferze edukacji na poziomie wyższym, internacjonali-

zacją edukacji i badań naukowych, rozwojem ścisłej i efektywnej współpracy 

19 M. Kwiek, Integracja europejska a europejska integracja szkolnictwa wyższego, CPP 

RPS Volume 17 (2010), [dostęp 30.06.2015], http://www.cpp.amu.edu.pl/pdf/CPP_RPS_vol.17_ 

Kwiek.pdf. 
20 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjają-

cego włączeniu społecznemu KE, Bruksela 3.03.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna. 
21 Rola uniwersytetów w Europie wiedzy, KE, Bruksela 5.02.2003, COM(2003) 58 osta-

teczny. 
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pomiędzy uniwersytetami a przemysłem, zwiększeniem liczby miejsc tworze-

nia wiedzy, reorganizacją wiedzy, a także z pojawieniem się nowych oczeki-

wań. W 2005 r., na półmetku realizowania celów lizbońskich, opublikowano 

dokument Mobilizowanie potencjału umysłowego Europy: umożliwianie uni-

wersytetom wniesienie pełnego wkładu do Strategii Lizbońskiej22. Podkreślono 

w nim znaczenie kapitału ludzkiego i innowacyjności w Europie oraz wskaza-

no główne wyzwania stojące przed europejskim szkolnictwem wyższym:  

osiąganie światowej klasy jakości, poprawę zarządzania oraz zwiększanie  

i dywersyfikację źródeł finansowania. Komisja Europejska uznała za konieczne 

możliwie najpełniejsze wykorzystanie instrumentów finansowych UE w celu 

rozwinięcia przez państwa członkowskie swych sektorów wiedzy (zwłaszcza, 

że szkolnictwo wyższe nie należy do głównych beneficjentów funduszy struk-

turalnych i pożyczek udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny).  

Komunikat z 2006 r. Realizacja programu modernizacji dla uniwersyte-

tów: edukacja, badania naukowe i innowacje23 wskazywał z kolei na koniecz-

ność szeregu działań, wśród których znalazły się: rozwinięcie bardziej skoordy-

nowanej współpracy międzynarodowej wspieranej niezbędnymi funduszami  

z państwami sąsiadującymi z UE i na całym świecie, postawienie przez uczel-

nie na większą konkurencję, uznanie przez uczelnie za strategiczne ich związku 

ze środowiskiem biznesu, zwiększenie mobilności geograficznej i międzysek-

torowej, czy wykorzystanie możliwości programu uczenia się przez całe życie. 

W tym samym roku Komisja Europejska opublikowała Zieloną Księgę: 

Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe perspektywy24. W dokumencie wska-

zano obszary działań, do których realizacji powinny dążyć państwa człon-

kowskie UE, czyli: właściwy przepływ wykwalifikowanej kadry naukowej, 

światowej klasy infrastruktura naukowo-badawcza, wysokiej klasy instytucje 

naukowo-badawcze, skuteczny przepływ wiedzy, skoordynowane programy  

i priorytety naukowo-badawcze, otwarcie EPB na resztę świata. Zaakcentowa-

no w dokumencie, że uniwersytety jako instytucje działające w obu obszarach 

– Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa 

Wyższego – stoją przed coraz większymi wyzwaniami związanymi z finanso-

waniem, ale też z organizacją badań naukowych. 

W ramach programu modernizacji uniwersytetów Komisja Europejska 

ogłosiła w 2009 r. komunikat Nowe partnerstwo na rzecz modernizacji uczel-

ni: Forum UE na rzecz dialogu uczelni i przedsiębiorstw25. Dokument ten  

22 Mobilizowanie potencjału umysłowego Europy: umożliwianie uniwersytetom wniesienie 

pełnego wkładu do Strategii Lizbońskiej, KE, Bruksela 20.04.2005, COM(2005) 152 końcowy 

{SEC(2005)518}. 
23 Realizacja programu modernizacji dla uniwersytetów: edukacja, badania naukowe  

i innowacje, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Bruksela 10.05.2006, 

COM(2006) 208. 
24 Zielona Księga Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe perspektywy, Bruksela 

4.04.2007, KOM(2007) 161 wersja ostateczna. 
25 Nowe partnerstwo na rzecz modernizacji uczelni: Forum UE na rzecz dialogu uczelni  

i przedsiębiorstw, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego  
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podkreślał jednoznacznie, że uczelnie (to znaczy wszystkie instytucje szkolnic-

twa wyższego) pełniące trojaką rolę, to jest ośrodków nauczania na najwyż-

szym poziomie, zaawansowanych badań i przełomowych innowacji, stanowią 

kluczowy element trójkąta wiedzy w Europie. Wśród wielu wyzwań związa-

nych z modernizacją uczelni wskazana została kwestia transferu wiedzy 

(poprawy wykorzystywania wyników badań, zwłaszcza finansowanych ze 

środków publicznych), czy otwarcie uczelni na działania uczenia się przez całe 

życie. 

Wraz z końcem obowiązywania strategii lizbońskiej i pracami nad nową 

europejską strategią rozwoju Komisja Europejska przygotowała strategię roz-

woju szkolnictwa wyższego na następną dekadę. W dokumencie z września 

2011 r. Działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – plan moder-

nizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego26 za niezbędny mecha-

nizm osiągnięcia celu strategii „Europa 2020”, czyli inteligentnego i trwałego 

wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu uznano wiedzę, 

zaś za kluczowe instytucje w procesie realizacji tego celu – instytucje szkolnic-

twa wyższego. Również Rada Europejska w swoich Konkluzjach Rady w spra-

wie modernizacji szkolnictwa wyższego27 z grudnia 2011 roku podkreśliła zna-

czącą rolę uczelni w realizacji unijnych celów rozwojowych. Jednocześnie Ra-

da wezwała państwa członkowskie do promowania innowacji w szkolnictwie 

wyższym poprzez tworzenie bardziej interaktywnego środowiska edukacyjne-

go i doskonalenie infrastruktury transferu wiedzy, a także do dzielenia się wie-

dzą i innowacyjnością ze swoim otoczeniem na rzecz rozwoju regionalnego  

i lokalnego oraz do rozwijania uczenia się przez całe życie i efektywnego wy-

korzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie studio-

wania. 

W dokumencie z 2012 r. Wzmocnione partnerstwo w ramach europejskiej 

przestrzeni badawczej na rzecz doskonałości i wzrostu gospodarczego28 Komi-

sja Europejska zaznaczyła, iż Europejska Przestrzeń Badawcza (EPB) jest cen-

tralnym elementem strategii „Europa 2020” i wchodzącej w jej skład inicjaty-

wy przewodniej „Unia innowacji”. Opisując charakter Europejskiej Przestrzeni 

Badawczej podkreśliła kwestię wzmacniania baz naukowych i technologicz-

nych, niezbędnych dla swobodnej wymiany wiedzy naukowej i technologii  

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 2.04.2009, KOM(2009) 

158 wersja ostateczna. 
26 Działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – plan modernizacji europej-

skich systemów szkolnictwa wyższego, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 

20.09.2011, KOM(2011) 0567 wersja ostateczna. 
27 Konkluzje Rady w sprawie modernizacji szkolnictwa wyższego, (2011/C 372/09), 

„Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” C 372/36 z 20.12.2011. 
28 Wzmocnione partnerstwo w ramach europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz dosko-

nałości i wzrostu gospodarczego, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Eu-

ropejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 17.07.2012, 

KOM(2012) 392 wersja ostateczna. 
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w kreowaniu konkurencyjności oraz zdolności do wspólnego rozwiązywania 

wielkich wyzwań. Komisja zidentyfikowała 5 priorytetów EPB, wśród których 

znalazła się optymalizacja przepływu wiedzy naukowej, dostępu do niej i jej 

przekazywania, w tym za pośrednictwem cyfrowej EPB – zagwarantowanie 

wszystkim zainteresowanym stronom możliwości dostępu do wiedzy i jej wy-

korzystywania. W streszczeniu oceny skutków dotyczącym Europejskiej Prze-

strzeni Badawczej KE wezwała do działań ukierunkowanych na ukończenie  

w 2014 r. zapoczątkowanej w 2000 r. EPB. Jako jedną z przeszkód utrudniają-

cych osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych EPB Komisja wskazała ogra-

niczony obieg wiedzy naukowej i nierównomierny dostęp do tej wiedzy29.  

W 2014 r. w ocenie postępów prac nad EPB Komisja Europejska odniosła się 

między innymi do realizacji priorytetu dotyczącego optymalizacji przepływu 

wiedzy naukowej, dostępu do niej i jej przekazywania, w tym za pośrednic-

twem cyfrowej EPB. Zgodnie z oceną KE, w zakresie otwartego dostępu do 

publikacji i danych nadal istnieje szereg rzeczywistych i postrzeganych barier, 

w tym o charakterze prawnym, technicznym, finansowym, społeczno-kultu-

rowym i związanym z zaufaniem. Komisja zwróciła też uwagę, że choć więk-

szość państw członkowskich ma wdrożone mocne mechanizmy politycznego 

wspierania transferu wiedzy, nie znajduje to odzwierciedlenia we wsparciu 

finansowym w połowie państw członkowskich. W przypadku cyfrowej EPB 

Komisja wskazała, że infrastruktura gwarantująca dostęp do wiedzy i jej przy-

swajanie przez wszystkich, służąca otwartemu dostępowi do wyników badań 

finansowanych ze środków publicznych, nie jest odpowiednio rozwinięta30.  

 

Zamiast podsumowania – biblioteki w polityce Unii Europejskiej  

i Polski 

 

Analiza dokumentów strategicznych wytyczających kierunki rozwoju 

Europy Wiedzy prowadzi do wniosku, że biblioteki akademickie nie są wyod-

rębnione jako osobny element infrastruktury uczelni przyczyniający się w spo-

sób szczególny do realizacji przez szkoły wyższe postulatu tworzenia społe-

czeństwa i gospodarki opartych na wiedzy. W bogatej dokumentacji unijnej 

jest jednak uwypuklona kwestia generowania, upowszechniania i transferu 

wiedzy – procesów, których bez udziału bibliotek i ich coraz szerzej udostęp-

nianych zasobów nie można by przeprowadzić.  

29 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW 

Towarzyszący dokumentowi Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europej-

skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Wzmocnione partnerstwo w 

ramach europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz doskonałości i wzrostu gospodarczego, 

Bruksela, 17.7.2012 r., KOM(2012) 392 wersja ostateczna. 
30 Europejska przestrzeń badawcza Sprawozdanie z postępu prac za 2014 r., Komunikat 

Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 15.9.2014 r. KOM(2014) 575 wersja 

ostateczna. 
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Więcej odniesień wprost do bibliotek znaleźć można w dokumentach ilu-

strujących politykę szkolnictwa wyższego w Polsce. Na przełomie lat 

2009/2010, na fali unijnych procesów reformowania szkolnictwa wyższego, 

przygotowano dwa konkurujące ze sobą projekty strategii rozwoju szkolnictwa 

wyższego, tak zwany środowiskowy (rektorski) i rządowy (ekspercki). Choć 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez blisko pięć lat nie przyjęło 

żadnego z nich, stanowią one pewną bazę dla opracowywanego od kliku lat 

programu rozwoju szkolnictwa wyższego31. Projekt opracowany na zlecenie 

ministerstwa przez Ernst & Young oraz Instytut Badań nad Gospodarką Ryn-

kową32 uwzględnił biblioteki wyłącznie w odniesieniu do upowszechnienia 

wiedzy przez rozwój bibliotek, jednak była to jedynie drobna wzmianka towa-

rzysząca kwestii świadczenia przez państwo wysokiej jakości usług w obsza-

rze edukacji, badań oraz innych usług publicznych.  

Więcej uwagi poświęcił bibliotekom projekt strategii przygotowany przez 

Fundację Rektorów Polskich33. Autorzy wspomnieli o bibliotekach w kontek-

ście celu CO2.2, punkt 7 „Stworzenie – na poziomie kraju – nowoczesnej in-

frastruktury informacyjnej, wspierającej system kształcenia”34, wskazując na 

stworzenie bibliotek i sieci portali otwierających dostęp do odpowiednio wy-

branych i sklasyfikowanych zasobów edukacyjnych. Podkreślili również –  

w punkcie 10  celu CO4.2 „Poprawa systemu wspierania działalności nauko-

wo-badawczej i rozwojowej na uczelniach”35 – konieczność zapewnienia,  

w wyniku działań ministerstwa, pracownikom naukowym, doktorantom i stu-

dentom uczelni szerokiego, bezpośredniego dostępu do informacji naukowej 

(biblioteki cyfrowe i specjalistyczne bazy wiedzy). W ramach zaś celu CO7.3 

„Podniesienie efektywności zarządzania szkołą wyższą” cały punkt 6 poświę-

cono zwiększeniu efektywności systemów biblioteczno-informacyjnych  

w uczelniach, koncentrując się na kwestiach cyfryzacji zasobów, finansowania 

i zarządzania36. Trudno uznać to za dowód zmieniającego się podejścia decy-

dentów rządowych do bibliotek akademickich, gdyż oba dokumenty nie są 

obowiązujące. Niemniej propozycja środowiskowa świadczy o tym, iż rola 

31 Z raportu NIK z 2010 roku, w którym zarzucono brak przyjętej strategii rozwoju szkol-

nictwa wyższego do roku 2020 wynika, że MNiSW podjęło decyzję o rozpoczęciu prac nad do-

kumentem strategicznym „Program rozwoju szkolnictwa wyższego”, zob: NIK, Informacja  

o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych przez szkoły wyższe KNO-4101-

02/00/2010, [dostęp 6.07.2015], https://www.nik.gov.pl/plik/id,3312,vp,4188.pdf, s. 20. 
32 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – drugi wariant, War-

szawa 2010, s. 20,  [dostęp 6.07.2015], http://www.nauka.gov.pl/g2oryginal/2013_05/59579f 

9e6efaec82014d6d5be081ca23.pdf. 
33 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010–2020 – projekt środowiskowy, Konferen-

cja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2009, 

[dostęp 6.07.2015], http://www.krasp.org.pl/pliki/fdc2bf4809b691e28546a48f8451c42f.pdf. 
34 Ibidem s. 79–80. 
35 Ibidem s. 89. 
36 Ibidem s. 114. 
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bibliotek w modernizowaniu uczelni w Polsce jest dostrzegana przez środowi-

sko akademickie. Inna rzecz, czy będzie uwzględniana formalnie w dokumen-

tach uchwalanych przez rządzących. 
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Abstract: The ar ticle concerns the contemporary librar ianship and the place of 

libraries in the information society. Rapid growth of information is conducive to the 

development of libraries, defining their mission and building their image in the modern 

world. Author points out several areas that affect the internal image of the library. 

These are: process management, communication and exchange of information, internal 

relations, the level of motivation of the staff, image management style and management 

system, the atmosphere in the workplace, conditions for staff development, integration 

activities, interpersonal communication, working conditions, an identification system 

for employees, good external image. It also describes the competences of modern li-

brarians: creativity, ability to cooperate, the use of information technology, communi-

cation skills and efficiency in planning. Modern library is a place for meetings and cul-

tural activity of the environment, for which it is assigned. 

 

Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, bibliotekoznawstwo, misja biblio-

tek, wizerunek i tożsamość bibliotek. 

 

 

Otwartość 

 

Współczesne biblioteki i bibliotekarze są coraz lepiej postrzegani, zauwa-

żani w mediach, doceniani za kreowanie potencjału kulturowego, nagradzani  

w konkursach edukacyjnych, nazywani protagonistami nowoczesnego społe-

czeństwa i animatorami postaw obywatelskich. Życie bibliotek i bibliotekarzy 

wzbogaciło się o działania uzupełniające i urozmaicające egzystencję, bowiem, 

parafrazując Susan Sontag, aktywność społeczna polega na prowadzeniu życia, 

w którym się myśli, i myśleniu o życiu, które się prowadzi1. Autorefleksja  

w profesji bibliotekarskiej polega na intensywnym doznaniu aktywności  

i zmienności otaczającego świata. Istotna jest także samoświadomość bibliote-

karzy, iż reprezentują realne środowiska, w których pracują (naukowe,  

inteligenckie, robotnicze, chłopskie, spauperyzowane, wykluczone, odmienne 

1 J. Cott, Myśl to forma odczuwania, Susan Sontag w rozmowie z…, Kraków 2014, s. 7. 



 

kulturowo i inne2), a nie samych siebie. Biblioteki jako instytucje oświatowe 

stają się kanałem przekazu kultury, a jako instytucje kulturalne poszerzają  

i redefiniują ramy instytucjonalne edukacji. W związku z tym kulturalno-

oświatowy charakter działalności bibliotekarskiej w sposób naturalny włącza 

bibliotekarzy w kształcenie ustawiczne i, szczególnie ważną w środowiskach 

lokalnych, ideę na rzecz przeciwdziałania wykluczeniom3. Oczywistym jest, że 

biblioteka to element pejzażu miejsca i epoki, w której istnieje, choć dawniej 

podkreślano to mocniej opisując podróże i odległe miasta4. Filozofia nowożyt-

nej otwartej biblioteki zaczęła kiełkować wraz z pojawieniem się środowisk 

naukowych, które narzucały opinii publicznej własne kryteria wartościowania 

poczynań ludzkich. Prywatne zbiory biblioteczne od dawna traktowane były 

jako instrumenty badań naukowych, ale w jeszcze większym stopniu jako 

świadectwa wysokiej pozycji społecznej ich posiadaczy. Krzysztof Pomian 

pisał, iż dawniej „rzadki lub zgoła unikalny rękopis był dla uczonego tekstem, 

który należało opublikować, by uratować go przed niebezpieczeństwem znisz-

czenia, a zarazem wzbogacić dzięki niemu wiedzę o rzeczach minionych; po-

siadacz tego rękopisu czerpał natomiast zadowolenie z faktu, iż nie był on ni-

gdy ogłoszony, ponieważ wskazywało to na wartość biblioteki, a tym samym – 

na rangę tego, kto ją skompletował, na jego bogactwo lub miejsce  

w społecznej hierarchii. Jeszcze w 1714 r. odmówiono Leibnizowi wypożycze-

nia jakichś niepublikowanych kodeksów z Biblioteki Cesarskiej w Wiedniu, 

ponieważ mógł je skopiować i wydać, działając w ten sposób na szkodę owej 

biblioteki”5. 

Idea otwartego dostępu do księgozbiorów była stopniowo wprowadzana 

w życie za sprawą XVII wiecznych intelektualistów, którzy – jak flamandzki 

erudyta Justus Lipius – nawoływali do otwierania książnic dla uczonych, sta-

wiając za wzór Muzeum Aleksandryjskie6. Inni, jak Godefridus Henschenius  

i Daniel Papebroch, znani w Europie bollandyści, pisali listy do kanclerza Pier-

re’a Sugiera, aby ten zechciał wypożyczyć na krótko jeden z jego rękopisów 

do biblioteki Collège de Clermont celem przepisania. W uzasadnieniu prośby 

2 Autor ma na myśli niestandardowe działania, jak te, zawarte w projekcie realizowanym  

przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Biblioteka miejscem spotkań wielu 

kultur” – finansowanym z funduszy pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. 
3 Zob. na ten temat: J. Ladorucki, Małe ojczyzny – lokalne biblioteki – nowe oblicza bi-

bliotekarskiej profesji, [w:] Bibliologia i informatologia, red. D. Kuźmina. Warszawa 2011,  

s. 89–99. 
4 Jako przykład z ostatnich lektur autora niech stanowią paryskie wspomnienia Tadeusza 

Peipera: „Miasto tętniące wrzącą wieczną pracą; miasto najpiękniejszych starych budowli, naj-

wspanialszych starych budowli, najwspanialszych muzeów, bibliotek, kościołów, sal uniwersy-

teckich i teatralnych […] Paryż! […] Olbrzymie gmachy, w które myśl ludzka włożyła wszystkie 

siły piękna i bogactwa […]. Miejsce spotkania prawd i czynów. Ruch, blask, szum! Życie!” Cy-

tat za: T. Peiper, Ma lat 22, Kraków1936, s. 325–326, 361. 
5 K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Warszawa 2010, s. 134. 
6 Ibidem, s. 133.  

20 



 

przytaczali, iż podobnej łaski użyczyli im wcześniej papież, królowa Krystyna 

Szwedzka, liczni kardynałowie i inne znakomitości dworu francuskiego, jak 

spowiednik Ludwika XIV, ojciec François Annat7. Wprowadzenie powszech-

nego dostępu do księgozbiorów równoznaczne jest uznaniu, że wszyscy ludzie 

są równi i dostrzeganiu nowoczesnej misyjnej idei biblioteki dostępnej dla 

wszystkich. Od dawna też wskazywano na misję zawodu i szczególne powoła-

nie ludzi pracujących z księgozbiorami. Na ziemiach polskich widać to w cza-

sach tworzenia Biblioteki Ossolińskich i w słynnym traktacie o Obowiązkach 

bibliotekarza z 1829 roku. Stanisław Dunin-Borkowski pisał: „Nie ma zapomi-

nać Bibliotekarz, że księgozbiór, którym zawiaduje, nie jest tylko dla jego 

użytku i zabawy, ale dla publiczności i potomności wystawiony. Każda biblio-

teka powinna zawierać zbiór wszystkich materiałów do historii nauk przy-

szłym wiekom służyć mogących. Niech pomni Bibliotekarz, że ta nauka, którą 

on przedkłada, albo dziś jest w modzie, wkrótce może obojętną się stanie […] 

Sława biblioteki powinna być sławą jego osobistą, na jej ustalenie, i coraz 

większe rozszerzenie powinien poświęcać wszystkie swoje czyny, wszystkie 

niewczasy, wszystkie trudy i nieprzyjemności, wszystkie zgoła całego życia 

prace, a tak tylko stanie się godnym swego szlachetnego powołania”8. 

Styl działania współczesnych bibliotek umyka dawnym standardom i bu-

dzi uśpiony potencjał. Warto podkreślać, iż biblioteki jako miejsca nie służą 

wszechobecnej sprzedaży, ale zachęcają do działania; ich otwartość to prowo-

kacja zachęcająca do myślenia, do partycypacji. Każda biblioteka może się 

rozwijać jedynie przez adaptację i tworzenie relacji z otoczeniem, rozumianym 

jako zbiór zjawisk, procesów i instytucji kształtujących stosunki wymienności. 

Dynamika otoczenia współczesnej biblioteki, charakteryzująca się złożonością 

narzuca określone sposoby działania, stymuluje zmiany i rozwój.  

 

 Natłok informacji 
 

Współczesne realia, pobudzane nieustannym przepływem informacji, 

uległy tak licznym przekształceniom, że wywołują naturalne refleksje. Żyjemy 

bowiem w świecie, w którym wszystkiego przybywa. Coraz więcej jest ludzi, 

sprzętów audiowizualnych, publikacji (tych papierowych i elektronicznych); 

modyfikuje się bezustannie techniki i narzędzia, przybywa pól myślenia, mno-

ży się dobro, ale prawdopodobnie przybywa też zła, więcej jest biedy i bogac-

twa. Świat nie kurczy się, jak sugerowała modna dawniej metafora globalnej 

wioski, lecz rozrasta i wchłania w siebie wszystko. Coraz więcej rzeczy 

współistnieje ze sobą, coraz więcej zjawisk i wydarzeń zachodzi w świecie 

równocześnie. Kultura ludzka mieści w sobie różne formy, które wzbogacają 

się nawzajem i uzupełniają. Powiększa się tak zwany łańcuch medialny, który 

7 Ibidem, s. 135. 
8 S. Dunin-Borkowski, O obowiązkach bibliotekarza, Lwów 1829, s. 36, 38. 
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stawia szczególne wyzwania specjalistom informacji naukowej, którzy stają się 

kimś więcej niż bibliotekarzami nowoczesnej kultury i nauki. Współczesne 

kierunki rozwoju mediów, w dobie ich konwergencji, są trudne do przewidze-

nia. Prasa drukarska zapoczątkowała budowę nowoczesnego świata, a kompu-

ter połączony z Internetem powołał do życia hybrydowego nadawcę i odbiorcę, 

podmiot i przedmiot, przyczynę i efekt procesów komunikacyjnych. Media 

osadzają się coraz głębiej w naszej rzeczywistości i nadają nowy sens ludzkim 

poczynaniom9. Książka papierowa przestała być tak uprzywilejowanym środ-

kiem komunikowania jak dawniej. Trwają dyskusje nad końcem epoki Guten-

berga. Pada wiele, często naiwnych, argumentów z różnych stron, ale rewolu-

cja informacyjna jest faktem. Wydaje się, że niekończące się dyskusje futurolo-

giczne nad tym, czy komputery są wrogami książek, czy epoka analogowa 

umiera na naszych oczach, niewiele wnoszą nowego do dyskursów humani-

stycznych. Koniec papierowego świata, radia, kina, ogłaszano wielokrotnie. 

Wydaje się, że nowe media są takim samym zagrożeniem dla tradycyjnej książ-

ki, jak winda dla schodów. Przecież wciąż budujemy obok siebie – jedne i dru-

gie. 

Realnym efektem tych zjawisk jest ustawiczny przyrost informacji. Roz-

rasta się otoczenie informacyjne współczesnego człowieka. Dawniej liczba in-

formacji i dokumentów, które gromadzono w ciągu życia mieściła się w jednej 

dłoni (w uproszczeniu: akt urodzenia, ślubu, dokumenty kościelne, medyczne, 

sądowe, akt zgonu – to właściwie wszystko, by spokojnie żyć). Współcześnie 

rozrastające się instytucje społeczne i administracyjne, produkują dokumenty  

w tysiącach egzemplarzy i oczekują współpracy, reakcji, odpowiedzi. Przez 

uchylone drzwi, do naszych domów wślizgują się reklamy, oferty, ulotki. 

Wszystko to, to mniej lub bardziej ważne informacje, które w coraz większym 

stopniu dominują otoczenie, a człowiek ponowoczesny nie potrafi żyć bez do-

brych i złych wiadomości10.  

Niepostrzeżenie wkroczyliśmy w wiek informacji. Pojawiło się społe-

czeństwo informacyjne jako trzecie stadium cywilizacyjne (po rolniczym  

i przemysłowym). Era informacji opiera się o Internet, który przyniósł znaczą-

ce korzyści: dał wiedzę, szanse ekonomiczne oraz rozwój kapitału społeczne-

go. Nieuchronnie pojawiły się także zagrożenia (uzależnienie od Internetu, bez-

robocie technologiczne, potrzeba re-kwalifikacji). Dają się zauważyć społeczne 

„nierówności cyfrowe”, ataki hakerów, crackerów, lamerów, script kiddie, ła-

miące zabezpieczenia programowe dla zarobku i zniszczenia systemu, WikiLe-

aks, e-wojny i wirusy. Obok tego stwierdzono analfabetyzm informacyjny, jako 

9 Zob. P. Levinson, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej,  

Warszawa 2006. 
10 Czym jest aktualna i użyteczna informacja, pokazuje obrazowa anegdota. Informacja  

o aktualnych wynikach wieczornego losowania Lotto jest bezcenna tu i teraz, jednak następnego 

dnia te same dane będą już tylko mało znaczącą statystyką w zestawie wyników z ostatniego 

tygodnia. 
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sytuację, w której zmuszeni jesteśmy uczyć się od maszyn, bowiem nie potrafi-

my posługiwać się informacją, przetwarzać jej, prezentować i dystrybuować; 

nie odróżniamy danych od informacji a informacji od wiedzy. „Rzecz w tym, 

że nowe media nie pytają o zgodę”11, jak stwierdził Jason Epstein,  

a rozwój sektora informacji w gospodarce zaczął wytwarzać nowe, nieznane 

wcześniej zjawiska, na przykład:  

 produkcję i przetwarzanie informacji (technologie hardware i software);  

 dystrybucje informacji (widoczne w telekomunikacji i telewizji cyfrowej); 

 rozwinął się także segment usługi w zakresie udostępniania informacji, 

głównie poprzez biblioteki;  

 w bibliotekach powstają eksperymentalne przestrzenie kreatywności typu 

makerspace. Doświadczenie pokazuje iż biblioteka i idea do it yourself 

świetnie do siebie pasują. 

Gwałtowna i radykalna transformacja techniczna, ekonomiczna, systemo-

wa i kulturowa dotyczy całego otoczenia, pośrednio i bezpośrednio. Dla współ-

czesnych społeczeństw informacyjnych towarem jest informacja, traktowana 

jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od 

dóbr materialnych. Towarzyszące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego 

zjawiska przetwarzania informacji i edukacji w zakresie jej dystrybucji i zasto-

sowania, stanowią szansę dla bibliotekarzy jako specjalistów w tym zakresie. 

Dodatkowo, aspekt kreowania społeczeństwa przez Internet i rozwijające się 

technologie, daje bibliotekom szanse wykorzystania dostępnego im softwaru,  

a nawet zarabiania na przetwarzaniu informacji. Szanse rozwojowe społeczeń-

stwa informacyjnego, służą demokracji poprzez wolny dostęp do zasobów in-

formacyjnych i prawo do bycia informowanym oraz informowania wszystkich, 

niezależnie od sytuacji i miejsca pobytu lub zamieszkania. Bibliotekarstwo ja-

ko aktywność zawodowa uległo zasadniczym zróżnicowaniom i coraz trudniej 

mówić i myśleć o nim jako o jednolitej rodzajowo profesji. Wymaga więc nie 

tylko naukowej analizy i badań, ale też rozumienia i refleksji ze strony przed-

stawicieli zawodu. Wiedza o powstającym społeczeństwie informacyjnym staje 

się pożądanym produktem pierwszej potrzeby, a jej nadawcami powinni być 

między innymi bibliotekarze, jako interpretatorzy i budowniczy informacji. 

Także sama biblioteka już dawno przestała być spokojną wyspą na wzburzo-

nym oceanie życia – jak mawiali dawniej ci, którzy nie doceniali pracy biblio-

tekarzy. Inne są zadania bibliotekarzy gminnych bibliotek publicznych i ich 

praca na rzecz małych ojczyzn. Inne są zadania bibliotekarzy/specjalistów in-

formacji w dużych i wysoko skomputeryzowanych bibliotekach wyższych 

uczeni. Silne poczucie misji i zrozumienie wśród bibliotekarzy społecznej wagi 

zawodu nie idą jednak w parze z działaniami kręgów opiniotwórczych, nau-

kowców i polityków, aby budować wokół książnic przestrzeń społecznej  

akceptacji i poczucia funkcjonalnej niezbędności tych instytucji w każdym  

11 J. Epstein, Rewolucyjna przyszłość książek, [w:]  Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki 

Politycznej, Warszawa 2010, s. 162. 
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środowisku w Polsce12. Sami bibliotekarze nie podejmują systemowych działań 

budujących misję bibliotek i ich najlepszy wizerunek. Rodzi się także pytanie, 

jak mówić o współczesnych bibliotekach, aby być zrozumianym? Czy języ-

kiem ambiwalentnej teorii, która zawsze pozostawia z wątpliwościami część 

nieprzekonanych do naukowych dyskursów, czy może językiem Umberta Eco, 

który niejednokrotnie wyrażał bezradność wobec faktu natłoku informacji  

i trudności ich syntezy?13 

 

Wizerunek i tożsamość 

 

Wizerunek i tożsamość współczesnych bibliotek to elementy, które iden-

tyfikują te instytucje w przestrzeni fizycznej i mentalnej14. Wizerunek i tożsa-

mość nie jest tym samym, ale ich związek wewnętrzny jest oczywisty, tak sa-

mo, jak i wpływ na misję książnic. Obydwa pojęcia mają charakter dynamicz-

ny i powstają w sposób ewolucyjny. Wizerunek tworzy osobowość instytucji 

(firmy), marek, produktów15: „W przeciwieństwie do wizerunku, który od-

zwierciedla opinie, tożsamość jest czymś obiektywnym, ponieważ składają się 

na nią różnego rodzaju elementy, za pomocą których organizacja jest identyfi-

kowana (na przykład znak, barwy firmowe, normy zachowań i inne). Można 

powiedzieć, że tożsamość to zbiór pewnych określonych bodźców,  

a wizerunek to sposób, w jaki są one odczytywane”16. Wizerunek, najogólniej 

mówiąc, to pozytywny obraz instytucji w percepcji jego otoczenia, stworzony 

na skutek aktywnych i świadomych działań17. Józef Szocki podaje, że wizeru-

nek firmy powstaje jako rezultat oddziaływania trzech grup czynników: 

 indywidualnych potrzeb, motywacji, sposobów uczenia się i postrzegania 

rzeczywistości (dotyczą one wewnętrznych procesów mentalnych kreują-

cych wizerunek firmy i stanowią wypadkową takich celów nabywców/

użytkowników, jak: wiek, wykształcenie, zawód, przynależność do okre-

ślonej grupy społecznej, dochód i temu podobne). Te atrybuty przyczynia-

ją się do powstania między innymi potrzeb i motywacji; 

 cech samej firmy (głównie tych, które dostrzegają nabywcy); subiektywne 

ich postrzeganie to determinanty wizerunku; 

12 Por. J. Ladorucki, op. cit. 
13 Chodzi między innymi o dewizę Wittgensteina umieszczoną na obwolucie pierwszego 

wydania Imienia róży, która świadczy o dwugłosowości Eco i brzmi „O czym nie można teore-

tyzować, to musimy opowiedzieć”. 
14 Na temat wizerunku bibliotek publicznych prowadzono badania empiryczne. Zob.:  

Ł. Ostrowski, Wizerunek bibliotek publicznych. Raport z badań, [dostęp: 01.06.2015], https://

wirtualnysegregator.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/RAPORTY/03_wizerunek_bibliotek_ 

publicznych_raport_PRB.pdf. 
15 B. Rozwadowska, PR. Teoria. Praktyka. Perspektywy, Warszawa 2009, s. 194. 
16 Ibidem. 

17 W. Budzyński, Zarządzanie wizerunkiem firmy, [w:]  Metody badania wizerunku  

w mediach, red. T. Gackowski, M. Łączyński, Warszawa 2009, s. 80. 
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 oddziaływania osób trzecich (uwarunkowania kulturowe, społeczne, tech-

nologiczne, ekonomiczne i naturalne: wpływ członków rodzin, grup od-

niesienia, liderów opinii)18.  

Wizerunek posiada odniesienia wewnętrzne, jak i zewnętrzne, które moż-

na jeszcze podzielić na bliższe i dalsze. Otoczenie wewnętrzne biblioteki to nie 

tylko pracownicy (pion kierowniczy, rada biblioteczna), osoby związane bez-

pośrednio z funkcjonowaniem instytucji bibliotecznej (nadzór merytoryczny, 

członkowie kół przyjaciół biblioteki, stowarzyszeń), ale również ich rodziny, 

bliscy i znajomi. 

Do otoczenia zewnętrznego bliższego zaliczyć należy czytelników oraz 

innych użytkowników wykorzystujących w jakikolwiek sposób zbiory (dobra) 

zgromadzone w bibliotece (ludzie nauki, sztuki, studenci, animatorzy życia 

społecznego); także organizacje społeczne, inne instytucje kulturalne, lokalne 

władze i instytucje finansowe, związki zawodowe oraz lokalną społeczność. 

Otoczenie zewnętrzne dalsze stanowią tak zwani liderzy opinii (kręgi opinio-

twórcze); mogą nimi być dziennikarze, instytucje kultury i nauki (także konku-

rencyjne biblioteki prywatnych i państwowych szkół wyższych), władze cen-

tralne, ugrupowania polityczne, media w szerokim rozumieniu. 

 Zazwyczaj wymienia się trzy typy wizerunku: wizerunek zwykły, pożą-

dany oraz lustrzany. Pojęcia te przybliża Barbara Rozwadowska następująco: 

„Wizerunek zwykły odzwierciedla powszechnie istniejące, a zatem potoczne 

opinie na temat danej organizacji. Wizerunek lustrzany mówi o tym, jak insty-

tucja ocenia samą siebie, przy czym najczęściej chodzi tu o opinię zarządu. 

Kwestię tę można jednak potraktować szerzej i oceny wizerunku firmy mogą 

dokonywać wszyscy jej pracownicy. (…) Wizerunek pożądany, czyli taki, jaki 

organizacja chciałaby posiadać. Najczęściej jest on tworzony na podstawie mi-

sji organizacji. Pożądany wizerunek może wydawać się czasem bardzo ideali-

styczny i z tego powodu trudny do zrealizowania, nie oznacza to jednak, że 

firma powinna z niego rezygnować. Wizerunek pożądany powinien być trakto-

wany jako pewien cel, do którego przedsiębiorstwo winno dążyć w długim 

okresie (nawet 10–15 lat)”19.  

Budowanie wizerunku jest procesem niezwykle pracochłonnym i czaso-

chłonnym, odbywa się na wielu płaszczyznach, a jego ostateczny kształt okre-

ślają subiektywne opinie. Ocena wizerunku biblioteki, podobnie jak innych 

instytucji, jest trudna, bowiem polega na mierzeniu tego, co wydaje się niemie-

rzalne i podlega wielopłaszczyznowym wpływom. Jeden z badaczy tego zjawi-

ska proponował wykorzystanie macierzy celów wizerunkowych w procesie 

oceny efektów public relations20. W bibliotekach, o ile dobrze wiadomo autoro-

wi artykułu, nie testowano do tej pory tego typu narzędzi. Sugerując się  

18 J. Szocki, Wizerunek firmy w mediach, Poznań 2008, s. 34. 

19 B. Rozwadowska,  op. cit.,  s. 56. 

20 D. Tworzydło, Macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów public rela-

tions, Rzeszów 2008, s. 40. 
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badaniami w innych obszarach i dokonując twórczej ekstrapolacji wyników  

na rzeczywistość biblioteczną, autor proponuje wyznaczyć kilka obszarów, 

które wpływają na wewnętrzny wizerunek biblioteki. Są to: 

 szeroko rozumiane zarządzanie procesami komunikacji i wymiany infor-

macji; 

 relacje wewnętrzne, poziom motywacji pracowników; 

 wizerunek kierownictwa, styl i system zarządzania; 

 atmosfera w miejscu pracy; 

 warunki rozwoju pracowników; 

 działania integracyjne; 

 komunikacja interpersonalna; 

 warunki pracy; 

 system identyfikacji pracowników; 

 dobry wizerunek zewnętrzny. 

Wśród determinantów wizerunku zewnętrznego hierarchicznie najważ-

niejszą rolę powinny odgrywać: 

 standardy komunikacji i relacje z użytkownikami biblioteki; 

 wypracowana marka książnicy; 

 jakość oferty analogowej i elektronicznej oraz usług w tym zakresie; 

 procesy komunikacji z otoczeniem i relacje z mediami; 

 wiarygodność i uczciwość; 

 zaangażowanie społeczne; 

 tożsamość biblioteki (historyczna i kulturowa, w tym historia książnicy  

– jeśli to możliwe, opisana); 

 programy i działania public relations; 

 działania pracowników jako ambasadorów biblioteki; 

 pozycja na rynku (wśród innych książnic w mieście, regionie, kraju) i wy-

niki rankingowe; 

 działania reklamowe, techniczne środki oddziaływania; 

 imprezy kulturalne  skierowane do otoczenia; 

 biblioteka jako miejsce; 

 zaangażowanie w sponsoring, współpracę regionalną i udzielanie poparcia 

instytucjonalnego (markowego) dla określonych działań w miejscu lub 

kraju21. 

Wizerunek jest intelektualną lub zmysłową interpretacją instytucji, przed-

miotu lub osoby, uwarunkowaną dodatkowo przez cechy podmiotu (emocje, 

postawy, wartości), w którego umyśle powstaje określony wizerunek22. Wize-

runek można więc określić jako subiektywne postrzeganie instytucji/biblioteki 

przez jej otoczenie. Wizerunek nie jest wierną kopią wyobrażonego przedmiotu 

z uwagi na aktywność i subiektywność procesu spostrzegania. Istotna z punktu 

widzenia działalności różnego typu instytucji bibliotecznych jest możliwość 

 

21 Ibidem. 
22 A. Davis, Public Relations, Warszawa 2007, s. 47–48. 
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kształtowania wizerunku, rozumiana jako nadawanie mu wśród odbiorców 

określonego kształtu psychologicznego23. Biblioteki, niezależnie od ich typów  

i miejsca w środowisku, nie prowadzą polityki wizerunkowej, jednak dzielą ze 

sobą wspólny wizerunek. Na podstawie przypadkowych zazwyczaj doświad-

czeń z kilku instytucji, powstają opinie na temat biblioteki w ogólności . 

Często bywa tak, że wyobrażenie biblioteki jest nieaktualne, bowiem dotyczy 

relacji z odległej przeszłości lub ma charakter lokalny, gdyż wynika z do-

brych lub złych kontaktów interpersonalnych w określonym miejscu, gdzie 

biblioteka funkcjonuje.  

Reasumując, należy stwierdzić, że między wizerunkiem a tożsamością 

biblioteki występują dość subtelne, ale istotne różnice. Na pojęcie tożsamości 

instytucji składają się poczucie odrębności od otoczenia, poczucie ciągłości 

własnego ja (stałość w czasie, pomimo zmian, jakie zaszły), poczucie we-

wnętrznej spójności oraz poczucie posiadania wewnętrznej treści24. Naturalnie, 

instytucja jako taka nie ma zdolności dosłownego odczuwania, ale w tym wy-

padku chodzi o punkt widzenia otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego (sądy 

pracowników instytucji). Wyrazistą tożsamość biblioteki tworzą wszystkie ele-

menty, za pomocą których jest identyfikowana i które powodują, że nie jest 

mylona z innymi instytucjami. Według opinii badaczy tożsamość organizacji 

(corporate identity) określają czynniki zawarte we wzorze: CI = CB + CC  

+ CD25. 

CB (corporate behaviour) to normy zachowań obowiązujące w organiza-

cji, CC (corporate communications) stanowią sposoby komunikowania się or-

ganizacji z otoczeniem, natomiast CD (corporate design) oznacza tożsamość 

wizualną organizacji. Na podstawie powyższego wzoru można wyciągać wnio-

ski odnośnie aktualnej i przyszłej tożsamości bibliotek w zmieniającym się oto-

czeniu gospodarczym, społecznym i kulturowym. 

 

Misja zawodu bibliotekarskiego i biblioteki jako instytucji 

 

Misja zawodu określa szczegółowe cele jakie ma spełniać profesja w za-

spokajaniu potrzeb społecznych. Misja zawodu bibliotekarskiego wyznacza 

kierunek i jest nastawiona na przyszłość, wyraża oczekiwania i wyzwania, któ-

re stają się udziałem pracowników tej grupy zawodowej, a także to, czy proces 

jej realizacji jest wiarygodny. Kultura biblioteki narzuca jej określony sposób 

działania i określa stopień suwerenności. Jej skuteczność wyznaczają innowa-

cje, elastyczność, jakość usług i opanowana sztuka wprowadzania zmian, po-

dobnie jak w przypadku planowania strategicznego w nowoczesnej firmie26. 

23 Por. W. Budzyński, Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji firmy i marki, War-

szawa 2008, s. 11. 
24 Por. A. Gałdowa, Tożsamość człowieka, Kraków 2000, s. 47. 

25 J. Filipek, Tożsamość wizualna firm, „Marketing i Rynek”  1995, nr 9, s. 11. 

26 Por. Strategor, Zarządzanie firmą, Warszawa 1997, s. 294–295. 
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Kultura organizacyjna bibliotek, czerpiąca współcześnie z historii tej instytucji, 

określa stopień doskonałości i sprawności w opanowaniu rzemiosła bibliotekar-

skiego, jego szczególnych umiejętności i specjalności. Stanowi ona swoisty 

drogowskaz prowadzący do samoczynnego rozwoju oraz przezwyciężenia kry-

zysów. W literaturze z zakresu zarządzania można znaleźć różnorodne określe-

nia kultury organizacj i , ale należy podkreślić, iż pojęcie to ma doskonałe 

walory adaptacyjne na gruncie bibliotekoznawstwa. Dość łatwo bowiem do-

strzec, że biblioteczna kultura organizacji jest wytworem historii utrwalonym 

tradycją i przekazywanym z pokolenia na pokolenie; stanowi niepisany kodeks 

wartości, wzorców zachowań organizacyjnych, symboli, postaw i orientacji 

pracowników bibliotek. Kultura organizacyjna bibliotek wykazuje również 

liczne wpływy środowiska kulturowego i polskiej walki o byt narodowy27. Te 

wszystkie elementy tworzą system znaków, który umożliwia określoną inter-

pretację rzeczywistości i nadawanie realnego kształtu organizacji28. Liczne ar-

tefakty kultury narodowej, jak Scriptorum Polonicorum Hekatontas Szymona 

Staropolskiego, Bibliografia Polska Estreicherów czy Biblioteka Rzeczypospo-

litej braci Załuskich budują naturę rzeczywistości, w której doskonale odnajdu-

ją się bibliotekarze i kolejne pokolenia Polaków.  

W literaturze bibliotekoznawczej niewiele miejsca poświęca się planowa-

niu strategicznemu współczesnych bibliotek, a wszystko wskazuje na to, iż jest 

ono niezbędnym elementem wypełniania misji tych instytucji. Planowanie stra-

tegiczne to proces ustalania długoterminowych celów, dokonywania systema-

tycznych analiz otoczenia i potencjału instytucji oraz podejmowania decyzji, co 

do przyporządkowania środków (budżetowych, produkcyjnych, materiało-

wych) i sposobów realizacji29. Spośród znanych zarządczych koncepcji pla-

nowania strategicznego, najczęściej wymienia się szkoły: planistyczną, ewolu-

cyjną, pozycyjną i zasobową. W odniesieniu do instytucji bibliotecznej praw-

dopodobnie najlepiej sprawdza się połączenie koncepcji szkoły pozycyjnej  

i zasobów. Fundamentalnym założeniem pierwszej z nich było osiąganie prze-

wagi konkurencyjnej i wykorzystanie badań operacyjnych dla stworzenia zbio-

ru technik optymalizacyjnych, użytecznych w różnych obszarach działania or-

ganizacji. Podejście pozycyjne ma charakter normatywny i dydaktyczny, a za 

punkt wyjścia przyjmuje analizę otoczenia instytucji, która decyduje o sku-

teczności organizacji i jej sukcesie; podstawową strategią tego podejścia jest 

27 Autor ma tu na myśli organizacje społeczne i towarzystwa czytelnicze działające na 

przełomie XIX i XX wieku, między innymi Wydział Czytelń Warszawskiego Towarzystwa Do-

broczynności, Towarzystwo Czytelni Ludowych, Towarzystwo Szkoły Ludowej, Polska Macierz 

Szkolna.  
28 Por. E. Gujańczyk, Kultura organizacyjna jako element kreowania organizacji przed-

siębiorczej, [w:]  Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii, red. E. Mieszajikina , R. Ma-

ciejewska, Lublin 2012, s. 33–42; K. Bolesta-Kukułka, Decyzje menedżerskie, Warszawa 

2003, s. 103; M. Kostera; Zarządzanie międzykulturowe, [w:] Zarządzanie, red. A.K. Koźmiń-

ski, W. Piotrowski, Warszawa 2004, s. 439. 
29 Por. I. Penc-Pietrzak, Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Warszawa 2010,  

s. 14. 
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minimalizacja kosztów i zróżnicowanie produktów30. Druga ze szkół – zasobo-

wa – przyjęła jako główną przesłankę działania i źródło sukcesów zrozumienie 

konfiguracji unikalnych zasobów i umiejętności, które dają firmie kluczowe 

kompetencje. Szkoła zasobowa poszukiwała odpowiedzi na pytanie, co powo-

duje, że określone zasoby i umiejętności są cenne. Instytucja działająca według 

tej filozofii, dynamicznie dopasowuje swoje zamierzenia do zasobów i wyko-

rzystuje je, budując unikalne konfiguracje na danym rynku31.  

Najważniejszym elementem planowania strategicznego są ludzie. Wśród 

stereotypowych cech bibliotekarzy, wymienia się: kryształową uczciwość, pra-

cowitość, umiłowanie porządku, komunikatywność i chęć służenia pomocą. To 

świetny kapitał na przyszłość. Jaki typ pracy w bibliotece jest potrzebny współ-

cześnie? Wśród współczesnych bibliotekarzy zauważalne są trzy typy pracy, 

które często, ale nie zawsze, wiążą się z typem przygotowania, wiekiem i sty-

lem wcześniejszej pracy. Na czoło wybija się bibliotekarz jako adaptator:  

1. Typ adaptacyjny (tradycyjny) – to bibliotekarz, który reprezentuje nasta-

wienie zachowawcze, jego cechy są wręcz stereotypowe: precyzyjny, zdy-

scyplinowany, godny zaufania, akceptuje przedstawione założenia proble-

mu, można na nim polegać, potrafi dobrze zaplanować i zorganizować 

czas. Bibliotekarz-adaptator koncentruje się na rozwijaniu istniejących 

struktur, dążąc do ulepszenia działania biblioteki. 

2. Typ innowacyjny. Bibliotekarz-innowator postrzegany jest jako trudny do 

kierowania niezdyscyplinowany. Posiada wyobraźnię, tworzy własne wi-

zje, często kwestionuje cele i decyzje przełożonych. Innowatorzy są zwo-

lennikami daleko idących zmian, niekiedy tylko po to, żeby zobaczyć, co 

się stanie. Stwarzają więc niepotrzebne ryzyko, są mniej efektywni  

w działaniach, mają skłonności do podejmowania wielu zadań jednocze-

śnie, są niezorganizowani. 

3. Typ umiarkowany – to bibliotekarz, który dąży do osiągnięcia średniej 

wyników. Bibliotekarz-umiarkowany może występować w dwóch rolach/

kategoriach: jako umiarkowany adaptator  przejawiający preferencje 

zbliżone do stylu adaptacyjnego oraz jako umiarkowany innowator  

przejawiający preferencje zbliżone do stylu innowacyjnego.  

Obydwie kategorie mieszane pełnią rolę pomostu pomiędzy kategoriami 

skrajnymi: innowatorami i adaptatorami. W bibliotekach mogą oni być bardzo 

przydatni, bowiem w naturalny sposób potrafią dostrzegać różne punkty widze-

nia, działać jako pośrednicy w komunikacji pomiędzy skrajnymi grupami, grać 

role mediatorów w rozwiązywaniu konfliktów32. 

30 Por. ibidem, s. 17–18.  
31 Por. ibidem. 
32 Autor opracowując powyższą typologię opierał się na: R. Muszkieta, Ocenianie osią-

gnięć uczniów przez nauczycieli wychowania fizycznego, Poznań 2004; N. Beer, N. Nohr ia , 

Kombinacja twardej i łagodnej filozofii zmian, „Zarządzanie na Świecie”  2000, nr 7, s. 11–17; 

M. Bratnicki, Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie,  Katowice 1998; D. K. Carr ,  

K.J. Hard, W.J., Trahan, Zarządzanie procesem zmian, Warszawa 1998; L. Cla rke, Zarzą-

dzanie zmianą, Warszawa.1997; R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 
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Jakie powinny być ogólne kompetencje współczesnych bibliotekarzy? Są 

to przede wszystkim: 

1. Wychowawcze i społeczne – związane z umiejętnością rozpoznawania 

potrzeb użytkowników oraz zdolnością do współpracy w relacjach mię-

dzyludzkich. 

2. Informacyjno-medialne – wyrażające się umiejętnością posługiwania się 

technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywaniem w codziennej 

pracy merytorycznej i  prowadzeniu zajęć praktycznych. 

3. Kreatywne – wyrażające się zdolnością do samokształcenia, innowacyjno-

ścią i niestandardowością działań w powiązaniu ze zdolnościami adapta-

cyjnymi, mobilnością i elastycznością. 

4. Językowe – wyrażające się skutecznością komunikacyjną (werbalną i po-

zawerbalną), wysoką komunikatywnością w języku rodzimym i znajomo-

ścią języka obcego w stopniu zaawansowanym; 

5. Prakseologiczne – wyrażające się skutecznością w planowaniu, realizacji, 

organizowaniu, kontroli i ocenie procesów biblioteczno-informacyjnych. 

Hierarchia tych kompetencji i ich interpretacja jest sprawą do dyskusji; 

powinna być dobierana przez pion zarządzający biblioteki w zależności od typu 

placówki i jej potrzeb. 

Dynamika zmian w obrębie zawodu bibliotekarskiego pokazuje koniecz-

ność definiowania tej profesji poprzez wyzwania współczesności. Innowacje  

w pracy bibliotekarzy wynikają z przemian technologicznych w samych biblio-

tekach, ale też w ich bezpośrednim otoczeniu. Misja współczesnych bibliotek 

powinna być realizowana poprzez dbałość środowiska bibliotekarskiego o toż-

samość instytucji i jej najlepszy wizerunek – to najskuteczniejsze antidotum na 

deregulację zawodu i inne zagrożenia cywilizacyjne i administracyjne. Ocena 

pracy biblioteki to osiągane rezultaty statystyczne, ale przede wszystkim po-

toczne sądy członków społeczności o przydatności tej instytucji dla środowi-

ska. Elementem kreowania wizerunku bibliotek na zewnątrz powinna być ich 

otwartość na wszystkich płaszczyznach (w tym również łatwo dostrzegalna 

otwartość bibliotekarzy na zmiany i akceptacja trudnej czasami rzeczywisto-

ści). Misją bibliotekarza jest także przeobrażenie środowiska jego własnymi 

siłami, tworzenie szerokich interakcji społecznych, rewitalizacji kultury33. Ze-

wnętrzna misja biblioteki to podtrzymywanie różnorodnych więzi społecznych 

i ich animowanie; biblioteka staje się miejscem spotkań i aktywności kultural-

nej całego środowiska, którego potrzeby zaspokaja. Charakterystyczne stało się 

1999; M. Kuleta, Człowiek jako kreator zmian w swoim życiu, [w:]  Człowiek wobec zmiany: 

rozważania psychologiczne, red. D. Kubacka -Jasiecka, Kraków 2002; Z. Mikołajczyk, Za-

rządzanie procesem zmian w organizacjach, Katowice 2003; S.P . Robbins, Zasady zachowania 

w organizacji, Poznań 2001. 
33O idei przeobrażania środowiska jego własnymi siłami pisała już Helena Radlińska. 

Zob.: W. Theiss, Heleny Radlińskiej koncepcja badania i działania, [w:] Helena Radlińska. 

Człowiek i wychowawca, red. I. Lepalczyk, B. Wasilewska, Warszawa 1994/95, s. 17–32. 
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przenikanie zakresów działalności różnych typów bibliotek, widoczne w dzia-

łalności społecznej, zarówno książnic publicznych, jak i naukowych. Propago-

wanie uczestnictwa kulturowego przez biblioteki daje bibliotekarzom szanse 

wyrobienia w społeczności przekonania, iż posiada ono własną ekspresję kultu-

rową, samoświadomość i tożsamość, a to z kolei przeciwdziała alienacji jedno-

stek w chaosie popkultury; jest to także szansa na powrót do kultury ludzi od-

ciętych od korzeni w konsumpcyjnym świecie.  
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JAKOŚĆ USŁUG INFORMACYJNYCH  

BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ JAKO WAŻNY ELEMENT  

GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 

 

 
Abstract: Universities retr ieve a very impor tant role in the creation of a know-

ledge-based economy on innovation sectors, regions and enterprises. These institutions 

are increasingly using new technologies of information to heighten awareness about the 

advisability of using them to create a new, competitive economic reality.  

Expectations of the science sector are associated with the processes of knowledge 

building and their transfer to the economy and creating conditions conductive to the 

learner’s regions. 

University libraries fulfill a particular role in the codification and sharing of infor-

mation and the creation of conditions for which they were obtained by different users. 

The quality of services offered by these entities is therefore a key aspect of the user to 

zoom in and familiar with modern technologies. The article deals with the subject of 

the quality of information services carried out in an academic library as an essential 

part of the strategy of innovation and knowledge-based economy, and also proposes  

a  cost of quality of such services.       

 

Słowa kluczowe: usługi informacyjne, koszty jakości, koszty usług 

 

 

Wstęp 

 

Środowisko akademickie nieustannie poszukuje informacji, aby móc pro-

wadzić badania, tworzyć i przekazywać wiedzę, budować nową jakość nauki  

i kształcenia. Społeczeństwo, które dzieli się informacjami i wiedzą, przyczy-

nia się do kreowania gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Ważna jest przy 

tym odpowiednia jakość przekazywanych informacji i sprawność informacyjna 

osób, które zawodowo zajmują się realizowaniem usług informacyjnych. 

Wśród nich można wskazać na bibliotekarzy/pracowników informacji  

w bibliotekach akademickich, którzy mają największy wpływ na jakość usług 

realizowanych przez te instytucje.  



 

 
Gospodarka oparta na wiedzy – zarys problemu w odniesieniu  

do szkolnictwa wyższego 

 

 Na rozwój społeczno-gospodarczy regionów mają obecnie wpływ: rosną-

ca rola kapitału ludzkiego oraz uznanie roli wiedzy i technologii w gospodarce. 

Sektor usług wiedzy to jest: edukacji, komunikacji i informacji oraz produkcja 

w branżach wysokich technologii pokazują, że ponad 50% PKB w głównych 

gospodarkach krajów OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development)1 oparta jest na wiedzy oraz technologiach informatyczno-

informacyjnych. Nie bez znaczenia w budowaniu, jak i w całym procesie kreo-

wania gospodarki wiedzy, jest system szkolnictwa wyższego. To właśnie  

działania w tym obszarze są przyczynkiem do tworzenia wysokich technologii, 

rozwoju wiedzy i wdrażania prowadzonych badań naukowych do praktyki go-

spodarczej.  

Na początku lat osiemdziesiątych XX w. Alvin Toffler przedstawił obraz 

nowej rzeczywistości gospodarczej, jako erę wiedzy, informacji i technologii, 

która stała się początkiem zmian w zakresie tworzenia i podziału wytworzo-

nych dóbr i usług, jak również wprowadzania w skostniałe struktury organiza-

cyjne nowych elementów informacyjnych i technologicznych2. 

Gospodarka oparta na wiedzy oznacza wykorzystanie technologii infor-

macyjnych i komunikacyjnych przez sektor publiczny i prywatny w celu pod-

noszenia innowacyjności oraz konkurencyjności kraju, regionu, czy też lokal-

nego obszaru. 

Warunkami uczestniczenia w GOW są między innymi  prężnie działające 

sieci ośrodków badawczych, uniwersytetów zdolnych do wykorzystania, asy-

milacji i tworzenia nowej wiedzy oraz społeczeństwo informacyjne, które po-

winno posiadać i rozwijać swoje umiejętności w zakresie tworzenia i wykorzy-

stywania wiedzy3. 

Uczelnie wyższe dzięki udziałowi w konsorcjach krajowych i zagranicz-

nych, inwestowanie w wiedzę, odpowiednią infrastrukturę kształcenia (dostęp 

do nowych technologii i multimedialnych zasobów) dają możliwości rozwoju 

pracownikom naukowym i studentom – co w konsekwencji pozwala im dobrze 

wkomponować się w sytuację na rynku pracy, a także przybliżają możliwości 

implementacji swoich badań do przestrzeni gospodarczej, pozwalają łączyć 

odkrycia naukowe z elementami gospodarki, jak również korzystać z dokonań 

naukowców z innych regionów świata.  

Wiedza i kompetencje w ujęciu strategicznym udostępniane są w ramach 

tworzonych sieci, w których know-how ma dominujące znaczenie. Gospodarki 

krajowe coraz bardziej funkcjonują w ramach hierarchii sieci, a tempo rozwoju 

1 Zob. OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014, [dostęp: 11.05.2015], 

http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-industry-outlook-19991428.htm. 
2 A. Toffler, Trzecia fala, Poznań 2006, s. 35–37, 320–329. 
3 Por. D. Makulska, Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy, „Prace 

i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa” 2012, nr 88, s. 177. 

34 



 

nauki decyduje o zmianach i wzroście wskaźników makroekonomicznych.  

Gospodarka wiedzy, a dalej społeczeństwo sieci, stwarzają szanse poprawy 

warunków społeczno-ekonomicznych poprzez wykorzystanie zasobów dostęp-

nych w Internecie. Ogólnoświatowe tendencje pokazują systematyczny wzrost 

zainteresowania inwestycjami w branże wysokich technologii. Jest to ściśle 

powiązane z zatrudnianiem pracowników wysoko wykwalifikowanych, gdyż  

sprawne wykorzystanie nowoczesnych technologii przyczynia się do wzrostu 

wydajności4.  

W warunkach GOW bardzo ważnym problemem jest zarządzanie infor-

macją, które powinno przekładać się na wzrost wartości dodanej. Według Mi-

chaela E. Portera, wartość dodana to suma kosztów wykonania działań warto-

ściowych i marży. Osiągnięcie wysokiej wartości dodanej jest możliwe, gdy 

instytucje czy przedsiębiorstwa posiadają dobrze koordynowane procesy5. Do-

skonalenie łańcucha wartości w odniesieniu do szkolnictwa wyższego przeja-

wia się  w lepszym dostosowaniu realizowanych działań do potrzeb rynku. Aby 

zatem łańcuch wartości mógł być wykorzystany do działań rynkowych, system 

nauki i szkolnictwa wyższego powinien stworzyć możliwości wzajemnego 

przenikania wiedzy i badań oraz sygnałów ze strony podmiotów gospodar-

czych dotyczących zapotrzebowania na nowe badania czy kierunki kształcenia. 

Uczelnie wyższe powinny być odpowiedzialne za kształcenie kompetentnej 

kadry dla gospodarki, pracowników umiejących stosować najnowocześniejsze 

technologie w praktyce zawodowej. Instytucje te uczestniczą w procesie trans-

feru innowacji, technologii i nowoczesnych rozwiązań, które umożliwiają roz-

wój społeczny i gospodarczy. Szkoły wyższe są organizacjami, których kapitał 

intelektualny odgrywa największą rolę, a ich głównym produktem są wiedza  

i umiejętności absolwentów6. Finasowanie kierunków badań zamawianych jest 

ciągle niewystarczające. Polska wydaje z budżetu państwa trzy razy mniej 

środków (w relacji do PKB) na działalność naukową i rozwojową niż inne kra-

je Unii Europejskiej. Pozytywnym działaniem, pomimo relatywnie złego stanu 

finansów publicznych, było podjęcie decyzji o zwiększeniu środków budżeto-

wych na naukę w 2012 r. Nakłady na naukę w budżecie Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego wyniosły około 6,37 mld PLN (w tym środki UE  

w wysokości 1,3 mld PLN), to jest 18,36% więcej niż w ustawie budżetowej na 

2011 r.7 Systematyczne zwiększanie środków na szkolnictwo wyższe obserwu-

jemy również w kolejnych latach. W 2015 r. nakłady na naukę wyniosą 7 mld 

4 Zob.: Nowa teoria wzrostu, która pokazuje wzajemne powiązania pomiędzy wiedzą, tech-

nologią a wydajnością i wzrostem gospodarczym. 
5 E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikacja, 

pomiar, usprawnianie, Warszawa 2010, s. 46–50. 
6 R. Przybyszewski, Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wie-

dzy, Warszawa 2007, s. 100–102. 
7 E. Jurczak-Pejko, Kształcenie na poziomie wyższym a potrzeby gospodarki (opartej na) 

wiedzy, „Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”  2013, nr 131, s. 105. 
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438 mln zł milionów złotych, to jest o 10,2 proc. więcej niż w 2014 r.8 Poziom 

szkolnictwa wyższego i rozwój gospodarki wiedzy stwarzają wyzwania zarów-

no dla polityki krajowej, jak i wielostronnego podejmowania decyzji w ujęciu 

międzynarodowym. Nauka i badania mają coraz większe znaczenie w dzisiej-

szym świecie, dlatego też umiejętne wykorzystanie tych instrumentów może 

przyczynić się do rozwoju, nie tylko w ujęciu makroekonomicznym danego 

regionu, ale także do budowania kapitału ludzkiego, tożsamości społecznej  

i podnoszeniu jakości własnych umiejętności i kwalifikacji.  

Biblioteki akademickie, jako jednostki organizacyjne uczelni wyższych, 

oferują działania odnoszące się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego9,  

a tym samym kreowania pożądanych zachowań informacyjnych, udostępniają 

zasoby informacyjne służące tworzeniu wiedzy, a w konsekwencji zaznaczają 

swoje miejsce w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy.  

 

Usługi bibliotek akademickich ukierunkowane na gospodarowanie 

informacją i wiedzą 

 

Biblioteka akademicka jest instytucją usługową, działającą w strukturze 

uczelni wyższej, ukierunkowaną na zaspokajanie potrzeb informacyjnych jej 

użytkowników. To instytucja pośrednicząca w różnych formach komunikowa-

nia się oraz gromadząca i udostepniająca zróżnicowane zasoby (książki, czaso-

pisma, źródła elektroniczne).  

Kształtowanie i realizacja usług informacyjno-bibliotecznych jest uzależ-

niona od potrzeb społeczności akademickiej, uczelnianych programów kształ-

cenia, trendów rozwojowych oraz wymagań rynkowych i ustawowych. 

Usługę informacyjno-biblioteczną można zdefiniować jako działania, 

czynności, procesy, które dzięki wykorzystaniu specjalistycznych kompetencji 

bibliotekarzy (wiedzy i umiejętności) oraz zasobów informacyjnych i elemen-

tów infrastrukturalnych biblioteki (sprzęt, lokal, dostęp do Internetu) mogą 

przynosić  korzyści innym podmiotom10. Korzyści te mogą mieć charakter eko-

nomiczno-społeczny, jak na przykład znalezienie pracy, wspólne spotkania te-

matyczne sprzyjające realizowaniu pasji, zaoszczędzenie czasu w procesie edu-

kacji lub badań naukowych, wspomaganie turystyki miejskiej. Usługi te są 

przede wszystkim jednym z rodzajów usług edukacyjnych, których sposób rea-

lizacji zależy w dużej mierze od jakości pracy personelu bibliotecznego.  

8 Resort nauki: w 2015 r. nakłady na naukę wyższe o 690 mln zł., Serwis Nauka w Polsce,  

[dostęp: 08.04.2015], http://naukawpolsce.pap.pl. 
9 W społeczeństwie informacyjnym, działania człowieka sprowadzają się do tworzenia, 

asymilacji i akomodacji informacji oraz wykorzystywania jej do realizacji celów zawodowych 

i osobistych, zob. E. Ziemba, R. Żelazny, Społeczeństwo informacyjne – projekty 

i przedsięwzięcia w województwie śląskim, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / 

Uniwersytet Rzeszowski” 2013, nr 32, s. 555. 
10 S.L. Vargo, R.F. Lusch, Evolving to a new dominant logic for marketing, „Journal of 

Marketing” 2004, t. 68, nr 1, s. 2 z modyfikacjami; Uniwersalny słownik języka polskiego, red. 

S. Dubisz, Warszawa 2003, s. 281 z modyfikacjami. 
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Wiele czynników, takich jak: umiędzynarodowienie usług, postęp w tech-

nologii komunikacyjno-informacyjnej, indywidualizacja potrzeb oraz cyf-

ryzacja przestrzeni edukacyjnej i naukowej, włącza bibliotekę akademicką  

w działalność sektora usług opartych na zaawansowanej wiedzy (KIBS – 

Knowledge Intensive Business Services).  Pojęcie KIBS stosuje się w odniesie-

niu do usług, których rezultatem jest tworzenie, akumulowanie lub rozpo-

wszechnianie wiedzy11. Usługi te opierają się na profesjonalnej i specjalistycz-

nej wiedzy, stanowią źródło informacji i wiedzy dla ich użytkowników (na 

przykład w postaci działalności szkoleniowej, doradczej, opracowanych rapor-

tów) lub mogą wpływać na procesy przetwarzania informacji i generowania 

własnej wiedzy przez klientów. Ich głównymi odbiorcami są przedsiębiorstwa 

oraz organizacje z sektora prywatnego i publicznego. Biblioteki akademickie 

wpisują się w kreowanie tego typu usług, gdyż zadaniem bibliotekarzy jest po-

moc, nie tylko pojedynczym użytkownikom, ale również organizacjom, w po-

szukiwaniu rozwiązań problemów związanych z pozyskiwaniem danych, infor-

macji, zasobów wiedzy, przy wykorzystaniu przez nich profesjonalnej wiedzy  

i doświadczenia zawodowego.  

Kształtowanie i rozwój kompetencj i  informacyjnych osób korzysta-

jących z biblioteki jest tą aktywnością biblioteki akademickiej, która przyczy-

nia się do świadomego uczestniczenia w procesie budowania gospodarki opar-

tej na wiedzy. Umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, selekcji i analizy  

informacji oraz sprawnego korzystania z bogactwa zasobów informacyjnych 

znajdujących się w bibliotekach, ośrodkach informacji czy udostępnianych 

przez różne media stają się podstawą pełnego uczestnictwa w społeczeństwie 

informacyjnym12.  

Użytkownicy systemu informacyjnego uczelni, aby w sposób efektywny 

wyszukiwać informacje (to znaczy znaleźć informacje relewantne, będące  

wartościowym źródłem, które można wykorzystać), potrzebują pomocy profe-

sjonalistów – merytorycznych pracowników biblioteki. Umożliwiają oni i uła-

twiają dostęp do zasobów oraz uczestniczą w procesie kształcenia kompetencji 

informacyjnych użytkowników, pozwalających na sprawne (swobodne) i efek-

tywne poruszanie się w licznych serwisach informacyjnych, bazach danych, 

katalogach bibliotecznych13. 

11 Za: A. Skórska, Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Euro-

pejskiej, Katowice 2012, s. 94. 
12 E.B. Zybert, Wstęp, [w:] Czas przemian, czas wyzwań: rola bibliotek i ośrodków infor-

macji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka, red. J. Jasiewicz,  

E.B. Zybert, Warszawa 2014, s. 10. 
13 A. Konieczko, Korzyści z kształcenia umiejętności informacyjnych użytkowników bi-

blioteki (przykład Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Kato-

wicach), [w:] Seria III: ePublikacje Instytutu INiB UJ, red. Maria Kocójowa, Nr 5. Biblioteka: 

klucz do sukcesu użytkowników, s. 81, [dostęp: 21.03.2015], http://eprints.rclis.org/13696/1/

konieczko-n.pdf. 
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W literaturze information literacy definiuje się jako kompetencje, dzięki 

którym dana osoba jest zdolna rozpoznać, czy informacja jest potrzebna i ma 

umiejętność jej zlokalizowania, oceny oraz efektywnego wykorzystania14. 

Zakres kompetencji informacyjnych obejmuje: rozpoznanie potrzeb infor-

macyjnych i sposobów ich zaspokojenia, tworzenie strategii wyszukiwania in-

formacji, lokalizowanie i dostęp do informacji, porównanie i ocena informacji 

uzyskanej z różnych źródeł, organizowanie, zastosowanie i prezentowanie in-

formacji innym zgodnie z określoną sytuacją, syntezę i tworzenie nowych za-

sobów wiedzy na podstawie istniejącej informacji15.  

A zatem kompetencje informacyjne to umiejętność zdefiniowania potrze-

by informacyjnej w kontekście konkretnego problemu informacyjnego, rozwa-

żenie możliwych źródeł informacji, dokonanie wyboru i lokalizacja najwła-

ściwszego z nich oraz wyszukanie informacji wraz z oceną. Następnie zadecy-

dowanie o przydatności informacji, umiejętność przekazania jej innym oraz 

ocena procesu wyszukiwawczego i stworzenie nowej wiedzy. 

Do zadań dydaktycznych biblioteki akademickiej, mających na celu roz-

wój kompetencji informacyjnych jej użytkowników należą16 między innymi: 

 informowanie za pomocą profesjonalnej strony internetowej o dostępności 

tematycznych i multidyscyplinarnych źródeł informacji; 

 przygotowanie studentów rozpoczynających studia do korzystania z bi-

bliotek naukowych (uczelni macierzystej, jak również innych miejsco-

wych szkół wyższych); 

 organizowanie zajęć dla studentów i innych zainteresowanych z zakresu 

korzystania z biblioteki akademickiej i jej tradycyjnych oraz elektronicz-

nych zasobów; 

 pomoc absolwentom w systematycznym doskonaleniu zawodowym, po-

przez oferowanie im dostępu do bieżącej literatury branżowej; 

 organizowanie warsztatów dla uczniów szkół średnich, zwłaszcza klas 

maturalnych w kontekście nauki wyszukiwania informacji; 

 organizowanie warsztatów wyszukiwania informacji w zasobach Internetu 

dla pracowników instytucji publicznych. 

W konsekwencji do usług związanych z pozyskiwaniem informacji, a co 

za tym idzie wiedzy, należą17: 

 profesjonalna strona internetowa biblioteki, prezentująca i omawiająca 

usługi biblioteczne; 

14 L. Derfert-Wolf, Information literacy – koncepcje i nauczanie umiejętności informacyj-

nych, „Biuletyn EBIB” 2005, nr 1 (62), [dostęp: 21.03.2015], http://ebib.oss.wroc.pl/2005/62/

derfert.php 
15 W oparciu o model SCONUL, zob. L. Derfert-Wolf, op. cit. 
16 Zob. B. Grala, Dydaktyka biblioteczna w uczelniach medycznych w aspekcie kształtowa-

nia się edukacji informacyjnej, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”  2007,  

nr 1, s. 31. 
17 D. Konieczna, Usługi bibliotek akademickich ukierunkowane na potrzeby zdalnego  

i ustawicznego kształcenia, [w:] Nowoczesna Biblioteka Akademicka. Olsztyn 20–21 maja 2004. 

Dane tekstowe, EBIB Materiały konferencyjne 2004, nr 9, [dostęp: 20.03.2015], http://www. 

ebib.pl/publikacje/matkonf/nba/konieczna.danuta.php. 
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 szkolenia dla użytkowników w zakresie korzystania z usług bibliotecz-

nych i wyszukiwania informacji;  

 zapewnienie dostępu do zasobów i usług informacyjno-bibliotecznych  

w bibliotece oraz poza nią: 

 zdalny dostęp do informacji dla wszystkich studiujących i pracujących na 

uczelni powinien być jednolity i spójny, powinien zapewniać możliwość 

korzystania z subskrybowanych elektronicznych baz danych, e-książek,  

e-czasopism; 

 pośredniczenie w dostępie do otwartych zasobów edukacyjnych po-

wszechnie i publicznie dostępnych w Internecie na zasadzie wolnych li-

cencji – wskazanie użytkownikom o możliwości skorzystania z takich 

materiałów; 

  dostępny dla wszystkich zainteresowanych katalog komputerowy, zapew-

niający informacje o zbiorach bibliotecznych;  

 zorganizowanie i zapewnienie dostępu do repozytoriów wiedzy tworzo-

nych w uczelni wyższej; 

 wypożyczenia międzybiblioteczne i usługi dostarczania dokumentów  

w formie elektronicznej i związane z tym porozumienia między bibliote-

kami akademickimi lub publicznymi w celu wzajemnego wypożyczania 

materiałów elektronicznych ze względu na niewystarczające zasoby ma-

cierzystej biblioteki; 

 zdalne udzielanie informacji, wykorzystujące opcję czat, e-mail, fax, tele-

fon; 

 stworzenie przestrzeni i odpowiednich warunków do pracy w bibliotece 

(infrastruktura, wyposażenie i organizacja miejsca); 

 łatwy dostęp do komputerów i oprogramowania; 

 korzystanie z narzędzi technologicznych wspomagających aktywne wy-

szukiwanie informacji. 

Nabycie kompetencji informacyjnych jest efektem współpracy pomiędzy 

pracownikami informacji, bibliotekarzami i całym środowiskiem akademickim. 

Usługi informacyjne Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach ukierunkowane na podnoszenie kompetencji informacyjnych jej 

użytkowników realizowane są w Bibliotece od wielu lat. We wrześniu 2012 r., 

Biblioteka zmieniła swoją siedzibę i wspólnie z Biblioteką Uniwersytetu Ślą-

skiego funkcjonuje w nowoczesnym budynku CINiBA (Centrum Informacji 

Naukowej i Biblioteka Akademicka). Nowa lokalizacja wpłynęła nie tylko na 

zmianę kultury organizacyjnej Biblioteki, ale przede wszystkim otwarła nowe 

możliwości realizacji usług informacyjnych oferowanych środowisku nauko-

wemu obydwu Uczelni. Podnoszenie kompetencji informacyjnych użytkow-

ników jest obecnie dużo prostsze i efektywniejsze. Forma i zakres zadań  

dydaktycznych nakierowanych na ten proces obejmuje pełny zakres usług wy-

mienionych powyżej, począwszy od szkoleń z zakresu przysposobienia biblio-

tecznego dla studentów I roku studiów, do prowadzenia profesjonalnego serwi-

su informacyjnego. W nowych warunkach zwiększył się też dostęp do źródeł  
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informacji naukowej, a liczba oferowanych imprez, warsztatów, szkoleń jest 

również większa niż w okresie, gdy Biblioteki funkcjonowały oddzielnie. 

Rocznie w CINiBA organizowanych jest średnio około 1000 różnego typu wy-

darzeń, spotkań, wycieczek, prezentacji, szkoleń i warsztatów. Doskonałe wa-

runki lokalowe i nowoczesne rozwiązania informatyczne pozwalają na rozwi-

janie i monitoring kompetencji nabywanych przez użytkowników. 

 

Jakość usług informacyjnych i propozycja kosztów jakości ich  

realizacji 

 

Jakość to zdolność biblioteki do wypełniania celu, do zaspokajania 

stwierdzonych i przypuszczalnych potrzeb, a więc umożliwienie, dostarczenie 

tego, do czego dana usługa lub produkt są przeznaczone18.  

Badacze Lee Harvey i Diana Green dokonali analizy jakości w odniesie-

niu do szkolnictwa wyższego. W ogólnym stwierdzeniu, uznali oni, że po 

pierwsze jakość oznacza różne rzeczy dla różnych osób, a po drugie, jest ona 

zależna od procesów i rezultatów. Definiowanie jakości powinno wiązać się  

z określeniem pragmatycznych kryteriów, które odzwierciedlają aspekty jako-

ści i pomagają przy jej ocenie19. Według nich jakość można rozumieć jako wy-

jątkowość, perfekcję, sprawność w realizacji celu, wartość finansową, transfor-

mację20. Adaptując ich twierdzenia dotyczące jakości w odniesieniu do biblio-

tek akademickich można traktować: 

 jakość jako wyjątkowość: biblioteka zapewnia dostęp do publikacji i in-

nych wytworów myśli ludzkiej poprzez tradycyjne i/lub elektroniczne 

źródła informacji, oferując przy tym wysoki standard obsługi każdego 

użytkownika; 

 jakość jako perfekcja: procesy biblioteczne powinny być wolne od błę-

dów – na każdym etapie procesu książki pozyskanej przez bibliotekę – od 

momentu zakupu, poprzez akcesję, opracowanie zgodne z normami opisu 

bibliograficznego, kodowanie, aż do udostępniania użytkownikom, a tak-

że udzielanie pełnej i konkretnej informacji – niedopuszczenie do zjawi-

ska szumu informacyjnego; 

 jakość jako sprawność w realizacji celu – wyszukiwanie relewantnych 

informacji w katalogach i bazach danych dla konkretnego odbiorcy, szyb-

kość obsługi związanej z procesem zamówienia i wypożyczenia książki, 

dobór odpowiednich metod i narzędzi do realizacji usługi; 

18 E.B. Zybert, Jakość w działalności bibliotek. Oceny, pomiary, narzędzia, Warszawa 

2007, s. 21. 
19 L. Harvey, D. Green, Defining quality, „Assessment and Evaluation in Higher Educa-

tion” 1993, Vol. 18, Issue 1, [dostęp: 06.05.2012], http://web.ebscohost.com/ehost/detail?

vid=4&hid=106&sid=c080f621-6f90-4f81-a120-4af89419ea33%40sessionmgr113&bdata=Jmxh 

bmc9cGwmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=970708527. 
20 L. Harvey, D. Green, op. cit.; K. Leja, Instytucja akademicka. Strategia, efektywność, 

jakość, Gdańsk 2003, s. 24. 
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 jakość jako relacja do ceny – odpłatne przygotowanie ważnych zestawień 

tematycznych, bibliograficznych, kserokopii lub skanu dokumentów naj-

taniej i w możliwie najszybszym czasie;  

 jakość jako transformacja – prowadzenie szkoleń informacyj- 

no-bibliotecznych dla użytkowników w taki sposób, aby informacje i wie-

dza z nich płynące odegrały istotną rolę w późniejszym procesie edukacji 

oraz wykształciły umiejętności wyszukiwania informacji.  

We wszystkich wyżej wymienionych aspektach jakości usług wyróżnia 

się kapitał intelektualny biblioteki akademickiej. Kapitał intelektualny to efekt 

synergii zasobów niematerialnych, które we współdziałaniu z zasobami mate-

rialnymi przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania organizacji21. 

Strukturę kapitału intelektualnego tworzą: kapitał ludzki, kapitał strukturalny/

organizacyjny i kapitał relacyjny. Na kapitał intelektualny biblioteki akademic-

kiej składają się:  

 personel merytoryczny i pomocniczy: wiedza, umiejętności, doświadcze-

nie, postawy, talenty, zdolności, zasób zdrowia i energii, sprawność inte-

lektualna, wartości (kapitał ludzki); 

 kolekcja książek, bazy danych, serwisy naukowe, regulaminy, normy  

i procedury, kultura organizacyjna, systemy informatyczne, sposób komu-

nikowania się (kapitał strukturalny); 

 relacje z użytkownikami biblioteki i jej innymi interesariuszami oraz re-

putacja w społeczeństwie (kapitał relacyjny). 

Wszystkie elementy kapitału intelektualnego współgrające ze sobą są gwa-

rancją wysokiej jakości usług informacyjno-bibliotecznych.  

Z jakością procesów bibliotecznych łączy się występowanie kosztów jako-

ści. Ich rozpoznanie oraz oszacowanie może być przydatne w poprawie jakości 

usług realizowanych przez biblioteki akademickie. Model Johna Banka przypi-

suje koszty jakości usługom, w szczególności usługom publicznym. Może on 

mieć również zastosowanie do usług informacyjno-bibliotecznych. Model 

strukturalny kosztów jakości według J. Banka zakłada trzy główne kategorie 

kosztów: koszty zgodności, koszty niezgodności i koszty utraconych korzyści, 

związane ściśle z niezadowoleniem klientów22. Na koszty zgodności składają 

się koszty profilaktyki (związane z zapobieganiem błędom) i koszty oceny 

(ponoszone w związku z zapewnieniem zgodności ze standardami jakości). 

Koszty niezgodności obejmują koszty błędów wewnętrznych (wiążące się  

z dokonywaniem poprawek w usługach lub produktach przed ich dostarcze-

niem zewnętrznemu odbiorcy), koszty błędów zewnętrznych (wiążące się  

21 S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny: spojrzenie z per-

spektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna 2006, s 84–97; J. Samul, Kapitał intelektualny w 

tworzeniu wartości przedsiębiorstwa – teoria a praktyka, „Economics and Management”  2013, 

nr 2, s. 234. 
22 J. Bank, Zarządzanie przez jakość, Warszawa 1996, s. 112–130; A. Winnicka-Wejs, 

Koszty jakości pozyskiwania i rozwoju twórczych pracowników (zastosowanie klasyfikacji  

J. Banka oraz modelu N. Kano), „Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach” 2012, nr 83, s. 79–80. 
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Tabela 1 

Adaptacja kosztów jakości według modelu J. Banka  do obszaru usług bibliotek akademic-

kich związanych z kształceniem umiejętności informacyjnych użytkowników – propozycja 
 

Źródło: opracowanie własne. 

Rodzaj   

kosztów  jakości  

Koszty  jakości  usług  bibl iotek akade mickich 

zw iązanych z  kształ ceniem umieję tności  infor-

macyjny ch użytkow ników  
Koszty  zgodności  

Koszty profilaktyki - koszty gromadzenia i przetwarzania informacji o nowych 

zbiorach (tradycyjnych i elektronicznych); 
- koszty związane z przygotowaniem i prowadzeniem serwisu 

internetowego biblioteki; 
- koszty związane z opracowaniem oferty szkoleniowej dla 

użytkowników. 

Koszty oceny - koszty związane z analizą umów związanych z dostępem do 

baz danych lub z prenumeratą czasopism. 

Koszty  niezg odności  

Koszty błędów 

wewnętrznych 
- koszty wynikające z ponownego opracowania zbiorów 

(pomyłki w opisie bibliograficznym, sygnatury i lokalizacji  

w bibliotece), i temu podobne; 
- koszty korekty oferty szkoleniowej lub scenariuszy zajęć dla 

użytkowników (materiałów szkoleniowych, zmiany osoby 

prowadzącej). 

Koszty błędów 

zewnętrznych 
- koszty związane ze źle funkcjonującym katalogiem biblio-

tecznym, systemem do zdalnego korzystania z baz danych  

i temu podobne (na przykład „zawieszanie się” i/lub awarie 

systemów informatycznych, skomplikowane procedury logo-

wania) skutkujące niemożnością skorzystania w bibliotece lub 

poza nią; 
- koszty wynikające ze źle zrealizowanych zamówień w ra-

mach wypożyczeń międzybibliotecznych. 
Koszty przekroczenia 

wymagań 
- koszty zbyt wysokich nakładów na intensywną obsługę czy-

telnika (wykonywanie czynności związanych z wyszukiwa-

niem za użytkownika). 

Koszty  utracony ch możl iw ości  

- koszty związane z nieuczestniczeniem w konsorcjach bibliotecznych czy też projektach 

umożliwiających pozyskanie zasobów (atrakcyjna i tańsza oferta); 
- koszty związane z niewykorzystaniem dodatkowych pakietów powiększających ofertę 

biblioteki (na przykład czasopisma w wersji tradycyjnej + wersja elektroniczna; zadbanie  

o to, aby pozyskać loginy do prenumerowanych czasopism); 
- koszty związane z niedostosowaniem infrastruktury technicznej i informatycznej 

(komputery, skanery, systemy zdalnego dostępu, zbyt wolny Internet) do potrzeb środowi-

ska akademickiego; 
- koszty wynikające z braku szkoleń dla użytkowników (inne biblioteki zrobią to za nas). 
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z dokonywaniem poprawek w usługach lub produktach po dostarczeniu ich 

odbiorcy – wynikają ze zwrotów) i koszty przekroczenia wymagań/oczekiwań 

(wynikają z dostarczania klientowi nadprogramowych informacji). Koszty 

straconych korzyści (utraconych możliwości) powodują utratę klientów,  

a w przypadku organizacji dochodowych – przychodów, wynikają ze złej jako-

ści produktów lub usług.  

Przenosząc model Banka na wybrane usługi bibliotek akademickich zwią-

zane z kształceniem umiejętności informacyjnych użytkowników, niezbędnych 

w uczestniczeniu w gospodarce opartej na wiedzy, można zaproponować odpo-

wiadające im koszty jakości. 

 Wysoka jakość usług związanych z kształceniem kompetencji informa-

cyjnych przekłada się na zachowania informacyjne użytkowników. Zachowa-

nia te wynikają z potrzeb informacyjnych, mogą być aktywne lub bierne i być 

związane z procesem pozyskiwania, redagowania i wykorzystywania informa-

cji. Celem procesu kształcenia kompetencji informacyjnych jest między innymi 

to, aby te zachowania były świadome, kreatywne, celowe i służyły dzieleniu się 

zdobytą informacją i/lub wiedzą.  

 

Podsumowanie 

 

W tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy bardzo ważną funkcję do 

spełnienia mają uczelnie wyższe. Oczekiwania wobec sektora nauki wiążą się  

z procesami tworzenia wiedzy i jej transferu do gospodarki przez wspieranie 

różnych instytucji, a także z kreowaniem sprzyjającego otoczenia dla tych pro-

cesów, jak również łączenia zróżnicowanych zasobów, którymi dysponują 

uczelnie wyższe, w tym – przede wszystkim – informacyjnych23. Wsparciem  

w tym zakresie są biblioteki akademickie, spełniające szczególną rolę w zakre-

sie kodyfikacji i udostępniania informacji oraz stworzenia warunków do ich 

pozyskania przez różnych użytkowników. Odpowiedzialność bibliotek akade-

mickich za efektywne kształcenie użytkowników w zakresie obsługi nowocze-

snych technologii komunikacyjno-informacyjnych i wykorzystania zasobów 

elektronicznych jest naturalną konsekwencją wieloletniego doświadczenia  

w zakresie zarządzania informacją, a tym samym uczestniczenia w budowaniu 

gospodarki opartej na wiedzy. 
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BRAMA DO WIEDZY. ROLA BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ  

W PROCESIE KOMUNIKACJI NAUKOWEJ  

NA PRZYKŁADZIE BIBLIOTEK AKADEMICKICH W ŁODZI 

 

 
Abstract: Academic librar ies are an impor tant link in the process of scientific 

communication. In carrying out assigned tasks for the university environment, they 

need to adjust their offer to changing conditions of the modern science. The roles of 

academic libraries also undergo changes. The article presents a catalog of functions of 

these institutions. Issues related to scientific communication are the background for  

these considerations. The roles of academic libraries are discussed on the example of 

the Library of the University of Lodz. 

 

Słowa kluczowe: komunikacja naukowa, biblioteki akademickie, usługi bibliotecz-
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Wstęp 

 

Biblioteka od zawsze była istotnym miejscem dla środowiska naukowego, 

wspierała naukowców w ich działaniach, oferowała bogaty warsztat pracy,  

pośredniczyła w kontaktach międzyuczelnianych. Biorąc pod uwagę zmiany, 

jakie zaszły i nadal zachodzą za sprawą nowych technologii w komunikacji 

naukowej, instytucje wspierające ten proces powinny znaleźć dla siebie odpo-

wiednie role, często nowe i odmienne od tych pełnionych tradycyjnie.  

Transformacje procesów publikowania inicjują wydawcy i sami autorzy. 

Uczelnie reagują na zachodzące przemiany, na przykład tworząc nowe jednost-

ki międzywydziałowe (takie jak działy nauki czy centra transferu technologii). 

Biblioteki naukowe również szukają sposobów na efektywne wspieranie proce-

su komunikacji naukowej i oferują badaczom pomoc związaną z różnymi 

aspektami ich pracy. W niniejszym artykule poruszone zostaną kwestie pełnie-

nia przez biblioteki naukowe ról tradycyjnie im przypisanych, jak i podejmo-

wania się przez nie nowych zadań w aspekcie ewolucji systemu komunikacji 

naukowej. Zaprezentowane wyniki badań z Łodzi pokazują, jak współczesne 

biblioteki akademickie pracują dla środowiska naukowego uczelni. 

 



 

Komunikacja naukowa  

 

Proces tworzenia wiedzy jest zjawiskiem społecznym i zachodzi w dużej 

mierze dzięki stałym interakcjom – komunikacji i współpracy1. Komunikacja 

naukowa to przede wszystkim informowanie o wynikach badań naukowych  

i popularyzowanie ich. Proces powinien zachodzić dwutorowo i trafiać do 

dwóch różnych grup odbiorców: do naukowców (akumulacja wiedzy) oraz do 

ogółu społeczeństwa (popularyzowanie nauki). Komunikacja naukowa może 

odbywać się w sposób formalny (na przykład publikowanie wyników badań  

w czasopismach) lub nieformalny (teksty publikowane na prywatnych stro-

nach, blogach, w mediach społecznościowych, dyskusje online, prywatna ko-

munikacja)2. 

Komunikacja naukowa nie ulegała znaczącym zmianom od XVII w. aż do 

lat sześćdziesiątych XX w., kiedy część procesu komunikacji zaczęto przenosić 

do sieci internetowej, a do systemu dołączyły prywatne firmy – wydawcy  

i dostawcy treści naukowych3. Na rozwój systemu znaczący wpływ miało poja-

wienie się licznych sposobów publikowania w formie elektronicznej, w tym 

samopublikowania, a także idące za tym możliwości korzystania z naukowych 

zasobów cyfrowych z każdego miejsca na świecie, o dowolnej porze. „Komu-

nikacja naukowa jako część procesu naukowego uległa istotnym zmianom 

wraz z upowszechnieniem się Internetu”4, a obecnie nowe sposoby wymiany 

myśli są z powodzeniem używane równolegle do tych, które można uznać za 

tradycyjne.  

Warto zwrócić uwagę, że komunikacja naukowa wciąż przystosowuje się 

do funkcjonowania w nowym środowisku sieciowym, które jest bardzo zmien-

ne. W latach dziewięćdziesiątych zainicjowano ruch Open Access (OA), który 

spowodował powrót do idei przyświecających nauce od samego jej początku. 

Pojawiające się postulaty otwartości i szerokiego dostępu do wyników badań 

naukowych początkowo miały związek z aspektami finansowymi (podwójne 

finansowanie)5. W 2012 r. rozpoczęła się tak zwana akademicka wiosna6. Wła-

dze Biblioteki Harvardzkiej wystosowały list do naukowców o coraz droższych 

prenumeratach czasopism i zaapelowały o publikowanie artykułów w modelu 

1 F. Barjak, The Role of the Internet in Informal Scholarly Communication, „Journal of 

the American Society for Information Science and Technology” 2006, nr 57 (10), s. 1350–1367. 
2 M. Carpenter, J. Graybill, J. Offord Jr., M. Piorun , Envisioning the Library’s Role 

in Scholarly Communication in the Year 2025. „Portal: Libraries and the Academy”  2011,  

nr 11 (2), s. 659. 
3 D.E. Shulenburger, Scholarly Communications Is Not Toxic Waste: Lessons Learned, 

2004, [dostęp: 1.07.2015], http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/handle/1808/58. 
4 E. Kulczycki, Blogi i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze konwergencji, 

2006, [dostęp: 1.07.2015], https://www.repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/2520. 
5 E. Bendyk, Przewodnik po otwartej nauce. Warszawa 2009, s. 16–22. 
6 A. Hołdys, Harvard Buntuje Naukowców, „Gazeta Wyborcza” , 2012, [dostęp: 

1.07.2015], http://wyborcza.pl/1,75476,11736662,Harvard_buntuje_naukowcow.html. 
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Open Access7. W trwającym dyskursie aspekty ekonomiczne nadal są niezwy-

kle istotne, ale badane są również inne przejawy otwierania nauki i zmian za-

chodzących w procesie komunikacji naukowej. 

 

Biblioteka akademicka w komunikacji naukowej 

 

Główne zadania bibliotek to: „1) gromadzenie, opracowywanie, przecho-

wywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; 2) obsługa użytkowników, 

przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności infor-

macyjnej”8. Biblioteka akademicka funkcjonując w środowisku naukowym 

angażuje się we wspieranie procesu komunikacji naukowej w różnym zakresie 

– cele swojej działalności poszczególne instytucje wpisują w statucie oraz  

w swoją misję.  

Bardzo ważne jest to, jak biblioteka będzie kształtowała swoją ofertę dla 

środowiska akademickiego. Zmiany, które zaszły i nadal zachodzą za sprawą 

ewolucji systemów komunikacji i rozwoju technologii, wymuszają wytyczenie 

nowych kierunków rozwoju. Wymaga się, aby oferta biblioteki akademickiej 

spełniała potrzeby zróżnicowanego środowiska naukowego, w którym są za-

równo tradycjonaliści, przywiązani do dawnych metod pracy ze źródłami nau-

kowymi, jak i badacze w pełni korzystający z dobrodziejstw systemów elektro-

nicznych9. Wyznaczając nowe pola działania biblioteka powinna zachować 

poszanowanie dla swojej tradycji. Wymaga to głębokiego zastanowienia nad 

przyszłością i wyobrażenia sobie nowych dróg rozwoju10. 

W literaturze przedmiotu można znaleźć tradycyjne role przypisane bi-

bliotece w komunikacji naukowej. Są to: 

 organizowanie i zapewnianie dostępu do zbiorów (w tym do zasobów 

elektronicznych); 

 pomoc w wyszukiwaniu wiarygodnych źródeł informacji dla naukowców; 

 przygotowywanie raportów cytowań; 

 gromadzenie i archiwizowanie prac powstałych w macierzystej uczelni.  

Badacze zajmujący się tematyką bibliotek akademickich wskazują też na 

nowe role, które biblioteki zaczęły już pełnić lub które pełnić dopiero zaczną11. 

7 I. Sample, Harvard University Says It Can’t Afford Journal Publishers Prices. „The 

Guardian”, 2012 nr 24, [dostęp: 1.07.2015], http://wyborcza.pl/1,75476,11736662,Harvard_ 

buntuje_naukowcow.html. 
8 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, „Dziennik Ustaw”  1997,  

nr 85, poz. 539, art. 4. 
9 K. Guthrie, R. Housewright, Repackaging the Library: What Do Faculty Think? 

„Journal of Library Administration” 2010, nr 51 (1), s. 91. 
10 G. Delaney, Geraldine, J. Bates, Envisioning the Academic Library: A Reflection on 

Roles, Relevancy and Relationships, „New Review of Academic Librarianship” , 2014, [dostęp: 

1.07.2015], http://dx.doi.org/10.1080/13614533.2014.911194. 
11 M. Carpenter, J. Graybill, J. Offord Jr., M. Piorun , Envisioning the Library’s Role 

in Scholarly Communication in the Year 2025, „Portal: Libraries and the Academy”  2011, nr 11 

(2), s. 659–81. 
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Do nietradycyjnych funkcji pełnionych przez biblioteki naukowe i wyzwań 

przed nimi stojących można zaliczyć12,13: 

 promowanie Open Access; 

 większe wspieranie samego procesu publikowania prac naukowych; 

 edukacja informacyjna; 

 tworzenie standardów, wytycznych, rekomendacji, a nawet nowych narzę-

dzi dla naukowców. 

 

Rola biblioteki akademickiej w komunikacji naukowej na przykładzie 

łódzkich książnic akademickich 

 

Przyjmowanie nowych ról wymaga od bibliotek dużego zaangażowania 

oraz znalezienia sojuszników. W tym rozdziale artykułu zaprezentowane zosta-

ną wyniki badań własnych. Podczas wywiadów przeprowadzonych z dyrekto-

rami czterech największych bibliotek akademickich Łodzi, sprawdzono jak 

książnice wspierały proces komunikacji naukowej w swoich uczelniach. Wy-

wiady przeprowadzono w maju 2015 r., celem badań było określenie stopnia 

zaangażowania bibliotek oraz sprawdzenie i zestawienie ich działalności zwią-

zanej ze wspieraniem komunikacji naukowej. W badaniu udział wzięli:  

 mgr Hanna Bort-Nowak, dyrektor Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych  

w Łodzi (BASP); 

 mgr inż. Błażej Feret, dyrektor Biblioteki Politechniki Łódzkiej (BPŁ); 

 mgr inż. Witold Kozakiewicz, zastępca dyrektora ds. komputeryzacji Bi-

blioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (BG UMED); 

 mgr Tomasz Piestrzyński, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 

(BUŁ). 

Wszyscy dyrektorzy uznali, że wspieranie procesu komunikacji naukowej 

jest bardzo istotnym zadaniem. Piestrzyński wskazał, że środowisko naukowe 

uczelni to jeden z najważniejszych odbiorców działań bibliotek akademickich, 

stąd podejmowanie działań dla tej grupy zostało potraktowane priorytetowo. 

Według Fereta rola ta była tradycyjnie bardzo silna w bibliotekach,  

a obecnie odnotowano jej spadek ze względu na rosnącą samodzielność nau-

kowców i możliwość korzystania z zasobów naukowych bez wychodzenia  

z miejsca pracy czy domu – coraz częściej pracownicy uczelni mają możliwość 

pozyskania potrzebnych informacje pozainstytucjonalnie. Kozakiewicz uważał, 

że biblioteka spełniała rolę pomocniczą, wspierającą, a ważny jej element  

12 Ibidem. 
13 J. Gelfand, C. Palmer, Weaving Scholarly Communication and Information Literacy: 

Strategies for Incorporating Both Threads in Academic Library Outreach, [w:] Common Ground 

at the Nexus of Information Literacy and Scholarly Communication, Chicago 2013, s. 1–24, 

[dostęp: 1.07.2015], http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/publications/booksand 

digitalresources/digital/commonground_oa.pdf.  
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stanowiło także doradztwo. Bort-Nowak wskazała na specyfikę uczelni arty-

stycznej – funkcjonowanie biblioteki w takim ośrodku zobowiązywało do 

większej otwartości i podejmowania się realizacji zadań tradycyjnych i nietra-

dycyjnych. 

 

Tradycyjne role pełnione przez łódzkie biblioteki akademickie 

 

Tradycyjną rolą, realizowaną w bardzo szerokim zakresie przez wszystkie 

badane biblioteki, jest organizowanie i zapewnianie dostępu do zbiorów  

(w tym do zasobów elektronicznych). Gromadzenie zbiorów tradycyjnych po-

winno odbywać się przy udziale pracowników naukowych i dydaktycznych 

uczelni. We wszystkich wywiadach dyrektorzy wskazywali na różne sposoby 

współpracy przy doborze materiałów bibliotecznych. W Bibliotece Akademii 

Sztuk Pięknych w Łodzi dominujące było składanie dezyderatów, bardzo istot-

ny był także kontakt osobisty z pracownikami – co wynika ze specyfiki małej 

uczelni. Z jednej strony pracownicy ASP zgłaszali zapotrzebowanie (także  

w przekazie ustnym podczas wizyt w bibliotece), z drugiej strony bibliotekarze 

wysyłali kadrze propozycje pozycji do zakupu, które następnie były weryfiko-

wane. Co ciekawe w BASP tradycyjne zbiory biblioteczne, w tym czasopisma 

prenumerowane, cieszyły się niezmienną popularnością i nadal stanowią trzon 

kolekcji. Zbiory elektroniczne wykorzystywało się w znacznie mniejszym 

stopniu, zatem polityka gromadzenia biblioteki była nastawiona na zakup źró-

deł papierowych. 

W pozostałych bibliotekach pojawiały się problemy w komunikacji po-

między biblioteką a wydziałami uczelni. Nie zawsze kadra naukowa uczelni 

była zainteresowana współpracą w tym zakresie. Często pracownicy naukowi 

nie zdawali sobie sprawy, że biblioteka realizuje zamówienia składane nie tyl-

ko przez jednostki uczelniane, ale także przez samych pracowników.  

W Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego podjęto próby zacieśnienia współpracy 

z wydziałami UŁ. Przez dwa lata pracownicy Oddziału Gromadzenia i Uzupeł-

niania Zbiorów realizowali politykę aktywizowania kadry naukowej oraz po-

szerzania zakresu jej kontaktów z biblioteką. Regularnie wysyła się informacje 

mailowe z prośbami o przesłanie dezyderatów albo weryfikację oferty przygo-

towanej przez dostawców BUŁ. Praktyka ta została zastosowana przede 

wszystkim przy zakupach książek zagranicznych, ponieważ biblioteka otrzy-

muje egzemplarz obowiązkowy i z tego powodu oferta piśmiennictwa w języ-

ku ojczystym jest bardzo szeroka. Kadra naukowa mogła wpływać na decyzje 

o zakupieniu większej liczby egzemplarzy konkretnych tytułów. W komunika-

cji znaczącą rolę pełniły biblioteki zakładowe, będące naturalnymi łącznikami 

i pośrednikami pomiędzy jednostkami uczelni, a biblioteką główną. Piestrzyń-

ski wskazał także na ważną rolę wymiany międzybibliotecznej, w szczególno-

ści zagranicznej. BUŁ podjęła  współpracę z 113 jednostkami akademickimi  

z innych krajów, którym wysyła się publikacje Wydawnictwa UŁ oraz Łódz-

kiego Towarzystwa Naukowego.  
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Odrębne zagadnienie to dobór zasobów elektronicznych i organizacja do-

stępu do nich. Badane biblioteki (z wyjątkiem BASP) rozbudowały ofertę  

e-zbiorów i korzystały z Wirtualnej Biblioteki Nauki, stanowiącej stały trzon 

kolekcji cyfrowych. Został odnotowany wzrost zainteresowania zasobami 

elektronicznymi przy jednoczesnym spadku wykorzystania źródeł tradycyj-

nych. Książnice subskrybowały dostępy do konkretnych baz naukowych  

przydatnych z punktu widzenia dziedzin reprezentowanych na uczelni.  

W przypadku zasobów sieciowych zajmowanie się zakupem oraz późniejszym 

zarządzaniem nabytymi e-zbiorami powierzono specjalnie powołanym do tego 

jednostkom organizacyjnym. Z rozmów wynikało, że w Bibliotece Politechniki 

Łódzkiej zajmował się tym Oddział Zbiorów Elektronicznych, w Bibliotece 

Uniwersytetu Łódzkiego – Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sie-

ciowych Zasobów Informacji, a w Bibliotece Uniwersytetu Medycznego – 

Sekcja Bibliografii i Baz Danych działająca w Oddziale Informacji Naukowej. 

W BG UMED inicjatorami zakupu i decydentami byli bibliotekarze – Koza-

kiewicz zauważył, że współpraca z kadrą naukową w tym zakresie była zniko-

ma. BUŁ organizowała dostęp do e-zasobów z aktywnym udziałem 6 wydzia-

łów (z 12). Jednostki uniwersyteckie występowały tu jako podmioty nie tylko 

zgłaszające zapotrzebowanie, ale także w kilku przypadkach współfinansujące 

zakup licencji. Piestrzyński podkreślał, że inicjatorem takiej współpracy była 

Biblioteka. W BPŁ doborem zajmowali się bibliotekarze. Przy kształtowaniu 

oferty pracownicy BPŁ sugerowali się zakupami innych bibliotek o zbliżonym 

profilu działalności oraz rekomendacjami, które otrzymywali od kadry nauko-

wej po testach konkretnych baz (rekomendacje po testach uzyskuje około  

20–30% baz).  

Ciekawe zagadnienie poruszył podczas wywiadu Feret. Dyrektor BPŁ 

dostrzegł zagrożenie polegające na braku polityki wyjścia z prenumeraty bar-

dzo drogich zasobów sieciowych przy jednoczesnym spadku środków finanso-

wych. Feret podkreślał, że rezygnacja z przedłużenia licencji na korzystanie  

z baz jest bardzo trudna, ponieważ nie istnieją miarodajne dane, na podstawie 

których można byłoby podjąć takie decyzje. Sprawdza się, ile razy dany plik 

został pobrany, zlicza się liczbę odwiedzin. Nie ma natomiast narzędzi, które  

w sposób pełny wykazałyby czy dany zasób ma wpływ na pracę kadry nauko-

wej uczelni.  

W zakresie gromadzenia warto wyróżnić działalność bibliotek związaną  

z tworzeniem bibliografii prac powstających w uczelni. Zbieranie, opracowy-

wanie i udostępnianie dorobku naukowego uczelni stanowi istotny wkład  

w zwiększanie dostępności i widoczności wyników badań naukowych i infor-

macji o nich. Wszystkie badane instytucje podejmowały działania w tym za-

kresie. W BASP funkcjonował system Expertus – do 2014 r. baza bibliogra-

ficzna tworzona była na bieżąco, a ze względu na specyfikę uczelni zawierała 

głównie wycinki z prasy (informacje o wernisażach, nagrodach za prace arty-

styczne i temu podobne). W 2015 r. dane zbierano w sposób tradycyjny, a do-

tychczas uzupełniana baza Expertus zawierała ok. 5000 rekordów. W BG 
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UMED14, BUŁ15 i BPŁ16 również tworzone są bazy bibliograficzne. Wszystkie 

uczelnie korzystały z Expertusa. W BG UMED system działał poprawnie  

i baza była tworzona przez bibliotekarzy na bieżąco. Pracami zajmowała się 

Sekcja Bibliometrii działająca w Oddziale Technologii Informatycznych.  

W BPŁ dane do bazy Expertus wprowadzano zbiorczo 2 razy w roku. Podczas 

wywiadu dowiedziano się, że na Politechnice Łódzkiej trwały prace nad po-

wstaniem zintegrowanego systemu informacji uczelnianej, którego zadaniem 

jest scalanie rozproszonych danych (informacje o pracownikach, grantach, ze-

społach badawczych, patentach, dorobku piśmienniczym i temu podobnych). 

W związku z trwającym okresem przejściowym biblioteka wstrzymała prace  

w Expertusie. Wyzwaniem stojącym przed instytucją jest importowanie zebra-

nych dotychczas danych – tak do nowego systemu uczelnianego, jak i do PBN 

(w związku z nałożonym na uczelnie obowiązkiem). W BUŁ trwały prace nad 

pełnym wdrożeniem Expertusa na uczelni. Rekordy bibliograficzne wprowa-

dzano na bieżąco – system był rozproszony, a dane zdobywano w dwojaki spo-

sób: od wytypowanych pracowników jednostek uczelnianych, od pracowników 

Bibliotek Zakładowych. Bazie brakowało kompletności, do której dąży BUŁ,  

a doprowadzenie jej do stanu zadowalającego zapowiadano jako długi proces, 

wymagający zaangażowania nie tylko ze strony bibliotekarzy.  

Biblioteki realizują również zadania związane z archiwizowaniem do-

robku nukowego i dydaktycznego pracowników uczelni. Bort-Nowak podkre-

śliła, że w BASP proces ten jest o tyle ciekawy, że obiektami często są dzieła 

artystyczne o bardzo różnym charakterze (na przykład rzeźby, malarstwo, ko-

lekcje butów, mebli). Zrealizowany w latach 2007–2013 przez ASP projekt 

zaowocował powstaniem Centrum Promocji Mody (CPM). BASP współpracu-

je stale z CPM posiadającym nowoczesną pracownię digitalizacyjną, której 

celem jest tworzenie cyfrowych obiektów 3D – skanowaniu poddaje się prace 

powstałe na uczelni. W czasie badania projekt digitalizacji zasobów dopiero 

się rozpoczynał. Dyrektor BASP zapowiedziała, że jego efekty będą widoczne 

dopiero w przyszłości. BUŁ zarządzała Repozytorium Uniwersytetu Łódzkie-

go (RUŁ), które powstało z inicjatywy Biblioteki w 2011 r. jako platforma 

udostępniająca otwarte zasoby naukowe i edukacyjne. RUŁ stanowiło najwięk-

sze repozytorium instytucjonalne w regionie łódzkim. Na platformie gromadzi 

się materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uni-

wersytetu Łódzkiego ze wszystkich dziedzin reprezentowanych na uczelni. 

Ważny zbiór to kolekcje czasopism naukowych wydawanych na uczelni.  

W RUŁ zdeponowano już blisko 9000 obiektów (stan na 30 czerwca 2015). 

BPŁ również archiwizowała dorobek pracowników uczelni. Trwały prace nad 

14 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, [dostęp 1.07.2015], http://bg.umed.lodz.pl/pl/um. 
15 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Bibliografia i Bibliometria, [dostęp 1.07.2015], 

http://bul.uni.lodz.pl/?idx=nauka#bibl. 
16 Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Baza BIBLIO, bibliografia dorobku piśmienniczego 

pracowników Politechniki Łódzkiej, [dostęp 1.07.205], http://bg.p.lodz.pl/biblio. 
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wdrożeniem repozytorium w systemie DSpace, które miałoby stanowić ele-

ment tworzonego systemu informacji uczelnianej, o którym wspomniano wy-

żej. BG UMED planowała otwarcie repozytorium w przyszłości.  

Wszystkie biblioteki realizowały również usługi w zakresie wyszukiwania 

wiarygodnych źródeł informacji dla naukowców, w tym tworzenie zestawień 

tematycznych i bibliografii przedmiotowych. Prace te wykonywali pracownicy 

różnych jednostek organizacyjnych w ramach obowiązków służbowych. Po-

wstające listy publikacji zawierały dane bibliograficzne nie tylko prac dostęp-

nych w bibliotece, ale także innych, odnotowanych w przeszukiwanych katalo-

gach i bazach bibliograficznych. Swoim zasięgiem czasowym i terytorialnym 

odpowiadały potrzebom zgłaszającego zapotrzebowanie naukowca. Język po-

szukiwanych publikacji również ustalano przed rozpoczęciem prac wyszuki-

wawczych.  

Pracownicy BPŁ, BUŁ oraz BG UMED przygotowywali spisy publikacji 

konkretnych autorów i raporty cytowań – dla poszczególnych pracowników lub 

na zlecenie jednostek uczelni. Feret podkreślał, że corocznie wysyłane spisy 

publikacji pracowników naukowych uczelni, dostarczane władzom wydziałów, 

to dobra praktyka, którą BPŁ stosuje od lat, pomimo braku zarządzeń do tego 

ją zobowiązujących. 

 

Nowe role pełnione przez łódzkie biblioteki akademickie 

 

Piestrzyński podkreślił, że zmiany były bardzo widoczne, a biblioteki aka-

demickie przejmują rolę łączników pomiędzy różnymi typami uczestników 

procesu komunikacji naukowej. Biblioteki zobligowano do wspierania nau-

kowców na każdym etapie ich pracy, zarówno naukowej, jak i dydaktycznej. 

Stąd zmiany zachodzące w tych procesach oddziałują na biblioteki akademic-

kie, które muszą dostosowywać swoją ofertę do aktualnych potrzeb środowi-

ska.  

Rolą, którą biblioteki akademickie zaczęły pełnić i której nasilenie można 

zaobserwować w skali ogólnopolskiej, jest wspieranie i popularyzacja idei 

Open Access (OA). Polska jest jednym z krajów, które aktywnie biorą udział  

w tworzeniu i promowaniu otwartych zasobów. W bazie Directory of Open 

Access Journals Polska zajmuje 12 miejsce na świecie pod względem liczby 

otwartych czasopism naukowych. Zainteresowanie tematyką OA przejawia się 

nie tylko we współtworzeniu zasobów (na przykład repozytoria), ale także  

w podejmowaniu działań popularyzacyjnych.  

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego od 2009 r. co roku organizowała Se-

minarium Open Access z okazji międzynarodowych obchodów Open Access 

Week (Tydzień OA). Spotkania tego cyklu miały charakter otwarty, a ich  

celem było propagowanie dobrych praktyk w tworzeniu i wykorzystywaniu 

zasobów otwartych. Zapraszani goście z całej Polski prezentowali swoje do-

świadczenia związane z otwieraniem nauki. Tematyka spotkań co roku była 

dobierana tak, aby pasowała do ogłaszanego wcześniej ogólnoświatowego  
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hasła. W roku 2014 r. było to „Generation Open” i podczas trwania Tygodnia 

OA w BUŁ można było opowiedzieć się za otwartą nauką dołączając do poko-

lenia otwartego. Powstała w ten sposób galeria zdjęć osób, które poparły OA.  

Warto zauważyć, że biblioteki akademickie są coraz bardziej zaintereso-

wane promocją swojej działalności i zbiorów. Według Fereta rola promocji jest 

bardzo istotna, jeśli nie najważniejsza w obecnych warunkach funkcjonowania 

biblioteki. Każda z badanych książnic posiadała stronę internetową (BASP po-

siadała zakładkę na stronie WWW uczelni, pozostałe serwisy były samodziel-

ne), a także prowadziła działalność popularyzatorską za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Wiadomości e-mail wysyła się bezpośrednio na adresy służbo-

we pracowników uczelni. BPŁ oraz BUŁ miały również swoje profile w me-

diach społecznościowych. Obie biblioteki powołały odrębne jednostki zajmują-

ce się promocją: BPŁ – Dział Promocji i Informacji, BUŁ – Sekcję Promocji, 

działającą w Oddziale Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych. 

Sekcja Promocji BUŁ wysyłała również informacje w Newsletterze BUŁ oraz 

w Biuletynie UŁ, które docierały do zapisanych odbiorców raz w tygodniu. 

Ważnym aspektem działalności Sekcji było również utrzymywanie dobrych 

relacji z mediami i promowanie działalności biblioteki w mediach lokalnych  

i krajowych. 

Postulowane w literaturze przedmiotu większe wspieranie samego proce-

su publikowania prac naukowych, jako nowa rola, którą biblioteki również po-

winny pełnić, było w łódzkich książnicach realizowane w niewielkim zakresie. 

BASP podjęła się wspierania procesu wydawniczego na uczelni – Biblioteka 

była odpowiedzialna za nadawanie nr ISBN publikacjom oraz za rozesłanie 

egzemplarza obowiązkowego. W BPŁ sytuacja się zmieniała, ponieważ od 

2014 roku Wydawnictwa Uczelniane PŁ oraz Księgarnia i sklep online zostały 

włączone do struktury organizacyjnej Biblioteki. Trwał okres przejściowy,  

w którym BPŁ przejmowała nowe zadania. W pozostałych bibliotekach działa-

nia związane ze wspieraniem procesu publikowania prac naukowych były  

incydentalne. Przypadki te wynikały ze stałej współpracy z konkretnymi pra-

cownikami naukowymi uczelni, a sytuacje takie nie były w żaden sposób 

ustrukturalizowane i zachodziły w związku z utrzymywaniem relacji zawodo-

wych pomiędzy pracownikami. Doradztwo realizowane przez bibliotekarzy  

w opisywanym zakresie dotyczyło głównie prawnych aspektów publikowania, 

wskazywania czasopism, które mogą być interesujące z punktu widzenia nau-

kowca, czy pozytywnych efektów przyjęcia otwartego modelu publikowania.  

Szerzej realizowana była natomiast rola edukacyjna bibliotek. Wszystkie 

(poza BASP) badane książnice posiadały ofertę z zakresu edukacji informacyj-

nej, skierowaną do pracowników naukowych uczelni. Szkolenia realizowane 

były w dwojaki sposób. Bibliotekarze prowadzili zajęcia samodzielnie, przygo-

towywali scenariusze i realizowali konkretne tematy na spotkaniach w bibliote-

ce lub na wydziałach. Drugim sposobem było organizowanie szkoleń ze spe-

cjalistami, w tym przedstawicielami dostawców naukowych baz danych  

czy systemów wyszukiwawczych. W takim wypadku biblioteki pełniły rolę 
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pośrednika i organizatora, zapraszając zewnętrznego trenera i zapewniając od-

powiednie warunki do przeprowadzenia szkolenia. BG UMED poza tradycyj-

nymi formami oferowała kursy online osadzone na platformie e-learningowej, 

stworzone specjalnie dla kadry naukowej uczelni. Tematyka proponowanych 

przez badane biblioteki akademickie szkoleń była szeroka i obejmowała mię-

dzy innymi techniki wyszukiwawcze, szkolenia instruktażowe związane z wy-

korzystywaniem konkretnych baz czy narzędzi, szkolenia z zakresu prawa  

autorskiego, szkolenia dotyczące metod zwiększania widoczności dorobku nau-

kowego i cytowań.  

Biblioteki akademickie pełnią zatem rolę edukacyjną i doradczą, coraz 

częściej włączają się też w tworzenie standardów, wytycznych, rekomendacji,  

a nawet nowych narzędzi dla kadry naukowej. Przykładem może być udział 

pracowników i władz bibliotek w pracach różnego typu zespołów i gremiów na 

uczelniach oraz w kraju. Największy wpływ na kształtowanie nowych standar-

dów i wytycznych mieli dyrektorzy placówek, którzy reprezentowali swoje 

instytucje i podejmowali decyzje strategiczne. Warto wspomnieć o członko-

stwie BUŁ w Koalicji Otwartej Edukacji i udziale pracowników BUŁ w pra-

cach zespołu Otwarty Uniwersytet , który powstał na uczelni. Wartość  

repozytorium UŁ podniosło zarządzenie Rektora UŁ17 regulujące obowiązek 

publikowania doktoratów przed obroną w Repozytorium UŁ, opracowane 

wspólnie przez przedstawicieli Biblioteki i Biuro Rektora. Na mocy tego doku-

mentu do zasobów RUŁ w ciągu pół roku trafiło blisko 80 prac doktorskich 

(stan na czerwiec 2015 r.). 

 

Zakończenie 

 

Biblioteki akademickie biorą aktywny udział w procesie komunikacji nau-

kowej. Środowisko naukowe uczelni jest jedną z ważniejszych grup odbior-

ców, a realizowanie zadań mających na celu wsparcie tej grupy (na każdym 

etapie pracy), to istotna rola współczesnej książnicy akademickiej. Dyrektorzy 

wszystkich badanych bibliotek zgadzają się, że instytucje przez nich zarządza-

ne pełnią głównie funkcje pomocnicze, usługowe. Piestrzyński podczas wywia-

du podsumował wspieranie procesu komunikacji naukowej. Według Dyrektora 

BUŁ biblioteki akademickie prowadziły działalność na wielu płaszczyznach, 

takich jak: 

 gromadzenie i organizowanie dostępu do nowości wydawniczych, do 

światowego piśmiennictwa naukowego z zakresu dziedzin reprezentowa-

nych na uczelniach (polityka gromadzenia podporządkowana potrzebom 

pracowników uczelni), w tym organizowanie dostępu do naukowych baz 

danych; 

17 Zarządzenie nr 23 Rektora Uniwersytetu łódzkiego z dnia 16.12.2015 r. w sprawie: gro-

madzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopusz-

czonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Łódzkim, [dostęp: 1.07.2015], http://repozyto-

rium.uni.lodz.pl:8080/RepoInfo/docs/zarzadzenie_Rektora_nr_23.pdf . 
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 wspieranie procesu wyszukiwania wiarygodnych źródeł naukowych; 

 informowanie i doradztwo na temat nowych możliwości popularyzowania 

wyników naukowych, zwiększania widoczności publikacji w sieci i cyto-

walności, nowych narzędzi dla naukowców; 

 świadczenie usług szkoleniowych z zakresu edukacji informacyjnej,  

w tym obsługi naukowych baz danych czy narzędzi wspomagających pro-

ces wyszukiwania źródeł, organizowania bibliografii, autoarchiwizacji 

własnego dorobku; 

 ułatwianie komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami 

akademickimi w kraju i zagranicą poprzez organizację konferencji, semi-

nariów, warsztatów; 

 tworzenie lub adaptowanie nowych narzędzi dla potrzeb komunikacji na-

ukowej, jak na przykład tworzenie repozytorium czy baz bibliograficz-

nych; 

 promowanie idei Open Access i Open Science, promowanie stosowania 

nowych technologii w komunikacji naukowej; 

 rekomendowanie dobrych praktyk, wpływanie na politykę uczelni, na 

przykład poprzez współtworzenie dokumentów wewnętrznych regulują-

cych niektóre aspekty publikowania, gromadzenia czy udostępniania do-

robku naukowego uczelni. 

To, które funkcje są realizowane i w jakim stopniu biblioteka je pełni,  

w dużej mierze zależy od władz biblioteki oraz władz samej instytucji macie-

rzystej. Książnice w Łodzi realizowały opisane w artykule zadania tradycyjne  

i nietradycyjne w różnym zakresie, w zależności od uczelni, w której funkcjo-

nują. Ważne jest to, że biblioteki zauważają potrzeby środowiska akademickie-

go i biorą je pod uwagę kształtując swoją ofertę, choć jeszcze nie wszystkie 

działania przynoszą oczekiwane efekty. Biblioteki akademickie podejmują się 

nowych wyzwań i poszukują dobrych rozwiązań, redefiniują swoją rolę w ko-

munikacji naukowej, przystosowują się do funkcjonowania w szybko zmienia-

jącej się rzeczywistości – wykorzystują nowe szanse szanując jednocześnie 

swoje tradycje. 
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Ekologia informacji w bibliotecznej społeczności informacyjnej 

 

 
Abstract: In a society based on the knowledge development the quickly and effica-

cious transfer and gathering of information is needed. The information ecology can 

contribute to optimization of this process. Information ecology is a field of research 

that concerns mutual interactions between man and information, as well as the infor-

mation relationships existing among people in public and private information spaces. It 

is a practical activity, too. The aim of the paper is to define the place of information 

ecology in the creating process of information society and to explain the role of aca-

demic library in this process. 

 

Słowa kluczowe: społeczeństwo wiedzy, ekologia informacji, biblioteka akademic-

ka, społeczność informacyjna 

 

 

Wprowadzenie 

  

Społeczeństwo informacyjne opiera się na informacji i wiedzy oraz roz-

woju nauki, w którym niezbędny jest szybki przepływ informacji, jej groma-

dzenie i skuteczne przetwarzanie. Do optymalizacji tego procesu może  

przyczynić się ekologia informacji. Jest to domena badawcza dotycząca wza-

jemnych oddziaływań człowieka na informację i odwrotnie, a także relacji in-

formacyjnych między ludźmi w publicznej i prywatnej przestrzeni informacyj-

nej oraz wpływu na nie środowiska informacyjnego. Służy temu praktyczna 

działalność infoekologiczna. Celem artykułu jest określenie roli ekologii infor-

macji w procesie tworzenia społeczeństwa wiedzy, w tym w działalności bi-

blioteki akademickiej i bibliotecznej społeczności informacyjnej. 

 

Biblioteczna społeczność informacyjna 

 

Społeczeństwo informacyjne, które tworzymy w XXI w. jest „[…] nakie-

rowane na zdobywanie informacji, operowanie informacją, przesyłanie infor-

macji i inne aktywności wykorzystujące technologie elektroniczne […]”1.  

Wprawdzie jego genezę wiąże się z przełomem XX i XXI w., ale można  

1 S. Kurek-Kokocińska, Społeczeństwo biblioteczne jako społeczeństwo informacyjne, 

„Zagadnienia Informacji Naukowej” 2001, nr 2 (78), s. 43. 



 

doszukiwać się jej w istniejącym od wielu wieków bibliotecznym społeczeń-

stwie informacyjnym. Informacja jako tworzywo wiedzy istnieje bowiem od 

dawna w bibliotekach, które słusznie są nazywane skarbnicą wiedzy. Pracują  

w nich bibliotekarze, a korzystają z nich czytelnicy coraz częściej nazywani 

klientami. Obecne społeczeństwo, w którym przekształca się informacje w wie-

dzę w sposób produkcyjny, charakteryzują takie terminy, jak: fragmentaryza-

cja, konsumpcjonizm, konkurencyjność, niepewność, deregulacje zastanego 

ładu. Pod naporem informacji biblioteki współtworzą obecne oblicze społe-

czeństwa informacyjnego. Uzasadnia to użycie terminu biblioteczna społecz-

ność informacyjna, obejmującego swoim zakresem zarówno bibliotekarzy 

zainteresowanych doskonaleniem obiegu informacji i wiedzy, gromadzących  

w tym celu źródła informacji oraz tworzących z zamiarem zapewnienia lepszej 

dostępności do nich zasoby metainformacyjne, między innymi w postaci kata-

logów bibliotecznych oraz użytkowników/czytelników bibliotek, którzy są 

konsumentami zgromadzonych w tych źródłach informacji i wiedzy. Od 

wszystkich członków tej społeczności między innymi ze względu na niezbęd-

ność poczucia bezpieczeństwa informacyjnego wymaga się permanentnego 

dokształcania się, gotowości do podejmowania nowych wyzwań, odpowie-

dzialności za informacje oraz ciągłego doskonalenia swoich kompetencji infor-

macyjnych. Zilustrowano to na rys. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 1. Biblioteczna społeczność informacyjna 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Biblioteka i jej środowisko wpisuje się więc wyraźnie w koncepcję społe-

czeństwa informacyjnego jako kompetentny organizator procesów informacyj-

nych. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w społeczeństwie informacyjnym 

„postęp techniczny czyni, że przepływ informacji cechuje chwilowość i natych-

miastowe zaspokojenie ciekawości, a nawet wytworzenie relacji emocjonal-

nych. Szybkiemu przepływowi informacji nie towarzyszy refleksja poznawcza 
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porządkująca wiedzę, a nierzadko i sens. Ten styl działania informacji społecz-

nej przenosi się na postawy i zachowania społeczne”2. Stale podnoszony  

w bibliotekach komfort pracy użytkownika staje się czasem powodem frustra-

cji, stąd niezbędne jest – jak zauważa to Stanisława Kurek-Kokocińska3 – 

zwracanie uwagi na oddziaływania informacji w społeczności informacyjnej, 

czyli dostrzeżenie społecznego kontekstu ilościowo zwielokrotnionej i zróżni-

cowanej tematycznie podaży informacji. Zasygnalizowana tu optyka spojrzenia 

na biblioteczną społeczność informacyjną wymaga wsparcia w postaci rozwa-

żań infoekologicznych. 

 

Ekologia informacji – pojęcie i problematyka 

 

Ekologia informacji jest uważana – obok  architektury informacji – za 

jedną z najnowszych specjalności nauk humanistycznych, w tym nauk infor-

macyjnych (nauki o informacji). „Zaczęła się rozwijać pod naporem i przeciw 

dominacji technologicznych aspektów projektowania i eksploatacji systemów 

informacyjnych w rozległych sieciach komputerowych na przełomie XX  

i XXI w.”4 

 

Ekologia informacji to metafora 
 

Termin „ekologia informacji” jest metaforą, która w biologicznym i przy-

rodniczym rozumieniu traktuje przyrodę (ekosferę) jako system złożony z ele-

mentów ożywionych i nieożywionych oraz reakcji między nimi. W ekologii 

informacji analogicznie do ekologii (przyrody) są to ludzie, użytkownicy infor-

macji, technologie oraz interakcje między nimi. Ekologiczne analogie narzuca-

ją też zjawiska związane z gwałtownym i nieuporządkowanym przyrostem in-

formacji, które Ryszard Tadeusiewicz nazywa zalewem informacji, mgłą  

i smogiem informacyjnym5. 

Dla ekologii informacji ekosystem/infosystem staje się przestrzenią infor-

macyjną6. Termin ten wyraża związek między ideami ekologii środowiska 

przyrodniczego a dynamicznie rozwijającą się cyfrową przestrzenią informacji.  

2 A. Chodubski, Informacja w warunkach kształtującej się globalnej społeczności obywa-

telskiej, [w:]  Informacja naukowa a dydaktyka: międzynarodowa konferencja w Wojewódzkiej 

Bibliotece Publicznej, Gdańsk 10–12 czerwca 1999. Red. meryt. M. Drzewiecki, J. Puchalski, 

przy współpr. A. Malewskiej, B. Sosińskiej-Kalaty, M. Zająca. Warszawa, s. 40. 
3 S. Kurek-Kokocińska, op.cit. 
4 A. Sitarska, Systemowe badania bibliotek: studium metodologiczne, Białystok 2005,  

s. 16. 
5 R. Tadeusiewicz, W dymie i we mgle, [dostęp: 20.05.2015], http://www.solidarnosc. 

org.pl/~ksn/Docs/rystad.pdf. 
6 B. Nardi, V.L. O’Day, Information Ecologies. Using Technology with Heart, Cam-

bridge 1999, 246 p. 

61 



 

W opisie i analizie środowiska informacyjnego, w tym systemów informacyj-

nych, ekologia informacji posługuje się językiem ekologii jako nauki przyrod-

niczej. 

Ekologia informacji to koncepcja badawcza postulująca badanie procesów 

informacyjnych (gromadzenia, opracowywania i udostępniania informacji)  

w sposób analogiczny do badań procesów ekologicznych. Badania te dotyczą 

przede wszystkim czynników wpływających na stan środowiska informacyjne-

go człowieka (antropoinfosferę). Jednym z elementów tego środowiska jest 

biblioteczna społeczność informacyjna. Nadmiar informacji, przejawiający się 

m.in. w przeciążeniu informacyjnym, jest jedną z przyczyn ekologicznego kry-

zysu informacyjnego, będącego między innymi skutkiem niezrównoważonego 

rozwoju różnych sfer człowieka: intelektualnej, wolitywnej, afektywnej i in-

nych7. Ekologia informacji upatruje przyczyn tego kryzysu w niezrównoważo-

nym rozwoju tego środowiska, przejawiającym się w zachwianiu właściwych 

proporcji (równowagi) pomiędzy czynnikami wywołującymi i sterującymi ten 

rozwój.  

Na pojęcie ekologii informacji składa się wiele oddziałujących na siebie  

i wzajemnie zależnych podsystemów społecznych, kulturowych i politycznych 

oraz technologicznych, które wpływają na procesy tworzenia, przepływu i wy-

korzystywania informacji.  

Ekologia informacji jako taka jest kojarzona z ideami i pracami Rafaela 

Capurro, Thomasa Davenporta i Laurence’a Prusaka oraz Aleksieja Eryomina, 

którzy o ekologii informacji pisali już w latach siedemdziesiątych XX w. 

Panowanie nad informacją i środowiskiem informacyjnym (jego stanem) 

jest powszechnie postrzegane jako zjawisko naturalne, w przeciwieństwie do 

dominacji informacji nad człowiekiem, co następuje w okresie wspomnianego 

ekologicznego kryzysu informacyjnego. Ekologia informacji proponuje wizję 

funkcjonowania człowieka i społeczeństwa w harmonii z jego naturalnym  

środowiskiem informacyjnym (ekosystemem), to jest takim, które jest dostoso-

wane do jego naturalnych możliwości. Dzięki temu pojawia się szansa niwelo-

wania rozdarcia między naturalnym stanem antropoinfosfery a sztuczną i nie-

naturalną produkcją w środowisku człowieka informacji, w tym szaleńczym 

wytwarzaniem i publikowaniem dużych ilości śmieci  informacyjnych, powo-

dujących zanieczyszczenie tego środowiska i choroby informacyjne. 

Badania z tego zakresu są prowadzone od początku lat pięćdziesiątych 

XX w. w USA i w Europie Zachodniej, a także w ZSRR. Za prekursorów  

ekologii informacji można uznać między innymi Alvina Tofflera (Szok przy-

szłości, wyd. ang. 1970), Juliusza Lecha Kulikowskiego (Informacja i świat,  

w którym żyjemy, Warszawa 1978) oraz Neila Postmana (Technopol. Tryumf 

techniki nad kulturą, wyd. ang. w roku 1992)8.  

7 W. Babik, O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym, [dostęp: 

20.05.2015], http://www.ap.krakow.pl/ktime/ref2010/babik.pdf. 
8 W. Babik, Ekologia informacji, Kraków 2014. 
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Twórcami/pionierami ekologii informacji są już wspomniani Thomas 

Davenport i Laurence Prusak oraz Aleksiej Eryomin. Koncepcja Davenporta  

i Prusaka akcentuje związek między ekologią informacji a zarządzaniem in-

formacją, które określają jako holistyczne zarządzanie informacją  lub 

skoncentrowane na człowieku zarządzanie informacją . Twierdzą, że in-

formacja i wiedza są wytworami typowo ludzkimi i nigdy nie będą dobrze za-

rządzane, jeśli priorytetu w tych działaniach nie przyzna się człowiekowi. 

Esencję tego podejścia stanowi przywrócenie człowiekowi należnego mu miej-

sca w centrum świata informacji i próba skierowania technologii na peryferie, 

na swego rodzaju banicję9.  

Za granicą to pole badawcze eksplorują także Rafael Capurro, Hochschule 

der Medien in Stuttgart (Niemcy)10 i Jela Steinerova z Departament of Library 

and Information Science, Comenius University Bratislava (Slovakia)11. W Pol-

sce ekologią informacji zajmuje się stosunkowo niewielkie grono badaczy, 

których część konsekwentnie używa terminu ekologia informacji; pozostali  

z różnych powodów nie posługują się tym terminem. 

 

Przedmiot i zakres ekologii informacji 

 

Ekologia informacji to pole badawcze nauki o informacji oznaczające 

„Sumę ocen jakości, zarządzania, produktów i wartości informacji, jak również 

ocenę usług i potrzeb informacyjnych. (...) to dyscyplina wiedzy, której zada-

niem jest odkrywanie praw rządzących przepływem informacji w biosyste-

mach, włącznie z człowiekiem, społeczeństwem, ich wpływem na zdrowie psy-

chiczne, fizyczne i społeczne ludzi oraz rozwijanie odpowiednich metodologii 

mających na celu kształtowanie środowiska informacyjnego”12.  

Przedmiotem ekologii informacji są między innymi: 

 kryteria jakościowe i ilościowe informacji; 

 relacje pomiędzy informacją a zdrowiem człowieka; 

 wartość informacji; 

 procesy przekazywania i recepcji informacji; 

 jakość usług informacyjnych; 

 odpowiedzialność za informacje i jej skutki społeczne; 

9 T. Davenport, L. Prusak, Information Ecology. Mastering Informational Knowledge 

Environment, New York 1997, 272 s. 
10 R. Capurro, Towards an Information Ecology, [in:] Information and Quality. Proceed-

ings of the NORDINFO International Seminar, Copenhagen. August 23–25.1989, London 1990, 

pp. 122–139. 
11 J. Steinerová, Information Ecology – Emerging Framework for Digital Scholarship, 

[in:] Libraries in the Digital Age (LIDA). Proceedings, 2012, vol. 12 (2012), [dostęp: 

20.05.2015], http://ozk.unizd.hr/proceedings/ index.php/../66/37 
12 A.L. Eryomin, Information Ecology – a Viewpoint, „ International Journal of Environ-

mental Studies: Sections A&B” 1998, No 3/4, s. 251. 
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 rozwój/ewolucja środowiska informacyjnego; 

 zarządzanie informacją w pracy, domu, społeczeństwie13. 

Praktycznym zadaniem ekologii informacji jest kształtowanie środowiska 

informacyjnego człowieka oraz ochrona naturalnego środowiska informacyj-

nego człowieka, zagrożonego przede wszystkim przez nowoczesne technologie 

informacyjno-komunikacyjne. Środkami realizacji tego zadania są: 

 dbanie o jakość informacji, gdyż niska jakość informacji negatywnie 

wpływa na człowieka. Dotyczy to przede wszystkim obszaru, który stano-

wi przestrzeń informacyjna rzeczywista i wirtualna; 

 niedopuszczanie do generowania informacji, które nie spełniają norm ja-

kościowych, stanowiąc swoistego rodzaju truciznę zanieczyszczającą 

środowisko informacyjne człowieka i społeczeństwa; 

 usuwanie informacji, które trwale i całkowicie utraciły swoją użytecz-

ność, a także utylizacja informacji, czyli przywracanie użyteczności infor-

macjom, które się do tego nadają; 

 dbanie o wartościowy, bezpieczny i dobrze zorganizowany dostęp do in-

formacji i wiedzy, w tym usuwanie barier informacyjnych; 

 inicjowanie działań mających na celu poprawę i usprawnienie funkcjono-

wania człowieka w tym środowisku, w tym badanie procesów percepcji  

i recepcji informacji; 

 wprowadzanie stanu równowagi i harmonii w antropoinfosferze w celu 

zapewnienia zrównoważonego rozwoju człowieka w społeczeństwie in-

formacji i wiedzy.  

Równoważenie rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy to reakcja na 

zespół zagrożeń wynikających z niekontrolowanego generowania informacji 

oraz wiedzy i ich negatywnego wpływu na człowieka. Zrównoważony rozwój 

to taki rozwój, który nie zakłóca naturalnych eko(info)systemów tworzących 

antropoinfosferę, w której funkcjonuje człowiek. 

Realizacja zadań ekologii informacji znajduje wyraz w następujących 

kierunkach badań naukowych: 

 badanie relacji pomiędzy informacją a zdrowiem człowieka; 

 badanie potrzeb informacyjnych; 

 identyfikowanie kryteriów ilościowych i jakościowych informacji; 

 badanie wartości informacji; 

 badanie metod przechowywania i dostępu do informacji; 

 badanie procesów przekazywania i recepcji informacji; 

 badanie relewancji; 

 ocena jakości usług informacyjnych; 

 określanie odpowiedzialności za informację i jej skutki społeczne; 

 zarządzanie informacją w miejscu pracy, organizacjach, społeczeństwie. 
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W ekologii informacji można zidentyfikować również następujące nurty 

badawcze:  

1. Ochrona środowiskowego dziedzictwa informacyjnego, kulturowego  

i cyfrowego, czyli ochrona samej informacji i jej jakości. 

2. Dbałość i troska o odpowiednią prezentację informacji (i instytucji zwią-

zanych z informacją) w środowisku elektronicznym. 

3. Ochrona człowieka przed nadmiernym i negatywnym wpływem toksycz-

nych informacji. 

4. Identyfikacja i ochrona więzi informacyjnych w środowisku twórców  

i użytkowników informacji. 

5. Równoważenie aspektów społecznych i technologicznych w postrzeganiu 

przestrzeni informacyjnej. 

Na kanwie tych kierunków powstały następujące koncepcje ekologii in-

formacji: 

1. Pragmatyczna koncepcja ekologii informacji R. Capurro (1989). 

2. Organizacyjna koncepcja ekologii informacji T. Davenporta i L. Prusaka 

(1997). 

3. Koncepcja ekologii informacji A. Eryomina (1998). 

4. Aksjologiczna koncepcja ekologii informacji B.A. Nardi i V.L. O’Day 

(1999). 

5. Etyczna koncepcja ekologii informacji L. Floridi (2002). 

Aktualnie obszar badań ekologii informacji to potrzeby informacyjne 

użytkowników, zachowania informacyjne użytkowników informacji oraz ba-

riery informacyjne w dostępie do informacji. Stąd rodzą się ekologie poszcze-

gólnych obszarów. 

Praktyczne działania ekologii informacji to: 

 działania zmierzające do zwiększenia świadomości informacyjnej czło-

wieka jako podmiotu w procesach informacyjnych; 

 ochrona człowieka przed jego uprzedmiotawianiem za pomocą informacji 

(manipulacje); 

 rozwijanie kompetencji informacyjnych człowieka umożliwiających mu 

racjonalne zarządzanie informacją, panowanie nad nadmiarowością infor-

macji, uniezależnianie się od niepożądanych wpływów informacji, 

zwłaszcza od manipulacji ludzkimi postawami i zachowaniami; 

 edukacja do odpowiedzialności za tworzenie/generowanie, przetwarzanie, 

rozpowszechnianie i wykorzystywanie informacji; 

 równoważenie rozwoju człowieka w świecie techniki, technologii i infor-

macji. 
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 Ekologia informacji wyzwaniem dla bibliotecznej społeczności  

informacyjnej 

 

Ekologia informacji to teoria nadbudowana nad działalnością praktyczną 

w sferze informacji. Działalność, o której tu mowa, to w interesie człowieka 

szeroko rozumiana ochrona informacji, między innymi przed różnego rodzaju 

zanieczyszczeniami, a więc dbałość o czystość informacji i radzenie sobie  

z jej nadmiarem. To oferta nowego spojrzenia na  współczesne problemy infor-

macyjne. Oprócz wiedzy o cechach i rodzajach  informacji, o procesie informa-

cyjnym, o potencjalnych zagrożeniach właściwego odbioru informacji,  

niezbędna jest odpowiednia kultura informacyjna i edukacja informacyjna 

zmierzająca do uświadomienia człowiekowi i społeczeństwu konieczności se-

lekcji informacji na każdym z etapów jej obiegu.  

Ekologia informacji wymaga wieloaspektowego podejścia do badanych 

problemów. Obecnie nie ma już jednej ekologii informacji. Są ekologie infor-

macji, dotyczące różnych przedmiotów, instytucji, rzeczywistości, środowisk  

i zjawisk.  

Rozwój technologii informacyjnych w niewielkim stopniu uwzględnia 

czynnik ludzki. Rodzi to rozmaite problemy. Ekologia informacji stara się 

przywrócić właściwe miejsce czynnikowi ludzkiemu, aby – jak zauważył Rafa-

el Capurro – osiągnąć stan równowagi pomiędzy różnymi czynnikami, traktu-

jąc każdą organizację jako złożoną z rozmaitych elementów – technologii, 

praktyk i ludzi14. 

Naczelnym wyzwaniem ekologii informacji jest równoważenie rozwoju 

środowiska informacyjnego człowieka (antropoinfosfery), czyli próba wprowa-

dzenia/powrotu naturalnej równowagi pomiędzy nadmiarem a deficytem (bra-

kiem) informacji. Działania ekologiczne mają na celu zapobieganie anomaliom 

informacyjnym, dzięki czemu stają się katalizatorem rozwoju człowieka15.  

Ekologia informacji kładzie szczególny nacisk na jakość i wiarygodność 

informacji, oszczędność przekazu, obecność metainformacji, czystość i n -

f o r ma c j i  i c z y s t o ś ć  przekazu.  

Podejście ekologiczne cechuje się tym, że na każdym etapie tworzenia, 

przekazywania i odbioru informacji kierujemy się rzetelnością i oszczędnością 

informacji, unikamy manipulacji informacją, dbając w ten sposób o środowisko 

informacyjne odbiorcy. Ekologia informacji zamiast manipulowania informa-

cją preferuje postępowanie zgodne z zasadami etyki informacyjnej, ogranicze-

nie działań powodujących nieuzasadniony przyrost informacji (z wyjątkiem 

koniecznej redundancji przekazu) i przeciążenie informacyjne, uporządkowa-

nie przekazu (materiału), sugeruje poprawny i atrakcyjny styl, wprowadzanie 
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metainformacji i odesłań kontekstowych, co ma prowadzić do równoważenia 

procesów tworzenia, przekazu i odbioru informacji oraz odpowiedniej dla od-

biorcy organizacji treści, a także odpowiedniej i atrakcyjnej formy przekazu. 

Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że współczesny odbiorca infor-

macji jest mocno zapośredniczony w świecie elektronicznym, szczególnie  

w Internecie, stąd nie można bagatelizować jego nawyków i potrzeb w tym 

środowisku. Oznacza to, że ze względu na ekonomię uwagi, ograniczoną po-

jemność pamięci człowieka oraz zjawisko nadmiaru informacji, należy zmie-

rzać w kierunku tworzenia krótkich i treściwych tekstów komunikatów. 

W przypadku omawianego tematu wartość dodana ekologii infor- 

macji polega na zwróceniu uwagi na potrzebę wrażliwości ekologicznej  

i konieczność uwzględniania wszystkich elementów, które opisują specyfikę 

podejścia w ekologii informacji. 

 

Rola ekologii informacji w bibliotecznej społeczności informacyjnej 

 

Ekologia informacji proponuje wizję funkcjonowania człowieka i społe-

czeństwa w harmonii z jego/ich naturalnym środowiskiem informacyjnym, to 

jest takim, które jest dostosowane do naturalnych możliwości człowieka. 

Zwraca uwagę na niepokojące rozdarcie w środowisku informacyjnym 

człowieka między sztuczną i nienaturalną produkcją/wytwarzaniem, w tym 

szaleńczym  wytwarzaniem jak największych ilości śmieci informacyjnych, 

powodujących zanieczyszczenie tego środowiska i choroby informacyjne  

a naturalnym stanem antropoinfosfery. Proponuje jasne zasady tworzenie, roz-

powszechniania i korzystania z informacji propagując zasadę równowagi infor-

macyjnej odpowiadającej naturalnemu przekazowi informacji. 

Ekologia informacji w bibliotecznej przestrzeni informacyjnej to:  

 kształtowanie świadomości informacyjnej bibliotekarzy i czytelników/

użytkowników informacji bycia podmiotem w procesach informacyjnych; 

 akcentowanie niezbędności posiadania przez te osoby odpowiednich 

kompetencji informacyjnych umożliwiających racjonalne zarządzanie 

informacją, panowanie nad nadmiarowością informacji, unikanie manipu-

lacji za pomocą informacji ludzkimi postawami i zachowaniami; 

 odpowiedzialność za tworzenie/generowanie, przetwarzanie, rozpow-

szechnianie i wykorzystywanie informacji; 

 umiejętne wykorzystywanie informacji w budowaniu indywidualnej  

i zbiorowej wiedzy oraz tworzenie własnego indywidualnego środowiska 

informacyjnego.  

Bibliotecznej społeczności informacyjnej ekologia informacji zwraca 

szczególną uwagę na potrzebę respektowania faktu ograniczonej pojemności 

ludzkiego mózgu i konsekwencje natłoku informacji; wagę jakości otoczenia 

informacyjnego/środowiska informacyjnego nadawcy i odbiorcy informacji; 

potencjalne niebezpieczeństwa w sferze informacji, a także formułuje zalece-

nia dotyczące równoważenia procesów informacyjnych. 
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Podsumowanie 

 

Ekologia informacji jest rodzajem działalności informacyjnej, w której 

współczesnemu człowiekowi i społeczeństwu zwraca się uwagę między innymi 

na potrzebę scalania pokawałkowanej informacji i wiedzy, konieczność eduka-

cji w zakresie tworzenia oraz korzystania z informacji i wiedzy 

(wartościowanie informacji), potrzebę (eko)kultury informacyjnej oraz nie-

zbędność tworzenia i używania odpowiednich metod i narzędzi do filtrowania  

informacji16. 

Ekologia informacji wychodzi naprzeciw współczesnym bolączkom sze-

roko pojętego procesu komunikowania się i oferuje rozwiązania sprzyjające 

optymalizacji tego procesu stosownie do potrzeb i możliwości bibliotecznej 

społeczności informacyjnej, może i powinna stać się jednym z elementów po-

tencjału edukacyjnego współczesnego bibliotekarza i użytkownika informacji.  
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POLITYKA GROMADZENIA  

W BIBLIOTECE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 

 

 
Abstract: Changing reality requires also from us, librar ians, a new way of per -

ceiving the world, and, at the same time, new methods of gathering, working out and 

making the newly collections obtained as well as the already stored ones available. The 

library of the Military University of Technology in Warsaw had to find a way to fulfil 

the new expectations of the more and more demanding users. This process has been in 

progress for almost 25 years, since the times of publishing announcements, through the 

times of the fulfilled slips of paper and their analysis, till the times of the information 

published online. The university to which the described library belongs, educates main-

ly military students. Till 2001 they constitued one hundred per cent of the readers. 

Their lifestyle, the way a military student’s day is organised, plus the economic, politi-

cal and social conditions of the specific time period, had a fundamental influence on 

the acquisition policy. This paper deals with the topic of gradual changes in acquisition 

the coherent collections which is our current occupation. The acquisition of journals is 

not enclosed here, since this is attended by the workers of Journal and Digital Re-

sources Reading Room. 

 

Słowa kluczowe: Biblioteka Wojskowej Akademii Technicznej, gromadzenie, 

przemiany w bibliotece, społeczeństwo wiedzy 

 

 

Wstęp 
 

Zmieniająca się wokół rzeczywistość wymaga również od nas, biblioteka-

rzy, nowego sposobu postrzegania świata, a tym samym nowych metod groma-

dzenia, opracowania i udostępniania posiadanych czy nowo nabytych zbiorów. 

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej Wojskowej 

Akademii Technicznej (BG WAT) zajmuje się gromadzeniem tylko wydaw-

nictw zwartych. Polityką gromadzenia zbiorów czasopism zajmują się pracow-

nicy Czytelni Czasopism i Zbiorów Elektronicznych. 

Podstawowym determinantem gromadzenia książek w Bibliotece Głównej 

są kierunki nauczania w WAT. Określają one potrzeby użytkowników, stano-

wią główne kryteria i parametry uzupełniania zbiorów, tworząc pełne spektrum 

stanu posiadania.  



 

Początki 
 

Działalność BG WAT nierozerwalnie związana jest z początkiem działal-

ności uczelni, sięgającym 1951 r. Wtedy to w warunkach polityczno-gospo-

darczych jeszcze końca lat czterdziestych WAT swój kształt „oparła na wzorcu 

radzieckiej akademii wojskowej, wzbogacając go jednak o doświadczenia  

i wymogi polskiego wyższego szkolnictwa technicznego”1. Początkowo po-

wstały cztery wydziały, dziś funkcjonuje w Akademii siedem wydziałów  

i jeden instytut: 

1. Wydział Elektroniki (1951). 

2. Wydział Mechaniczny (1959/60). 

3. Wydział Nowych Technologii i Chemii (1959). 

4. Wydział Cybernetyki (1968). 

5. Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (1968). 

6. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (2006). 

7. Wydział Logistyki (2014); 

 Instytut Optoelektroniki (1994)2. 

W pierwszym okresie istnienia Biblioteka Główna nie miała własnej sie-

dziby. Zbiory biblioteczne mieściły się w kilku pomieszczeniach budynków 

należących do uczelni. W 1957 r. BG WAT doczekała się własnego lokum  

z obszernymi magazynami, gdzie przeniesiono wszystkie zbiory3, na które 

składały się: 

 pozycje podarowane przez osoby prywatne, o czym przypominają  

ex-librisy na książkach z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych lub nazwi-

ska właścicieli na stronach tytułowych; 

 dary innych instytucji, które zechciały podzielić się swoim stanem posia-

dania pozycji technicznych polsko- i obcojęzycznych; 

 a także pozycje zakupione przez Dział Gromadzenia oraz instrukcje i re-

gulaminy wydane przez Ministerstwo Brony Narodowej. 

 

Lata dziewięćdziesiąte 
 

Do 2001 r. WAT kształciła tylko i wyłącznie studentów mundurowych na 

kierunkach ściśle technicznych i wojskowych. Stanowili oni specyficzną grupę 

użytkowników bibliotecznych. Sposób organizacji dnia studenta wojskowego, 

ówczesne warunki społeczno-polityczne i gospodarcze w zasadniczy sposób 

wpływały na politykę gromadzenia zbiorów w Bibliotece Głównej. Żołnierze 

mieli ograniczoną możliwość poruszania się po Warszawie, więc i dostęp do 

bibliotek innych niż ich uczelniana był utrudniony. Dzień życia słuchacza (tak 

1 Historia WAT, [dostęp: 27.03.2015], http://www.wat.edu.pl/index.php?option=com_con 

tent&view=article&id=3&Itemid=2. 
2 Ibidem. 
3 A. Żądło, W. Wysokowicz, Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej  

im. Jarosława Dąbrowskiego 1951-1971, „Roczniki Biblioteczne” 1971, R. 15, z. 1/2, s. 403. 
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ich wtedy nazywano) był wypełniony od rana do wieczora wykładami lub zaję-

ciami wojskowymi, więc użytkownicy musieli mieć dostęp do niezbędnych 

publikacji. Literatura podstawowa na pierwsze lata nauki, z takich dziedzin jak 

matematyka, fizyka lub chemia gromadzona bywała w setkach, a niekiedy na-

wet tysiącach egzemplarzy. Do tego księgozbiór zasilano ogromnymi ilościami 

instrukcji i regulaminów Ministerstwa Obrony Narodowej, które były niezbęd-

ne każdemu studentowi, a przekazywane do BG WAT również w formie da-

rów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rys. 1. Dary i zakup tytułów zagranicznych w latach 1991–2014 

Źródło: książki akcesyjne za lata 1991–2014. Opracowanie własne. 

 

 

Zakupów bieżących dokonywano w Głównej Księgarni Technicznej lub 

Głównej Księgarni Naukowej, sporadycznie w Bellonie, na podstawie składa-

nych pisemnych zamówień, przygotowywanych w oparciu o „Zapowiedzi Wy-

dawnicze” lub informacje zawarte w „Nowych Książkach” (cotygodniowej 

broszurze drukowanej z myślą o księgarzach i bibliotekarzach). Większą liczbę 

egzemplarzy kupowano w wydawnictwach (Wydawnictwa Naukowo Tech-

niczne, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Arkady, Wydawnictwa Komunikacji 

i Łączności) według pisemnych zamówień z wydziałów, wspomagając się 

„Planami Wydawniczymi” lub „Katalogiem Składowym” Składnicy księgar-

skiej. Wielkość zbiorów uzupełniano na podstawie kontaktów z użytkownika-

mi, wykładowcami lub na podstawie analizy niezrealizowanych rewersów. 

Książki zagraniczne, głównie literaturę rosyjskojęzyczną, nabywano w tak 
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zwanej wzorcówce4, gdzie składało się pisemne zamówienia na fiszkach  

i oczekiwało na transport z zagranicy. Książki anglojęzyczne (dużo rzadziej 

niemieckojęzyczne) kupowano za pośrednictwem przedsiębiorstwa Ars Polona 

lub Księgarni Panorama, poprzez pisemne zamówienia z podpisem dyrektora 

biblioteki. Wszystkie zakupy książek zagranicznych finansowane były z budże-

tu Biblioteki. 

W połowie lat dziewięćdziesiątych sposób finansowania zakupów zaczął 

się zmieniać. Zaczęto wymagać od wydziałów większego udziału w finansowa-

niu zakupów zagranicznych książek naukowych, co obrazuje rys. 1. W latach 

1991–1994 zakup książek zagranicznych finansowany był w całości z budżetu 

Biblioteki Głównej. W latach 1995–1999 Wydziały i BG WAT ponosiły koszty 

realizacji potrzeb zakupów tytułów zagranicznych na porównywalnym pozio-

mie. W latach 2000–2009 Biblioteka Główna realizowała zapotrzebowania wy-

działów średnio na ok. 8 tytułów rocznie, gdy w tym samym czasie liczba tytu-

łów podarowanych przez wydział była bliska 100. Od 2010 r. BG WAT kupuje 

książki zagraniczne z własnej inicjatywy, na podstawie analizy posiadanych już 

tytułów i ukazujących się nowości. Ich liczba w minimalnym stopniu różni się 

od tych finansowanych przez wydziały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rys. 2. Liczba studentów cywilnych i wojskowych w latach 2001–2015 

Źródło: Książki akcesyjne za lata 1991–2014. Opracowanie własne. 

4 Księgarnia pod patronatem PAN, która mieściła się na parterze w Pałacu Kultury i Nauki.  
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Współczesność. Studenci 

 

Po pięćdziesięciu latach istnienia Akademia dokonała rewolucyjnej zmia-

ny i wprowadziła w swoje mury studentów cywilnych, najpierw na studia za-

oczne (2001 r.), a następnie od 2002 r. również na studia dzienne. 

Rys. 2 przedstawia liczbę cywilnych studentów stacjonarnych, niestacjo-

narnych oraz wojskowych, studiujących w WAT w latach 2001–2015. Od 

2001 do 2007 r. liczba studentów wojskowych maleje, natomiast w kolejnych 

wykazuje wyraźnie tendencje rosnące. Jednocześnie liczba studentów cywil-

nych przez cały prezentowany okres była niezmiennie przeważająca. 

Zmiana profilu kształcenia z wojskowego na cywilno-wojskowy spowo-

dowała zmiany w liczbie egzemplarzy specjalistycznych wydawnictw Mini-

sterstwa Obrony Narodowej wpływających do BG WAT. Ilustruje to rys. 3.  

W latach 1991–1994 do Biblioteki Głównej wpływało rocznie średnio 3500 

egzemplarzy wydawnictw specjalistycznych (w tym liczba egzemplarzy jedne-

go tytułu wahała się od 50 do 100). Od 2000 r. liczba ta nie przekracza 200 

egzemplarzy rocznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Rys. 3. Średnia roczna liczba egzemplarzy specjalistycznych wydawnictw MON  

Źródło: Książki akcesyjne za lata 1991–2014. Opracowanie własne. 
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Wymagania, zainteresowania i potrzeby studentów wpływają zasadniczo 

na rozszerzenie tematyki zbiorów. Obecnie studenci studiują na 16 kierunkach: 

 budownictwo; 

 bezpieczeństwo narodowe; 

 chemia; 

 energetyka; 

 elektronika i telekomunikacja; 

 fizyka techniczna; 

 geodezja i kartografia; 

 informatyka w medycynie; 

 inżynieria materiałowa; 

 inżynieria bezpieczeństwa; 

 kryptologia i cyberbezpieczeństwo; 

 logistyka; 

 lotnictwo i kosmonautyka; 

 mechanika i budowa maszyn; 

 mechatronika; 

 zarządzanie. 

 Powstanie w 2014 r. Wydziału Logistyki5 postawiło przed Działem Gro-

madzenia BG WAT nowe wyzwania i zadania. Będąc samodzielną komórką 

Wydział tworzy indywidualne potrzeby naukowe i dydaktyczne, co mobilizuje 

Dział Gromadzenia do wzmożonego wysiłku w zakresie poszerzania literatury 

z tej dziedziny. 

Kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo6 oraz informatyka w me-

dycynie7, wymagają od pracowników Działu Gromadzenia skierowania zwięk-

szonej uwagi na tę tematykę, zwłaszcza na medycynę, jako dynamicznie  

rozwijająca się naukę i zupełnie nową, nieznaną dyscyplinę w sferze zaintere-

sowań BG WAT. Swoją wiedzę i doświadczenie bibliotekarze gromadzący 

literaturę starają się jak najpełniej wykorzystywać, aby Akademia osiągnęła 

wyższy poziom w procesie kształcenia oraz prowadzonych badaniach nauko-

wych. 

Księgozbiór Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej two-

rzony jest w oparciu o: 

1. Znajomość kierunków studiów, badań naukowych i prac naukowo-

badawczych – wiedza z poszczególnych Wydziałów oraz ze stron in-

ternetowych Akademii. 

5 Który przekształcił się z kierunku logistyka na Wydziale Mechanicznym. 
6 Który kształci specjalistów na potrzeby Sił Zbrojnych, Narodowego Centrum Kryptologii 

oraz innych instytucji gospodarki narodowej, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, [dostęp 10.04. 

2015], http://www.wcy.wat.edu.pl/images/stories/kw/oferta_dydaktyczna/kic.pdf. 
7 Gdzie studenci zdobywają wiedzę z zakresu zastosowania informatyki w obszarze pro-

jektowania, budowy i administrowania systemów komputerowych wspomagania procesów dia-

gnostyki i terapii medycznej, zarządzania szpitalnymi zasobami medycznymi, są to nowe kierun-

ki kształcenia na Wydziale Cybernetyki, Informatyka w medycynie, [dostęp 10.04.2015], http://

www.wcy.wat.edu.pl/images/stories/kw/oferta_dydaktyczna/iwm.pdf. 
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2. Sugestie czytelników między innymi w ramach usługi „zaproponuj kupno 

książki” lub przez kontakt osobisty z czytelnikiem. 

3. Przegląd sylabusów, do których dostęp mamy dzięki kontaktom z wydzia-

łami. 

4. Współpracę z pracownikami działów udostępniania, którzy mają najnow-

sze i najbardziej aktualne informacje o potrzebach czytelników od nich 

samych. 

5. Analizę nowości wydawniczych: 

 oferty wydawców i księgarzy, przedstawiane na stronach internetowych; 

 kontakt z przedstawicielami handlowymi; 

 odwiedzanie księgarń; 

 udział w targach. 

6. Analizę zamówień czytelniczych składanych w systemie bibliotecznym, 

będących cennym źródłem wiedzy o najpopularniejszych aktualnie tytu-

łach. 

Gromadzone są: 

 książki drukowane i elektroniczne (głównie materiały konferencyjne na 

płytach CD); 

 zbiory specjalne (normy, rozprawy doktorskie, których obrona odbyła się 

na naszej uczelni, sprawozdania z prac naukowo-badawczych). 

Zastosowanie nowych technologii informatycznych w życiu Biblioteki 

Głównej nie tylko usprawniło pracę, ale w dzisiejszej dobie stało się koniecz-

nością. Instytucja ma obowiązek zapewnić odbiorcom odpowiedni poziom 

usług, narzędzia informatyczne i dostęp do Internetu. Są to na przykład infor-

macje o naszych nabytkach, zarówno do wypożyczalni akademickiej, jak i be-

letrystycznej, prezentowane na stronie Biblioteki wraz z okładkami książek. 

Niemal powszechna obecnie wśród studentów umiejętność posługiwania 

się językiem angielskim, szeroko rozwinięta międzynarodowa wymiana stu-

dentów w ramach programów LL Erasmus, Niemiecka Centrala Wymiany 

Akademickiej DAAD lub MOSTECH obligują Dział Gromadzenia BG WAT 

do kupowania literatury w języku angielskim za pośrednictwem firm importu-

jących i sprzedających książki naukowo-techniczne do Polski. 

Do początku lat dziewięćdziesiątych księgozbiór obcojęzyczny stanowiły 

głównie książki w języku rosyjskim. Literatura techniczna w języku angiel-

skim lub czasem języku niemieckim, stanowiła niewielki procent. Było to po-

dyktowane uwarunkowaniami politycznymi panującymi w okresie komuni-

zmu. Obecnie techniczna literatura zagraniczna gromadzona jest głównie  

w języku angielskim.  

Postęp technologiczny spowodował, że czytelnicy oprócz tradycyjnych 

książek mają możliwość bezpłatnego dostępu do źródeł elektronicznych. 

Wśród nich znajdują się między innymi: IBUK Libra, Knovel, Aprobaty i Re-

komendacje Techniczne, Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych 

– BazTOL, Directory of Open Acess Books – DOAB, Directory of Open Ac-

cess Journals – DOAJ, European Mathematical Information Service – EMIS, 
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Hindawi Publishing, Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP, MIT 

OpenCourseWare, PubChem, Scientific Resarch. Dział Gromadzenia Bibliote-

ki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej ma wpływ na kształt pełnotek-

stowej bazy IBUK Libra, która zapewnia zaopatrzenie w literaturę, zgodnie  

z tokiem studiów lub prowadzonych badań, takich wydawnictw jak: Pol- 

skie Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Wydaw-

nictwo Lekarskie PZWL, Wolters Kluwer Polska i inne. Pracownicy Działu 

Gromadzenia zajmują się wyborem tytułów do tej bazy. W chwili obecnej Bi-

blioteka Główna zapewnia dostęp do 1018 tytułów z takich dziedzin jak nauki 

humanistyczne, nauki ekonomiczne, informatyka, matematyka, nauki społecz-

ne, prawo, literatura popularnonaukowa. Z zasobów tych można korzystać  

z komputerów zarejestrowanych w sieci akademickiej lub domowych. 

 

Podsumowanie 
  

Ostanie 25 lat przyniosło wiele zmian w zawodzie bibliotekarza. Zdekla-

rowani na ogół humaniści musieli zacząć nadążać za rozwojem postępu tech-

nicznego, nowinkami technologicznymi, aby nie odstawać poziomem od czy-

telników, którym mają służyć pomocą. 

Coraz szybsze tempo życia, niecierpliwość oraz rosnące oczekiwania 

użytkowników powodują powstawanie nowych systemów bibliotecznych. 

Usprawniają one naszą pracę, ułatwiają odbiorcom dostęp do wszelkich nie-

zbędnych im informacji i danych, pomagają zarządzać nowocześnie zasobami 

bibliotecznymi, wymuszają rozwój pracowników bibliotek chcących prawidło-

wo funkcjonować w społeczeństwie wiedzy. Dział Gromadzenia ma przede 

wszystkim wpływ na to do jakiej wiedzy mają dostęp użytkownicy BG WAT. 

Zbiory online w znacznym stopniu poprawiają jakość usług, stają się coraz bar-

dziej powszechną formą korzystania z zasobów BG WAT. 

Jesteśmy uczestnikami zmian zachodzących we współczesnym świecie 

bibliotekarskim, ale jednocześnie współtwórcami tego świata.  
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Abstract: This paper  examines the issue of creating the library network at the 

University of Łódź, and indicates department libraries’ place and role in the academic 

environment. The seventy-year history of the University of Łódź shows that creating 

academic library is a difficult task, despite the actual needs of the environment in this 

respect. The created library network of the University of Łódź, which consists of The 

Library of University of Łódź and Department Libraries, takes part in fulfilling basic 

responsibilities of the higher education. Academic library has to fulfil the key tasks in 

the academic environment, it means that providing fast access to the information, 

which is essential to the execution of scientific-didactic processes of the University, 

and simultaneously is necessary to organize the most perfect workroom for scientific-

didactic tasks conducted by academic teachers. It is facilitated by the fact that there 

exist perfect narrowly specialized book collections in Department Libraries. Moreover, 

the collected faculty didactic literature increases the importance of special libraries for 

realisation of syllabuses by particular faculties of the University. 

 

Słowa kluczowe: biblioteka akademicka, sieć biblioteczna, księgozbiór  specjali-

styczny, nauczanie akademickie 

 

 

 Powstanie Bibliotek Zakładowych Uniwersytetu Łódzkiego 

 

Uniwersytet Łódzki (UŁ) obchodzi w 2015 r. swoje siedemdziesięciole-

cie. Oficjalnie został powołany do życia  Dekretem z dnia 24 maja 1945 r.1, 

choć pomysł zorganizowania po II wojnie światowej w Łodzi uczelni typu uni-

wersyteckiego narodził się jeszcze w latach okupacji2. Łódź, ośrodek przemy-

słowy, w pierwszych latach powojennych zastępowała zniszczoną stolicę, także 

jako ośrodek kultury. Miasto bez większych tradycji akademickich, dorobku 

naukowego, bez ugruntowanego środowiska intelektualnego, rozpoczynając 

1 Uniwersytet Łódzki [24 maja 1945 – 24 maja 2000]: refleksje nad dziejami i dorobkiem 

Uczelni] = University of Łódź  [24th May, 1945 – 24th May], 2000: reflections on the history 

and achievements of the University, komitet red. S. Liszewski [et al.], Łódź 2000, s. 5. 
2 B. Baranowski, K. Baranowski,  Pierwsze lata Uniwersytetu Łódzkiego (1945–1949), 

Łódź 1985, s. 20. 



 

budowę wyższych uczelni, próbowało ściągnąć wybitnych uczonych z przed-

wojennych ośrodków akademickich: z Warszawy, Lwowa, Krakowa i innych, 

tworzyć instytucje i towarzystwa naukowe. Należało wówczas pamiętać, iż 

wszystkie te ambitne plany byłyby niemożliwe bez dostępu do książek i biblio-

tek, które obok kadry naukowej były drugim, równie ważnym, elementem skła-

dowym tworzącej się uczelni. Ich brak zawsze wpływał hamująco na rozwój 

życia naukowego. 

Początkowo ścierały się różne koncepcje dotyczące realizacji projektu  

Uniwersytetu pomiędzy Bolesławem Wilanowskim (zwolennik megauni-

wersytetu), a Teodorem Viewegerem (zwolennik założeń przedwojennej Wol-

nej Wszechnicy Polskiej), którzy pracowali w Łodzi już od stycznia 1945 r.3 

Ostatecznie tworząca się uczelnia wykorzystała dorobek i tradycje działających 

w okresie międzywojennym w Łodzi: Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), 

Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz od-

działu Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). Pozwoliło to zainaugurować 

rok akademicki 1945/1946 w UŁ sześciu wydziałom4: Uczelnia cały swój wy-

siłek kierowała wówczas na organizowanie poszczególnych zakładów, jako 

jednostek dydaktycznych. Kolejne lata przyniosły liczne zmiany organizacyjne. 

Losy UŁ determinowały nie tylko uwarunkowania polityczne, jak na przykład 

wydarzenia 1956 r. i 1970 r., czy czasy transformacji ustrojowej z nową ustawą 

o szkolnictwie wyższym z 1990 r.5, ale równie często dynamika rozwoju róż-

nych dziedzin nauki. Dość powiedzieć, że swój jubileusz UŁ może świętować, 

jako duża, nowoczesna i licząca się uczelnia z dwunastoma wydziałami. 

Jednocześnie z tworzeniem Uniwersytetu dostrzeżono konieczność za-

pewnienia środowisku akademickiemu biblioteki o charakterze naukowym, 

jako niezbędnej komórki organizacyjnej, pomocnej w dostępie do podstawowe-

go narzędzia pracy naukowo-dydaktycznej, czyli literatury naukowej.  

W związku z tym Komitet Organizacyjny Uczelni Państwowej w Łodzi w dniu 

11 lutego 1945 r. powołał do życia Bibliotekę Uniwersytecką. Oficjalnie stan 

personelu powstałej wówczas placówki liczył trzech pracowników6. Od razu 

przystąpiono do pozyskiwania książek dla Biblioteki. Biblioteka Uniwersytec-

ka jest więc starszą siostrą i jednocześnie równolatką Uniwersytetu Łódzkie-

go. W 2015 r. również obchodzi swoje siedemdziesiąte urodziny. 

W pierwszych latach istnienia Uniwersytetu dało się zauważyć ogromne 

zaangażowanie kadry naukowej w tworzenie uczelni jako własnego warsztatu 

pracy, ale również studentów, którzy wykazywali niezwykłą chęć  zdobywania 

wiedzy, uczestnictwa w wykładach i głód książki, a zwłaszcza podręczników. 

3 Uniwersytet Łódzki…, op. cit, s. 7–8. 
4 B. Baranowski, K. Baranowski, op. cit., s. 35. 
5 Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, „Dziennik Ustaw” 1990, 

nr 65, poz. 385. 
6 H. Więckowska, Biblioteka Uniwersytecka, [w:]  Materiały do dziejów Uniwersytetu 

Łódzkiego (1945–1950), red. B. Baranowski, K. Duda-Dziewierz, Łódź 1952, s. 116. 
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Nic więc dziwnego, iż obok utworzonej Biblioteki Głównej UŁ niemal jedno-

cześnie zaczęły powstawać księgozbiory przy tworzących się dydaktyczno-

naukowych jednostkach organizacyjnych uczelni. Wymagało to wielokierunko-

wych działań organizacyjnych, nakładów finansowych i sprecyzowania  zasad 

polityki gromadzenia zbiorów. Początki zawsze bywają trudne, zważywszy na 

fakt braku lokali, ale i z racji niedostatku samych książek, czy podstawowego 

aparatu informacyjnego tworzonych placówek. W takich warunkach nie mogły 

one sprostać jednej z podstawowych form działalności, jaką było udostępnianie 

zbiorów. Prace związane z tworzeniem owych placówek dziedzinowych wyko-

nywali początkowo asystenci i adiunkci w ramach swoich obowiązków, obok 

zajęć dydaktycznych i naukowych. Powstające w takich warunkach zalążki 

bibliotek nie tylko nie posiadały etatowych pracowników, ale i fachowców mo-

gących owe zasoby opracować i w odpowiedzialny sposób udostępniać. Niedo-

statek wyspecjalizowanego personelu bibliotecznego doskwierał w owym  

czasie również Bibliotece Głównej, ale od samego początku swojego istnienia 

służyła ona pomocą merytoryczną i poradami wszystkim jednostkom groma-

dzącym księgozbiory specjalistyczne w uczelni. Można powiedzieć, że tworzy-

ła się w ten sposób ogólnouczelniana sieć biblioteczna, na którą złożyły się 

biblioteki specjalistyczne wspólnie z Biblioteką Główną Uniwersytetu Łódz-

kiego (BUŁ). 

Wzorem organizacji placówek stały się istniejące w kraju biblioteki nau-

kowe. W maju 1945 r. zasoby BUŁ liczyły około 70 tysięcy tomów, a 1 paź-

dziernika 1946 r. już blisko 300 tysięcy tomów7. W tym czasie sprawy biblio-

teczne w kraju porządkował podstawowy akt prawny – Dekret o bibliotekach  

i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z 17 kwietnia 1946 r. zapewniający utrzy-

manie bibliotek przez państwo i uznający ich księgozbiory za narodowe mienie 

kulturalne8. Biblioteka otrzymała również prawo do egzemplarza obowiązko-

wego9. 

W swoim założeniu zarówno BUŁ, jak i biblioteki instytutowe czy kate-

dralne powstawały jako placówki o charakterze naukowym, a ich zadaniem 

miało być zapewnienie zaplecza naukowo-badawczego dla pracowników UŁ 

pod kątem prac prowadzonych przez kadrę naukowo-dydaktyczną. Jednocze-

śnie miały one za zadanie gromadzenie księgozbioru dydaktycznego zapew-

niającego studentom możliwość dotarcia do podręczników i wydawnictw  

wykorzystywanych podczas zajęć seminaryjnych. Do uzyskania potrzebnych 

informacji lub zdobywania kolejnego szczebla wykształcenia niezbędne jest 

czytanie literatury fachowej. Konieczność dostosowywania zasobów do szybko 

rozwijających się specjalizacji poszczególnych jednostek organizacyjnych 

Uczelni doprowadziła do powstania księgozbiorów o różnorodnej tematyce.   

7 B. Baranowski, K. Baranowski,  op. cit., s. 212. 
8 Dekret o bibliotekach… z dnia 17 kwietnia 1946 r., „Dziennik Ustaw”  1946 nr 26,  

poz. 163. 
9 H. Więckowska, op. cit., s. 124. 
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Rozwój bibliotek specjalistycznych zwanych bibliotekami zakładowymi 

(BZ) był niezwykle zróżnicowany. Niektóre katedry dysponowały znacznymi 

zbiorami, ale były i takie, które ich nie miały wcale lub niewiele. Z najwięk-

szym rozmachem rozbudowywane były biblioteki: Instytutu Historycznego  

i Instytutu Socjologicznego, ale również Katedry Historii Literatury Polskiej, 

Katedry Języka i Literatury Rosyjskiej, czy Katedry Geografii10. Powiększanie 

zbiorów, w pierwszym okresie istnienia tych placówek, napotykało na wiele 

trudności i powodzenie takiego przedsięwzięcia zależało od operatywności za-

trudnionych tam pracowników, ich energii i osobistego zaangażowania. Na 

niezbędne zakupy przeznaczano bardzo skromne środki. Źródłem nabytków 

często były dary lub, jak na przykład w przypadku Biblioteki Instytutu Histo-

rycznego, pozyskanie księgozbioru Oddziału Łódzkiego Wolnej Wszechnicy 

Polskiej czy ściągnięcie zasobów kilku bibliotek podworskich11. 

By pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu BZ w latach 1949–1950 zor-

ganizowano w BUŁ kursy z ćwiczeniami i praktyki dla asystentów UŁ zajmu-

jących się prowadzeniem BZ. Opracowano nawet Wskazówki dla bibliotek 

zakładowych12. W 1949 r. przeszkolono łącznie 34 osoby z BZ13. Z zasobu ska-

talogowanego łącznie we wszystkich placówkach bibliotecznych UŁ 60% znaj-

dowało się w BUŁ, zaś 40% w BZ, co sprawiało, że kadra naukowa częściej 

wykorzystywała księgozbiory BZ niż Biblioteki Uniwersyteckiej14.  

Z czasem powołano w BUŁ osobną jednostkę organizacyjną odpowie-

dzialną za sprawy BZ. 19 czerwca 1954 r. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego 

wydało Instrukcję w zakresie działania sieci bibliotecznej szkoły wyższej, co 

umożliwiało Bibliotece Głównej prawo ingerencji w sprawy organizacji BZ  

tak, by rosnące księgozbiory zostały opracowane, zaś te nie mające możliwości 

uporządkowania, zlikwidowane. W 1955 r., po 10 latach funkcjonowania UŁ, 

na 47 istniejących BZ tylko w czterech: Instytutu Historycznego, Katedry Hi-

storii i Literatury Polskiej, Katedry Historii Myśli Społecznej i Zakładu Teorii 

Państwa i Prawa, poza asystentami, zaangażowany był specjalny pracownik 

biblioteczny w pełnym wymiarze godzin, zaś we wszystkich innych zakładach 

zatrudnieni byli jedynie dorywczo pracownicy godzinowi15. W 1956 r. powstał 

Oddział Bibliotek Zakładowych Uniwersytetu Łódzkiego (OBZ UŁ). Nie tylko 

doceniono rolę księgozbiorów gromadzonych poza Biblioteką Główną, lecz 

podjęto działania scalania rozdrobnionych zasobów na rzecz tworzenia  

większych, lepiej zorganizowanych bibliotek. Funkcjonowanie BZ oparto  

10 B. Baranowski, K. Baranowski,  op. cit., s. 215. 
11 Ibidem. 
12 Wskazówki dla bibliotek zakładowych UŁ, [oprac. J. Racięcka przy współudziale  

I. Treichel], Łódź 1951. 
13 Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi za czas od 1 IX 1948 do 31 XII 1949, 

Łódź 1950, s. 10. 
14 B. Baranowski, K. Baranowski, op. cit., s. 216. 
15 Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi za rok 1955, Łódź 1956, s. [54]–55. 
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na wewnętrznych regulaminach poszczególnych bibliotek określając zasady 

udostępniania zbiorów oraz współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi 

poszczególnych wydziałów.  

Równie ważne jak gromadzenie zbiorów było stworzenie sytemu katalo-

gów. Rolą katalogów jest kompletne zestawienie wszystkich wydawnictw znaj-

dujących się w bibliotece w formie opisów bibliograficznych wraz z odsyłacza-

mi szczegółowymi. Dopełnieniem znajdujących się już w BUŁ katalogów stał 

się więc Centralny Katalog Bibliotek Zakładowych (CKBZ). Zawierał on alfa-

betyczny zbiór kopii kart katalogowych wydawnictw zwartych i ciągłych 

wszystkich BZ (bez odsyłaczy). Kompletność CKBZ podnosiła wówczas jego 

wartość informacyjną i umożliwiała właściwą współpracę międzybiblioteczną. 

Kiedy zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego w 1961 r., włączono ofi-

cjalnie nową strukturę BZ do ogólnouczelnianej sieci bibliotek16, możliwy stał 

się dalszy rozwój tych placówek. Pozwoliło to jednocześnie usankcjonować 

prawnie istnienie samego OBZ w BUŁ oraz, co równie ważne, można było 

wyodrębnić etaty biblioteczne dla Bibliotek Instytutowych czy Wydziałowych. 

Zarządzenie Rady Ministrów z dn. 27 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażeń pra-

cowników służby bibliotecznej pozwoliło na zatrudnienie w BZ bibliotekarzy17. 

Profil gromadzonych wydawnictw wyznaczyły bibliotekom programy naucza-

nia i kierunki prowadzonych prac naukowo-badawczych w poszczególnych 

jednostkach organizacyjnych UŁ. Tak sprecyzowane założenia polityki groma-

dzenia zbiorów stały się przedmiotem wyjątkowej troski bibliotekarzy. BZ mo-

gły więc stanowić specjalistyczną bazę źródeł informacji niezbędną w bieżącej 

pracy zarówno nauczycieli akademickich, jak i studentów. Zadaniem BZ pozo-

stawała głównie obsługa własnej jednostki macierzystej i studentów określo-

nych kierunków i specjalizacji. W miarę rozwoju rynku wydawniczego zaczęto 

dążyć do kompletowania literatury specjalistycznej z dziedzin wiedzy repre-

zentowanych przez Wydziały, Instytuty czy Katedry, a księgozbiory poszcze-

gólnych jednostek powiększały się zarówno o druki zwarte, jak i czasopisma, 

polskie i obce. Obok wydawnictw podstawowych gromadzono również litera-

turę z nauk pomocniczych i pokrewnych dla danej dziedziny wiedzy. Do cenio-

nych pozycji bibliotecznych zawsze należały czasopisma naukowe i to nie  

tylko ze względu na ich szeroki zakres tematyczny, ale również wartość mery-

toryczną i aktualność. Czasopisma naukowe traktowane przez środowisko  

akademickie jako podstawowa forma upowszechniania osiągnięć nauki zawsze 

zapewniały szybki dopływ informacji. BZ dbały więc o gromadzenie bogatych 

liczbowo zasobów czasopiśmienniczych. Rozwój BZ determinowały często nie 

16 Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 1961 r. w sprawie struktu-

ry organizacyjnej i zasad działania biblioteki głównej szkoły wyższej oraz bibliotek przy poszcze-

gólnych jednostkach organizacyjnych szkół wyższych podległych Ministrowi Szkolnictwa Wyższe-

go, „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”  1961, nr 3, poz. 9. 
17 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1966 r., „Dziennik Ustaw” 1966, nr 37, 

poz. 225. 
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finanse, a odwieczny problem ograniczonych powierzchni lokalowych. Cia-

snota w magazynach zmuszała bibliotekarzy zarówno do pracochłonnej selek-

cji zbiorów, jak i uszczuplania zakupów bieżących. 

Zaletą BZ, najczęściej podkreślaną przez czytelników, był niewątpliwie 

szybszy dostęp do wyselekcjonowanych treści zgodnych z profilem biblioteki 

oraz krótsza droga książki od biblioteki do czytelnika. W latach siedemdziesią-

tych XX w. zapadła decyzja o reorganizacji BZ. Jej celem było tworzenie sil-

niejszych jednostek poprzez scalanie mniejszych księgozbiorów. Sprzyjała 

temu nowa struktura UŁ wprowadzająca od 30 września 1970 r. instytut jako 

podstawową jednostkę organizacyjną. Trudnością w przeprowadzeniu owych 

zamierzeń był jednak fakt, że wiele Katedr i Zakładów UŁ traktowało swoje 

zbiory, jak swoiste biblioteki podręczne i nie zamierzały się ich pozbywać.  

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że właśnie wówczas kształtu nabierały 

biblioteki, które dysponowały miejscami w czytelniach i to one dźwigały 

główny ciężar obsługi czytelników. To tam odnotowywany był ciągły wzrost 

wskaźników udostępniania. W 1965 r. w sieci BZ działało 8 bibliotek posiada-

jących łącznie 284 miejsca w czytelniach. Tylko te placówki udostępniły na 

miejscu i poza obręb biblioteki 214 639 vol. na 241 472 vol. udostępnionych 

łącznie we wszystkich 74 jednostkach18, zaś po kolejnych 10 latach, czyli  

w 1975 r., na 70 istniejących placówek w sieci funkcjonowało 13, które posia-

dały czytelnie. Tego roku na liczbę 549 954 vol. książek wypożyczonych ogó-

łem – 470 611 vol. (blisko 86%) przypadło na wspomniane 13 wiodących  

bibliotek19. W 1985 r. na podobnym poziomie 86% skoncentrowało się udo-

stępnianie w 16 BZ posiadających czytelnie20. 

 

W stronę automatyzacji 

 

Pierwsze pomysły automatyzacji BUŁ miały miejsce na początku lat sie-

demdziesiątych XX w., kiedy w Polsce planowano stworzenie ogólnokrajowe-

go systemu informacji naukowo-technicznej (SINTO). Zamysł ten nie docze-

kał się realizacji i dopiero w 1984 r. wrócono do sprawy komputeryzacji BUŁ 

poprzez planowany zakup opracowanego i wdrożonego w Politechnice Wro-

cławskiej (PW) zautomatyzowanego systemu rejestracji dorobku naukowego 

pracowników PW na nośniku SINT/NB21. Niestety idea ta utknęła na etapie 

uzgodnień i tekstu umowy, gdyż zatrudnieni w międzyczasie informatycy  

BUŁ zaproponowali zaprojektowanie, w oparciu o system wrocławski,  

własnego systemu na uczelnianym sprzęcie SYNABA-SINT/NB dla UŁ22.  

18 XX sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi za rok 1965, Łódź 1966, s. 63. 
19 XXX sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi za rok 1975, Łódź 1977, s. 53. 
20 Ibidem, s. 70. 
21 J. Andrzejewski, Prace nad automatyzacją procesów Biblioteczno-informacyjnych  

w BUŁ, [w:]  XL-XLI sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi za lata 1985-1986, Łódź 

1989, s. 36. 
22 Ibidem, s. 37. 
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Nieporozumienia kadrowo-płacowe i sprzętowe doprowadziły jednak do odej-

ścia informatyków z pracy w BUŁ i zaniechania dalszych działań w tym zakre-

sie. Próby te, choć zakończone niepowodzeniem, pozwoliły spojrzeć na potrze-

bę komputeryzacji w szerszym kontekście i wzięcie pod uwagę docelowo 

wszystkich procesów bibliotecznych obejmujących BUŁ i jej sieć. W BZ za-

częły pojawiać się pojedyncze komputery służące głównie do tworzenia wła-

snych baz i tu za przykład może posłużyć Biblioteka Wydziału Prawa i Admi-

nistracji, która jako jedna z pierwszych została wyposażona w komputer PC 

IBM/XT już w 1989 r.  
 

Tabela 1  

Liczba pracowników, bibliotek, stan księgozbioru na dzień 31.12. danego roku oraz udo-

stępnianie w BZ UŁ w latach 1955, 1965, 1975, 1985. 

Źródło: Sprawozdania Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi za poszczególne lata. 

 
a W bibliotekach Instytutu Historycznego, Katedry Historii i Literatury Polskiej, Kate- 

dry Historii Myśli Społecznej i Zakładu Teorii Państwa i Prawa zaangażowany był pracownik 

biblioteczny na pełen etat, a we wszystkich Zakładach poza Wydziałem Prawa pracowali tylko 

dorywczo pracownicy godzinowi. Zob.: Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi za 

rok 1955, Łódź 1956, s. 54–55. 
b Na tę liczbę składają się 23 etaty w bibliotekach zakładowych i 26 osób na etatach płat-

nych z funduszu na prace zlecone. Zob. XX  sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi za 

rok 1965, Łódź 1966, s. 58. 
c Duże braki kadrowe w BZ przerastały możliwości dotychczasowego personelu. 
d Na tę liczbę składa się 59 etatów BUŁ, 6 etatów Instytutów UŁ. Pomagało również  

5 osób płatnych z bezosobowego funduszu na prace zlecone. Zob. XXX  sprawozdanie Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Łodzi za rok 1975, Łódź 1977, s. 50. 
e Na ogólną liczbę pracowników składa się: 81 osób w tym 4 na ½ etatu i 7 osób na etatach 

zakładów. Zob.:  XL-XLI sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi za lata 1985-1986, 

Łódź 1989, s. 68. 

 

Dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX w. wprowadzono w bibliote-

kach UŁ nowe technologie. Rozpoczęto zamykanie katalogów kartkowych 

(początkowo w BUŁ, następnie w sieci bibliotecznej UŁ) i przechodzenie do 

ogólnouczelnianego katalogu komputerowego. Kluczowym momentem dla 

rozwoju komputeryzacji na tym etapie było ustawiczne kształcenie zatrudnio-

nych bibliotekarzy pozwalające na urzeczywistnienie automatyzacji procesów 

Rok Liczba 
pracowników 

w BZ 

Liczba 

BZ 

Stan księgozbioru 
BZ (łącznie vol.) 

Liczba 

odwiedzin 
w BZ 

Liczba  

vol.  

łącznie 
udostępnionych 

w BZ 

1955 4a 47 399 227 68 627 109 022 

1965 59b 74 340 000 103 890 241 472c 

1975 65d 70 638 159 150 821 549 954 

1985 88e 67 841 762 108 140 487 771 
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bibliotecznych. Jako pierwsi dokształcali się bibliotekarze BUŁ, oni bowiem 

wdrażali nowe technologie. W dalszej kolejności mieli być szkoleni etatowi 

bibliotekarze pracujący poza Biblioteką Główną. Problemem pozostawały pla-

cówki, które nie posiadały etatowych pracowników, a gromadziły księgo-

zbiory.  

Zintegrowany system biblioteczny Horizon został wdrożony w 1998 r.  

w BUŁ oraz jednocześnie w innych bibliotekach łódzkich zrzeszonych  

w Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej. Tylko kwestią czasu i pieniędzy 

na niezbędny sprzęt i infrastrukturę pozostawało włączenie BZ w zainicjowane 

procesy. Priorytetem było stworzenie programu współkatalogowania dla 

wszystkich bibliotek UŁ. Jednocześnie chodziło o utrzymanie jednolitego sys-

temu biblioteczno-informacyjnego uczelni, w skład którego wchodziła BUŁ 

oraz biblioteki poszczególnych jednostek organizacyjnych.  

U progu drugiego tysiąclecia w UŁ istniało ogółem 100 BZ: 3 – wydzia-

łowe, 5 – kierunkowych, 10 – instytutowych, 61 – katedr, 11 – zakładów,  

1 – kolegium, 1 – laboratorium, 1 – centrum23. Nie licząc początkowej pomocy 

ze strony BUŁ, cały ciężar szkolenia pracowników BZ z zakresu obsługi mo-

dułu katalogowania, pracy w formacie MARC 21 i nadzoru nad bibliotekami 

sieci spadł na OBZ.  

W międzyczasie, w UŁ zainicjowano nowe kierunki studiów, co zwięk-

szyło grono studiujących w porównaniu do lat wcześniejszych. Powołano  

Wydział Zarządzania wraz z biblioteką, w 1998 r. utworzono Filię UŁ w To-

maszowie Mazowieckim oraz dydaktyczne ośrodki zamiejscowe w Kutnie, 

Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. W 2000 r. 

utworzono Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz  

w 2001 r. Wydział Nauk Geograficznych24. Był to również rok projektowania  

i przygotowań do przystąpienia do zintegrowanego ogólnouczelnianego syste-

mu bibliotecznego Horizon w pierwszych siedmiu BZ. Zabezpieczono w nich 

odpowiedni sprzęt komputerowy i pieniądze na zakup licencji Horizon, a na-

stępnie zezwolono na faktyczne tworzenie wspólnego z BUŁ katalogu kompu-

terowego. Były to biblioteki: Polonistyczna, Instytutu Anglistyki, Wydziału 

Ekonomiczno-Socjologicznego, Geograficzna, Fizyczna i Wydziału Matematy-

ki. W ciągu kilku następnych lat liczba bibliotek prowadzących katalog kom-

puterowy ciągle rosła, obciążając personel OBZ wszystkimi obowiązkami 

związanymi z wdrażaniem współkatalogowania w sieci bibliotecznej UŁ.  

Następstwem takiego natłoku obowiązków pracowników OBZ było zrezygno-

wanie z pomocy bibliotekom nie posiadającym etatowego personelu ze świa-

domością, iż owe podręczne księgozbiory nie mają szans na włączenie ich do 

systemu i z czasem mogą zostać zlikwidowane. Z końcem 2007 r. zamknięto 

również CKBZ. 

23 Informator Oddziału Bibliotek Zakładowych na rok 2001, Łódź 2001. 
24 Historia Uniwersytetu Łódzkiego, [dostęp: 19.01.2015], http://www.uni.lodz.pl/ouni/

historia. 
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Prężnie rozwijające się technologie informacyjne zaczęły dostarczać na-

rzędzi – sprzętu oraz oprogramowania – umożliwiających pozyskiwanie infor-

macji, jej selekcję, analizowanie, przetwarzanie czy zarządzanie. Pokonanie 

barier czasu i przestrzeni, stworzenie warunków do jednakowego dostępu do 

wiedzy i informacji, pozwoliło ułatwić codzienne funkcjonowanie i permanent-

ną edukację środowisku akademickiemu, które stanowi specyficzną część 

współczesnego społeczeństwa wiedzy i informacji. Dostęp do sieci, do Interne-

tu, to dostęp do szybkiego i skutecznego aparatu informacyjnego, a w kontek-

ście biblioteki podniesienie jej atrakcyjności. Intensywna praca związana  

z komputeryzacją sieci nie mogła jednak wpływać na bieżące funkcjonowanie 

bibliotek dziedzinowych i obsługę czytelników. Wymagało to ogromnego za-

angażowania zatrudnionego tam personelu, zrozumienia ze strony władz po-

szczególnych Wydziałów, by stworzone warunki były korzystne zarówno pod 

względem finansowym, jak i lokalowym, umożliwiając dalszy rozwój tych pla-

cówek. W niektórych udało się przeprowadzić niezbędne remonty, a kilka 

otrzymało nowe pomieszczenia biblioteczno-magazynowe między innymi Bi-

blioteka Polonistyczna Wydziału Filologicznego, Katedry Bibliotekoznawstwa 

i Informacji Naukowej, Instytutu Anglistyki, Instytutu Filozofii czy Instytutu 

Historii. Biblioteki sieci nie odnotowały spadku, a wręcz wzrost wskaźników 

gromadzenia i udostępniania zbiorów, zaś czytelnicy otrzymali dodatkowo 

możliwość wglądu do zasobów bibliotecznych korzystając z dostępnych online 

katalogów komputerowych swoich bibliotek dziedzinowych. Poszczególne pla-

cówki sukcesywnie zaczęły zamykać swoje katalogi kartkowe i skoncentrowa-

ły się na szybkim wprowadzaniu bieżących nabytków oraz retrospektywnym 

katalogowaniu zbiorów, wykorzystując możliwość dołączania gotowych rekor-

dów bibliograficznych. W dalszej perspektywie zaplanowane było stopniowe 

podłączanie w BZ kolejnych modułów sytemu, a zwłaszcza modułu udostęp-

niania, najbardziej oczekiwanego przez użytkowników. Ciągły przyrost liczby 

opisów bibliograficznych we wspólnej bazie spowodował częstsze ich wy-

korzystywanie przez czytelników. Również wprowadzenie i wdrożenie w Bi-

bliotece Wydziału Nauk o Wychowaniu i Bibliotece Wydziału Nauk Geogra-

ficznych modułu udostępniania otworzyły czytelnikom tych placówek nowe 

możliwości.  

Trudnym dla sieci bibliotecznej UŁ okazał się 2010 r., kiedy zgodnie  

z zaplanowaną strategią rozwoju uczelni na kolejne 5 lat nastąpiła decentraliza-

cja finansowania poszczególnych Wydziałów Uniwersytetu. Uczelnia musiała 

uporać się nie tylko z niżem demograficznym, a co za tym idzie, ciągle maleją-

cą liczbą studentów; lecz również z ogromnymi długami na wielu Wydziałach. 

Zaległości finansowe niewątpliwie ciążyły na codziennym funkcjonowaniu 

zadłużonych jednostek organizacyjnych UŁ. Jednocześnie wzrosły prerogaty-

wy Dziekanów poszczególnych Wydziałów w zakresie dysponowania środka-

mi finansowymi oraz prowadzenia polityki kadrowej. Skutki takiej sytuacji 

odbiły się na działalności  sieci bibliotecznej uczelni. Zapadły decyzje o re-

dukcjach etatów bibliotecznych w BZ. W widoczny sposób fakty te odbiły się 
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niekorzystnie na organizacji pracy w sieci. Poszczególne placówki zmuszone 

były w tym układzie do weryfikacji godzin pracy i wprowadzenia zmian, bądź 

to poprzez skrócenie czasu pracy agend lub całej biblioteki, rezygnację z dyżu-

rów popołudniowych, ograniczenie sobotnich dyżurów do dni zjazdów studen-

tów zaocznych czy podyplomowych, a nawet zamknięcie biblioteki dla czytel-

ników w któryś dzień tygodnia. W 2011 r. biblioteki trzech Wydziałów UŁ: 

Ekonomiczno-Socjologicznego, Nauk Geograficznych i Matematyki i Informa-

tyki były już podporządkowane organizacyjnie dziekanom tych Wydziałów, 

choć merytorycznie nadal pozostały pod opieką OBZ UŁ. 
 

Tabela 2 

Liczba pracowników, bibliotek, stan księgozbioru oraz udostępnianie  

w BZ UŁ na dzień 31.12. w latach 1995, 2000, 2005, 2010 i 2014. 

Źródło: Sprawozdania Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi za poszczególne lata. 

 
a Stan liczebny opracowanego księgozbioru; brak danych całkowitych. 
b Na tę łączną liczbę personelu składało się 95 osób na etatach bibliotecznych i 6 innych. 
c Na tę łączną liczbę personelu składały się 102 osoby na etatach bibliotecznych  

i 6 innych. 
d Brak precyzyjnych danych. 
e Z ogólnej liczby udostępnień 1 478 234 vol. – 1 433 023 vol. (ok. 97 %) udostępniło 30 

bibliotek posiadających czytelnie. 
f Po decentralizacji UŁ zlikwidowano dalsze 3 biblioteki, ich księgozbiory zostały przejęte 

przez inne, zmniejszono obsadę personelu bibliotecznego. 
g Jedynie w 18 bibliotekach zatrudnieni byli pracownicy etatowi. 
h Zmniejszenie stanu księgozbioru BZ spowodowany został likwidacją kilku bibliotek  

i selekcją zbiorów. 
i Stan na 01.01.2015. 
j Na tę łączną liczbę 14 jednostek organizacyjnych to biblioteki zakładowe zatrudniające 

personel biblioteczny, zaś 70 – księgozbiory bibliotek katedralnych bez personelu bibliotecznego. 

 

Główny ciężar pracy w sieci BZ ponosiły zawsze biblioteki zorganizowa-

ne według podstawowych zasad: gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, 

posiadające etaty biblioteczne i czytelnie. W 2011 r. było ich 1925, z czego  

Rok Liczba 
pracowników 

w BZ 

Liczba 

BZ 
Stan księgo-

zbioru BZ 

(łącznie vol.) 

Liczba  

odwiedzin 
w BZ 

Liczba  

vol. łącznie 
udostępnionych 

w BZ 
1995 101  70   783 383a 

180 909    818 159 

2000 101b 
100 1 044 050 278 640 1 264 165 

2005 108c 
105 1 053 399 ?d 

 1 478 234e 

2010  78f   91g 
   947 475h 

228 454    848 504 

2015i  66   84j   952 525 178 837    580 351 

25 Całkowita liczba bibliotek pozostała na poziomie 2010 r. i wynosiła 91. Zob.: Sprawoz-

danie Oddziału Bibliotek Zakładowych za rok 2011. 
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18 pracowało w module katalogowania, natomiast w module opracowania  

czasopism – 10 (poza systemem pozostała Biblioteka Filii UŁ w Tomaszowie 

Mazowieckim). Pozostałe księgozbiory podlegały jedynie ewidencjonowaniu  

i pozostawały martwe dla przeciętnego czytelnika, uważane nader często za 

prywatne poszczególnych katedr czy zakładów.  

Sukcesywnie powiększała się liczba bibliotek wdrażających moduł udo-

stępniania, toteż w 2011 r. posiadało go już 5 jednostek. Do wymienionych 

wcześniej dołączyły biblioteki Wydziałów: Ekonomiczno-Socjologicznego, 

Prawa i Administracji  i Zarządzania. Bibliotece Wydziału Nauk Geograficz-

nych i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (w nowej siedzibie), udało się 

pozyskać środki na elektroniczne zabezpieczenie księgozbiorów, zainstalowa-

nie bramek RFID i utworzenie stref wolnego dostępu. 

Zintegrowany system biblioteczny Horizon został zastąpiony w 2012 r. 

przez aktualnie obowiązujący system Symphony. W czasie funkcjonowania 

wspomnianych systemów bibliotecznych systematycznie wzrastała liczba opi-

sów bibliograficznych księgozbiorów zarówno BUŁ, jak i BZ. Podobnie rzecz 

wyglądała w centralnym katalogu zbiorów polskich bibliotek naukowych i aka-

demickich NUKAT, z którym od wielu lat współpracuje BUŁ. Dzięki tej 

współpracy możliwe stało się szybsze dołączanie opisów bibliograficznych 

księgozbiorów poszczególnych bibliotek do wspólnej bazy z wykorzystaniem 

gotowych rekordów, ograniczone w większości do wykonania rekordu egzem-

plarza, bądź importu do bazy BUŁ gotowego rekordu z NUKATu. W wyniku 

tej operacji czytelnik bardzo szybko otrzymuje informacje o interesującym go 

tytule i jego lokalizacji w konkretnej bibliotece. Ma więc dostęp do komplet-

nych zasobów bibliotecznych w UŁ. Mimo intensywnej pracy wszystkich bi-

bliotekarzy pracujących w systemie nad uzupełnianiem wspólnej bazy, użyt-

kownicy muszą mieć świadomość, iż nadal duża część zasobów znajduje się  

w katalogach kartkowych. 

 
Tabela 3 

 Liczba bibliotek posiadających etatowych pracowników, liczba opisów bibliograficznych 

i rekordów egzemplarza BZ UŁ we wspólnej bazie BUŁ na dzień 31.12. 2010 i 2014 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Sprawozdanie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego za rok 2014. 
 

a Biblioteka Fili UŁ w Tomaszowie Mazowieckim posiada stały personel (2 etaty), lecz nie 

wprowadza swojego księgozbioru do systemu bibliotecznego Symphony. 

 

Rok Liczba bibliotek 
ze stałymi  

pracownikamia 

Liczba opisów  

bibliograficznych 

(rekordów) ogółem 

Liczba egz.  

w bazie ogółem 
  

2010 18 18 939 204 012 

2014 14 15 945 380 517 
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W 2014 r. doszło do kolejnych zmian organizacyjnych w sieci BZ. Wy-

dział Filologiczny otrzymał nową siedzibę i wszystkie biblioteki funkcjonujące 

wcześniej w jego ramach zostały połączone w jedną, nową Bibliotekę Wydzia-

łu Filologicznego. Skomasowano więc księgozbiory dziewięciu placówek filo-

logicznych, wyodrębniono zbiory, które zabezpieczono, zainstalowano system 

RFID i utworzono strefę wolnego dostępu. Z nowym rokiem akademickim 

2014/2015 wdrożono moduł udostępniania dla wspólnej bazy czytelników za-

rejestrowanych w tej bibliotece. 

 

Ocena pracy sieci BZ UŁ 

 

Na koniec 2014 r. placówki w sieci BZ posiadały 32 848 zarejestrowa-

nych czytelników (BUŁ – 33 096), czternaście placówek pracowało w module 

opracowania wydawnictw zwartych systemu Symphony, dziesięć w module 

opracowania druków ciągłych, zaś czytelnicy siedmiu bibliotek korzystali  

z modułu udostępniania umożliwiającego składanie zamówień drogą elektro-

niczną i dostęp do osobistego konta bibliotecznego przez Internet26. Nowe 

możliwości, jakie dawało czytelnikom wprowadzanie kolejnych udogodnień  

w sieci BZ, spotkało się z dużą aprobatą użytkowników tych placówek i wy-

chodziło naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom.  

Coraz częściej biblioteka bywa postrzegana przez pryzmat otwieranego 

dla użytkowników wirtualnego okna, toteż jej oferta powinna być na tyle 

atrakcyjna, by wygrać z innymi propozycjami z tego zakresu27. Zarówno 

BUŁ, OBZ UŁ sprawujący nadzór  merytoryczny nas siecią biblioteczną, jak  

i placówki tę sieć tworzące, posiadające stały personel biblioteczny robią 

wszystko, by właśnie taki kierunek działań i organizacji pracy preferować  

i spełniać tym samym oczekiwania czytelników. Ponieważ opinie użytkowni-

ków determinowały najczęściej pracę poszczególnych jednostek, stąd wsłuchi-

wanie się w ich upodobania pozwalało przyjmować niezbędne rozwiązania  

i udogodnienia. Częstym narzędziem służącym odczytywaniu opinii czytelni-

ków są ankiety. Przeprowadzone w ten sposób moje własne badanie na grupie 

104 respondentów w lutym i marcu 2015 roku pozwoliło stwierdzić, jak są po-

strzegane BZ i pośrednio BUŁ przez środowisko akademickie UŁ. O opinie 

proszeni byli studenci różnych wydziałów (odpowiedzi na ankietę udzieliło  

w sumie 67 studentów z 7 Wydziałów UŁ) oraz pracownicy naukowi UŁ (37 

ankietowanych). W badaniu wzięli udział studenci Wydziałów (kolejność alfa-

betyczna): 

 Ekonomiczno-Socjologicznego; 

 Filologicznego; 

 Filozoficzno-Historycznego; 

 Geograficznego; 

26 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. Sprawozdanie z działalności za rok 2014.  
27 Małgorzata Kisilowska, Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece, Warszawa 2010,  

s. [89].  
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 Nauk o Wychowaniu; 

 Prawa i Administracji; 

 Zarządzania 

 oraz 4 osoby, które nie podały danych o kierunku studiów.  

Zdecydowaną większość ankietowanych stanowili studenci – 64%, pozo-

stała część ankietowanych wywodziła się z grona pracowników naukowych 

36% (rys. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 1. Status ankietowanych 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Kobiety stanowiły 58% badanych, zaś mężczyźni 42% (rys. 2). Najwięk-

szą liczbę ankietowanych w grupie studentów stanowili ci, reprezentujący IV  

i V rok studiów (rys. 3). Można więc wysnuć wniosek, iż ich oceny mają duże 

znaczenie, zważywszy na czas studiowania (rys. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 2. Ankietowani ze względu na płeć 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3. Ankietowani studenci według lat studiów 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Rys. 4. Częstotliwość korzystania ze zbiorów bibliotek naukowych UŁ 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rys. 4 pokazuje, iż największą grupę respondentów stanowili stali bywal-

cy bibliotek UŁ. Aż 43% ankietowanych bywa w bibliotece naukowej raz  

w tygodniu lub częściej, natomiast w tym gronie nie ma nikogo, kto nie korzy-

stałby ze zbiorów bibliotecznych w ogóle. Kolejne pytanie dotyczyło preferen-

cji w wyborze placówek bibliotecznych. Okazało się, że zdecydowana więk-

szość wybrała BUŁ – 66%, zaś w drugiej kolejności pozostałe biblioteki UŁ – 

30%.  Nie potrafiło sprecyzować swoich upodobań 7% ankietowanych (rys. 5). 
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Rys. 5. Preferencje w wyborze biblioteki naukowej UŁ 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rys. 6. Ocena zbiorów bibliotecznych BZ UŁ i BUŁ. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Zbiory zgromadzone w bibliotekach naukowych UŁ ocenione zostały 

pozytywnie. Dobrze i zadawalająco o księgozbiorach BZ wypowiedziało się 

łącznie 73% ankietowanych, a o zbiorach BUŁ 77%. Najwyższą notę postawiło 

BZ 7% odpowiadających, przy czym BUŁ uzyskała wynik 13%. Martwić może 

liczba niezadowolonych, negatywnie oceniających zasoby zgromadzone przez 

BZ UŁ, na poziomie 14% i BUŁ z 10% niezadowolonych. 6% ankietowanych 

nie potrafiło ustosunkować się do jakości księgozbioru w BZ, a jedynie 1%  

w przypadku BUŁ. 

 Końcowe pytania dały odpowiedź na temat oceny pracy bibliotek i bi-

bliotekarzy oraz dostępności zbiorów. I w tym względzie środowisko akade-

mickie jest raczej zadowolone z oferty, jaką do nich kierują wszystkie bibliote-

ki UŁ. Zdecydowany odsetek ankietowanych pozytywnie wypowiedział się na 
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temat kontaktów z pracownikami bibliotek: tak i raczej tak to 88% w odniesie-

niu do BZ UŁ i 89% dla BUŁ. Odpowiedzi negatywne były marginalne, acz-

kolwiek powinny dać do myślenia bibliotekarzom i zostać poddane wnikliwej 

analizie (rys. 7). Inaczej wyglądała ocena godzin pracy poszczególnych placó-

wek. „Tak” i „raczej tak” odpowiedziało 73% zadowolonych czytelników BZ,  

natomiast aż 21% respondentów zaznaczyło odpowiedź „raczej nie” lub „nie”, 

a 6% nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie. 

Lepsze oceny otrzymała BUŁ: „tak” i „raczej tak” odpowiedziało aż 88% pyta-

nych, zaś negatywnie: „raczej nie” lub „nie” 11% i tylko 1% nie miało zdania 

na ten temat (rys. 8). 

Rys. 7. Ocena obsługi czytelników w BZ UŁ i BUŁ 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Rys. 8. Ocena czasu pracy BZ UŁ i BUŁ 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tak duży odsetek ankietowanych, krytycznie ustosunkowanych do czasu 

pracy w sieci BZ nie powinien dziwić, gdyż przez dziesiątki lat dostęp do zbio-

rów specjalistycznych zgromadzonych na Wydziałach, w instytutach czy zakła-

dach był znacznie łatwiejszy. Obecnie personel poszczególnych placówek sieci 

bibliotecznej został uszczuplony przez reorganizację w UŁ, a konieczność re-

dukcji etatów we wszystkich jednostkach bibliotecznych wymusiła znaczne 

zmiany organizacyjne, między innymi łączenie bibliotek, czy skrócenie czasu 

pracy placówek. Nie wszystkie podjęte działania spotkały się więc z aprobatą 

użytkowników. Jedynie BUŁ zachowała wcześniejszy harmonogram godzino-

wy pracy, a nawet wydłużyła go w trakcie trwania sesji egzaminacyjnych, co 

wyraźnie dostrzegli w swojej ocenie ankietowani. 

 

Zakończenie 

 

Zadaniem sieci bibliotecznej UŁ jest współuczestniczenie w wypełnianiu 

podstawowych obowiązków uczelni. Zasoby BZ gromadzone są zgodnie z pro-

wadzoną działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną macierzystych jedno-

stek, z dbałością o wysoką jakość zbiorów. Praca wszystkich bibliotek UŁ we 

wspólnym systemie, początkowo Horizon, a obecnie Symphony, ułatwia na co 

dzień wprowadzanie wspólnych zasad pracy w sieci, zaś udostępnianie całemu 

środowisku akademickiemu księgozbiorów będących w posiadaniu placówek 

uniwersyteckich, przynosi duże korzyści wszystkim członkom tej społeczności.  

Główną troską BZ wciąż pozostaje obsługa pracowników naukowych  

i studentów określonych dziedzin wiedzy i zapewnienie im najbardziej aktual-

nej literatury wąsko specjalistycznej w postaci druków zwartych i ciągłych, 

polskich i obcojęzycznych, a obecnie również elektronicznych baz online, bę-

dących najczęściej we wspólnym posiadaniu BUŁ i BZ. Niekiedy bazy finan-

sowane w całości przez Wydziały pozostają w gestii Wydziałów i bibliotek 

dziedzinowych,  na przykład:  

HeinOnline – baza zawierająca pełnotekstowe czasopisma z zakresu pra-

wa i dyscyplin pokrewnych. Baza subskrybowana przez Wydział Prawa i Ad-

ministracji UŁ udostępniana jest na tym Wydziale. 

Thesaurus Linguae Graecae – tezaurus  greckich tekstów źródłowych, 

które ukazały się od czasów Homera do upadku Bizancjum w 1453 r. Dostęp 

jest możliwy w strefie wolnego dostępu BUŁ oraz w Instytucie Historii Wy-

działu Filozoficzno-Historycznego UŁ. 

CEIC Data – gromadzi dane statystyczne dotyczące wskaźników sektoro-

wych makroekonomicznych oraz dane finansowe z całego świata. Baza sub-

skrybowana jest przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny i udostępniana na 

tym Wydziale. Dane do logowania znajdują się u bibliotekarzy w Bibliotece 

WES. 

Emerald Journals – kolekcja czasopism wydawana przez Emerald Group 

Publishing Ltd. Tematyka czasopism obejmuje takie dziedziny, jak: finanse, 
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zarządzanie, ekonomia, szkolenia, biznes międzynarodowy, marketing, polity-

ka socjalna. W ramach subskrypcji dostępna jest kolekcja eJournals 200. Sub-

skrypcja bazy finansowana jest ze środków Wydziału Zarządzania UŁ. 

Niewątpliwie BUŁ jest jedną z najnowocześniejszych bibliotek nie tylko 

w Łodzi, ale i w Polsce. Także przez użytkowników jest wskazywana jako bar-

dziej atrakcyjna niż BZ (rys. 5). Nie umniejsza to znaczenia bibliotek dziedzi-

nowych uzupełniających tematyką swych zbiorów zasoby Biblioteki Głównej. 

Tworzą one wraz z BUŁ sieć biblioteczną połączoną jedną bazą, wspólnym 

katalogiem elektronicznym, modułami katalogowania druków zwartych i cią-

głych oraz udostępniania. BUŁ, jako centrala sprawująca szeroko pojęty nad-

zór nad BZ, wiedzie prym w wyznaczaniu tendencji rozwoju wszystkich  

bibliotek UŁ, a te doskonale wpisują się w środowisko akademickie pełniąc 

istotną funkcję w procesie naukowo – dydaktycznym uczelni, jako element in-

stytucjonalny przestrzeni edukacyjnej. Jednocześnie BZ UŁ posiadają swobodę  

i autonomię w kreowaniu wizerunku, własnych strategii rozwoju i starannym 

doborze kolekcji, współpracując przy tym często z pracownikami dydaktyczny-

mi. W większości borykają się z trudnościami finansowymi utrudniającymi 

gromadzenie nowości i własną modernizację, lecz nadal, mimo spadku czytel-

nictwa, mogą poszczycić się dużym stopniem wykorzystania swoich zbiorów 

(tab. 2). Zastrzeżenia może budzić jedynie sposób funkcjonowania, licznych  

w UŁ, księgozbiorów katedralnych. Nie posiadają one etatowego personelu 

bibliotecznego, a co za tym idzie, nie są profesjonalnie zorganizowane.   

Przychodząc do biblioteki dziedzinowej, zarówno pracownicy naukowi, 

jak i studenci, posiadają mniej lub bardziej sprecyzowane zadania do wykona-

nia. Często potrzebują fachowej pomocy bibliotekarzy dziedzinowych, nie tyl-

ko w zakresie dostarczenia poszukiwanego dokumentu, ale i informacji o tym, 

gdzie i jak można dotrzeć do wartościowych treści naukowych, pozwalających 

pogłębiać zainteresowania. Ważne jest więc wyedukowanie użytkowników 

pozwalające na wszechstronne wykorzystanie specjalistycznego księgozbioru, 

często unikatowego oraz niwelowanie barier i przeszkód informacyjnych.  

Pracownicy tych placówek dokładają wszelkich starań, by temu zadaniu spro-

stać. W BZ możliwa jest bardziej specyficzna relacja interpersonalna na linii 

bibliotekarz – czytelnik oraz bibliotekarz – współpracujący ze swoją biblioteką 

personel naukowo–dydaktyczny macierzystego Wydziału czy Instytutu, a także 

podmiotowe traktowanie użytkowników, skoncentrowane na ich ściśle określo-

nych potrzebach i wymaganiach (rys. 7). Krótsza wydaje się też droga książki 

do czytelnika, zaś stopień wykształcenia pracowników BZ UŁ gwarantuje  

również profesjonalną obsługę czytelników. Znacząca większość zatrudnione-

go w BZ personelu posiada wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze lub dzie-

dzinowe, a niejednokrotnie skończone studia magisterskie i podyplomowe. 

Wszystkie wymienione wyżej argumenty dowodzą, iż sieć BZ wywiązuje się 

ze swojej misji, nieprzerwanie rozwija, a służąc celom naukowo-badawczym  

i dydaktycznym środowisku akademickiemu UŁ, nadal jest uczelni potrzebna.   
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Załącznik nr 1. Ankieta biblioteczna 

 

ANKIETA  BIBLIOTECZNA 

1. Płeć  

○ Kobieta  ○Mężczyzna 

2. Status na uczelni   

○ Pracownik  

○ Student   

3. Jeśli wybrałeś student podaj 

…………………………  …………………… 

    Wydział UŁ    rok studiów  

4. Jak często korzysta Pan/Pani ze zbiorów bibliotek naukowych Uniwersytetu Łódz-

kiego (BUŁ, wydziałowej, instytutowej, katedralnej) 

○ raz w tygodniu lub częściej 

○ raz na 2 tygodnie 

○ raz w miesiącu 

○ sporadycznie 

○ wcale 

5. Z której biblioteki w UŁ wolisz korzystać 

○ BUŁ 

○ wydziałowej, instytutowej, katedralnej 

○ nie mam zdania 

6. Jak oceniasz zbiory BUŁ 

○ bardzo dobrze 

○ dobrze  

○ zadawalająco 

○ źle 

○ nie mam zdania 

7. Jak oceniasz zbiory bibliotek specjalistycznych UŁ (wydziałowych, instytutowych, 

katedralnych) 

○ bardzo dobrze 

○ dobrze  

○ zadawalająco 

○ źle 

○ nie mam zdania 

8. Czy jesteś zadowolony ze sposobu obsługi czytelnika w BUŁ 

○ tak 

○ raczej tak 

○ raczej nie  

○ nie 

○ nie mam zdania 
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9. Czy jesteś zadowolony ze sposobu obsługi czytelnika w bibliotekach specjalistycz-

nych UŁ (wydziałowych, instytutowych, katedralnych) 

○ tak 

○ raczej tak 

○ raczej nie  

○ nie 

○ nie mam zdania 

10. Czy jesteś zadowolony z godzin pracy w BUŁ 

○ tak 

○ raczej tak 

○ raczej nie  

○ nie 

○ nie mam zdania 

11. Czy jesteś zadowolony z godzin pracy w bibliotekach specjalistycznych UŁ (wy-

działowych, instytutowych, katedralnych) 

○ tak 

○ raczej tak 

○ raczej nie 

○ nie 

○ nie mam zdania 
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JAK BIBLIOTEKA MOŻE WSPIERAĆ  

ZARZĄDZANIE REPUTACJĄ NAUKOWĄ  

UCZONYCH I ZESPOŁÓW BADAWCZYCH 

  

 
Abstract: Rating levels and research results are an essential element of scientific 

activity. Scientific advancement, distribution of funding for research, dispute competi-

tions for scholarships and academic awards, require assessment of scientific achieve-

ments and reputation of individual scientists and research teams. Traditional methods 

of evaluation of scientific output based on a qualitative and descriptive opinions of 

experts – scientists working in the same field. In recent decades quantitative methods, 

comparing numerical indicators characterizing the achievements and qualifications 

assessed, have gained great popularity. The article presents SUW (The Integrated Sys-

tem of Knowledge Exchange and Academic Publications Sharing on Technical Sci-

ence) an example of library activities for create the reputation of researchers. 

 

Słowa kluczowe: platforma SUW, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, ocena do-

robku publikacyjnego, reputacja naukowa 

 

 

Publikacje w komunikacji naukowej i bibliometrii 

 

Działalność badawcza i rozwojowa to praca twórcza podejmowana w spo-

sób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy, w tym wiedzy o czło-

wieku, kulturze i społeczeństwie, oraz wykorzystanie tych zasobów wiedzy do 

tworzenia nowych zastosowań. Działalność badawcza i rozwojowa obejmuje: 

badania naukowe (podstawowe, przemysłowe, stosowane) oraz prace roz-

wojowe1. 

Działalność badawczą i rozwojową prowadzą uczelnie, placówki naukowe 

PAN, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa oraz biblioteki nauko-

we, archiwa naukowe, stowarzyszenia naukowe. Zespoły badawcze lub poje-

dynczy uczeni udostępniają wyniki swoich prac za pośrednictwem tradycyj-

nych środków: drukowanych książek i czasopism, prezentacji podczas różnego 

rodzaju naukowych spotkań i seminariów, konferencji oraz w wybranych środ-

kach masowego przekazu. Wszechobecna cyfryzacja wkroczyła również w ten 

1 Słownik Pojęć GUS, [dostęp: 14.04.2015], http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-

pojec/definicje-pojec/76,pojecie.html. 



 

obszar, wzbogacając komunikację naukową o elektroniczne kanały wymiany 

informacji (repozytoria, portale naukowe, media społecznościowe i temu po-

dobne). Co więcej, informacja naukowa stała się coraz bardziej otwarta i do-

stępna dla szerokiego kręgu użytkowników. Wpływ na tę sytuację mają po-

wszechnie dostępne możliwości technologiczne, rozwijająca się świadomość 

użytkowników oraz ogólnoświatowa polityka naukowa. Znaczące zmiany  

w podejściu do działalności jednostek naukowych oraz rezultatów pracy nau-

kowców i badaczy wynikają z nowych trendów w upublicznianiu wyników 

badań naukowych. W ostatnim czasie bardzo intensywnie rozwijają się idee: 

otwartego dostępu do zasobów wiedzy oraz otwartej komunikacji naukowej, 

które zdobywają popularność, a także pozyskują zwolenników zarówno wśród 

autorów publikacji, jak i decydentów finansujących realizowane badania nau-

kowe. Liczba publikacji gwałtownie wzrasta, niezbędne jest więc opracowanie 

metod i sposobów ich oceny. Wynikiem tego są rozwijające się środki i narzę-

dzia ewaluacji działalności naukowej poszczególnych instytucji oraz pracowni-

ków naukowych. 

Bibliometria – według bazy Słownika Pojęć stosowanych w badaniach 

statystycznych, dostępnego na stronie GUS – to „[…] zastosowanie metod ma-

tematycznych i statystycznych do literatury naukowej (a także patentów i in-

nych środków przekazywania informacji). Pozwala na ocenę wielkości 

»produkcji naukowej«, opierając się na założeniu, że istotą działalności nauko-

wej (badawczej i rozwojowej, B+R) jest produkcja »wiedzy« (knowledge), 

znajdująca swoje odzwierciedlenie w literaturze naukowej. […] W rzeczywi-

stości przywołana w definicji działalność jest znacznie bardziej złożonym  

i skomplikowanym zjawiskiem, istnieją również dziedziny, w których wyniki 

prac badawczych na ogół nie są publikowane, np. badania wojskowe czy więk-

szość badań w przemyśle”2. 

Zgodnie z zacytowaną definicją ocena pracy naukowej polega na przepro-

wadzaniu analiz ilościowych, to jest na zliczaniu publikacji naukowych i przy-

taczanych w tych publikacjach cytowań. Wyniki takich analiz są jednym z ele-

mentów wpływających na reputację naukową uczonych. 

Wykorzystywanie narzędzi bibliometrycznych do analizy i oceny dorobku 

naukowego całych uczelni i pojedynczych badaczy usankcjonowały rozporzą-

dzenia między innymi: w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozli-

czania środków finansowych na działalność statutową; w sprawie szczegółowe-

go trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich,  

w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profeso-

ra. Od policzonych zgodnie z wytycznymi osiągnięć naukowych również 

zależy finansowanie badań i kariera naukowa. 

Ilościowe procedury oceny pracy naukowej mogą przebiegać przy współ-

udziale bibliotek, dysponują one bowiem zasobami i narzędziami informacyj-

nymi, a więc mogą wspomagać czynnie procesy oceny opartej na ilościowej 

2 Ibidem.  
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analizie publikacji przeprowadzanej na uczelniach, a zatrudnieni w nich biblio-

tekarze zazwyczaj mają wysokiej jakości praktyczne umiejętności w korzysta-

niu z baz bibliograficznych, indeksów cytowań, list rankingowych czasopism. 

Biblioteki akademickie od wielu lat organizują uczelniane bazy informacyjne, 

przydatne między innymi do ewaluacji publikacji, składające się z pozyskiwa-

nych komercyjnych źródeł informacji (baz typu Web of Science, Scopus, Jour-

nal Citation Reports), a także z tworzonych lub implementowanych w bibliote-

kach narzędzi i systemów do prezentacji wyników badań realizowanych przez 

społeczność akademicką (takich jak repozytoria instytucjonalne, bazy wiedzy 

czy bazy bibliograficzne), coraz częściej uzupełniane o elementy bibliometrii. 

Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zasobów bibliotecznych na uczel-

niach poszerzyło się o nowe funkcje i jest w większości realizowane w środo-

wisku cyfrowym. Oprócz zarządzania kolekcjami tradycyjnymi i cyfrowymi 

bibliotekarze podejmują się koordynowania serwisów zarządzających cytowa-

niami i procesami samodzielnego tworzenia publikacji naukowych, przygoto-

wywania narzędzi poprawiających widoczność publikacji przy wykorzystaniu 

standardów pozwalających na wymianę danych i jak najszersze ich udostępnia-

nie w środowisku cyfrowym. Wiele z tych działań odbywa się w celu ułatwie-

nia otwartej komunikacji naukowej. 

 

Polityka państwa i wybrane opinie środowiska naukowego wobec  

zasad ewaluacji 

 

Polityka państwa wobec procesu oceny dorobku naukowego pracowników 

naukowych jest niejednoznaczna i naznaczona licznymi wątpliwościami, arty-

kułowanymi zarówno przez przedstawicieli władzy (ministerstwa) jak i, co 

szczególnie istotne, przez polskie środowisko naukowe. Dyskusje na ten temat 

odbywają się podczas oficjalnych ministerialnych konferencji i spotkań, a także 

na łamach prasy (na przykład „Forum Akademickie”, „PAUza Akademicka”, 

„Rzeczpospolita”) oraz na naukowych blogach i forach dyskusyjnych (War-

sztat badacza3, Obywatele Nauki4). 

Usankcjonowane zapisami prawnymi metody ilościowe (a więc liczba 

publikacji, cytowań i temu podobnych), zapewne wygodne i praktyczne  

z urzędniczego punktu widzenia, nie wytrzymują krytyki środowisk, które 

takie postrzeganie ewaluacji dokonań naukowych uznają jako jednostronne, 

zubożające i przede wszystkim nieoddające rzeczywistej jakości badań i ich 

wyników. Przykładem takiej niedoskonałości może być wskaźnik cytowań 

(cytowalność), jako że liczba cytowań nie zawsze oznacza wysoką wartość  

naukową cytowanej publikacji. A więc pozornie ważny dla rozwoju wiedzy 

artykuł (bo często przytaczany przez innych autorów), nie zawsze jest taki  

w istocie. Uwagę na ten problem zwrócił między innymi Michał Kleiber, 

3 Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki, [dostęp: 10.11.2015], http://ekulczycki.pl/. 
4 Obywatele Nauki, Strona Główna, [dostęp: 10.11.2015], http://obywatelenauki.pl/. 
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stwierdzając: „Cytowalność […] powinna być wartościowana, a pochwała 

mieć inne znaczenie niż krytyka. To oczywiście trudne, ale nie niemożliwe do 

zrobienia. W przyszłości będziemy przywiązywać dużą wagę do cytowań po-

zytywnych, a w ogóle nie będziemy brali pod uwagę cytowania negatywnego 

albo wręcz będziemy obniżać za nie ocenę artykułu. Dzisiaj przez samą szero-

ką cytowalność trudno nabrać przesadnego zaufania do danego artykułu”5. 

Ciężko polemizować z tą opinią, chociaż wydaje się, że takie podejście spro-

wadza się de facto do swoistego recenzowania cytowań, ich klasyfikacji na 

pozytywne (te dobre) bądź negatywne (te złe). Pojawiają się zatem pytania: 

Czyim byłoby to zadaniem? Kto miałby autoryzować dobry, wartościowy  

cytat? 

Nie sposób również zignorować podnoszonych często krytycznych argu-

mentów wobec oceny jakościowej (merytorycznej oceny ekspertów peer 

review) o wzajemnych powiązaniach osób ocenianych i oceniających, często 

patologicznym wspieraniu się środowisk naukowych, lub przeciwnie, o wza-

jemnym wykluczaniu w imię własnych partykularnych interesów. Zjawiska 

takie są podnoszone przez komentatorów ewaluacji, którzy podkreślają, że 

„[…] opinie specjalistów o dorobku naukowym są […] subiektywne […],  

w grę [zaś] wchodzi wiedza, zainteresowania naukowe recenzenta, a nierzadko 

również czynniki pozamerytoryczne, takie jak konflikt interesów”6. Andrzej 

Ziabicki dodaje, że „[…] popularność metod ilościowych wynika z rozczaro-

wania subiektywnością, niekompetencją lub nierzetelnością ocen jakościo-

wych, a także ze złudzenia, że ocena ilościowa ma charakter bezwzględny  

i obiektywny”7. Owo złudzenie jest istotnym argumentem przeciw traktowa-

niu metod ilościowych jako jedynych i niepodważalnych, mimo że ocena nie-

których zjawisk towarzyszących ocenie jakościowej jest jednoznacznie kry-

tyczna. Zatem można uznać, że tradycyjne metody jakościowe: opisowe opinie 

ekspertów, analizy dokumentów, indywidualne wywiady z badaczami, wizyty 

w ocenianych ośrodkach powinny uzupełniać dokumentację ewaluacyjną i być 

brane pod uwagę przy ocenie. „Bibliometria jest użyteczna – i to bardzo! Ale 

do tego, aby pokazać nam, jak wygląda aktywność publikacyjna i widoczność 

pewnych prac. […] Ocenę jakości naukowej można uzyskać jedynie poprzez 

system ekspercki – w uproszczeniu recenzje naukowe”8 – pisze na swoim blo-

gu Emanuel Kulczycki. 

5 Profesor Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk, w rozmowie z Maciejem Choj-

nowskim, [dostęp: 12.04.2015], http://otwartanauka.pl/analysis/rozmowy/otwarty-dostep-to-

naturalny-efekt-rozwoju-komunikacji. 
6 Por. A. Ziabicki, Ocena dorobku i reputacji naukowej indywidualnych uczonych i zespo-

łów badawczych, [dostęp: 30.03.2015], http://www.bg.us.edu.pl/index.php?option=com_con 

tent&view=article&id=279. 
7 Tamże. 
8 E. Kulczycki, Wskaźniki absurdu, czyli źle stosowana bibliometria, [dostęp: 

30.03.2015], http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/wskazniki-absurdu-czyli-zle-stosowana-

bibliometria/. 
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Ważne głosy w dyskusji o jakości badań naukowych i sposobach ich ewa-

luacji można było usłyszeć podczas odbywającego się w styczniu 2014 r. Fo-

rum Strategii Naukowej9. Wzięli w nim udział między innymi sekretarz stanu 

w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Marek Ratajczak, 

przedstawiciele uczelni, instytucji finansujących badania naukowe oraz zapro-

szeni eksperci w dziedzinie ewaluacji nauki z Polski i Europy. To właśnie pod-

czas forum padły słowa: „Tam, gdzie wydawane są publiczne pieniądze, musi-

my wiedzieć, co z badań naukowych wynika, ale nie można sprowadzić tego 

do pogoni za punktem”10. Wydaje się, że tę refleksję możemy traktować jako 

odpowiedź na krytyczną ocenę wyłącznie punktowego (lub statystycznego) 

sposobu wartościowania osiągnięć naukowych.  

Podczas wspomnianego wyżej forum Jan Kozłowski, radca Ministra Nau-

ki i Szkolnictwa Wyższego, będąc moderatorem jednej z sesji panelowych, 

wskazał jako istotne z punktu widzenia ministerstwa (a więc, jak można przy-

puszczać, zgodne z polityką państwa) trzy priorytetowe obszary dla działań 

bibliometrycznych11. Są nimi: po pierwsze identyfikacja światowych trendów 

w dziedzinie nauki i technologii, po drugie poszukiwanie komparatywnej prze-

wagi na poziomie dyscypliny, dziedziny lub poddziedziny, po trzecie rozpo-

znanie powiązań krajowych, międzynarodowych i międzysektorowych w za-

kresie nauki. Można zatem domniemywać, że przed bibliometrią stawiane są 

znacznie szerzej zakrojone zadania niż tylko te wynikające z bieżących potrzeb 

ewaluacyjnych.  

Zakres oddziaływania bibliometrii oraz rola wydawców i bibliotek były 

również przedmiotem dyskusji, jaka odbyła się podczas seminarium European 

Library Advisory Board (ELAB)12 w maju 2014 r. Poruszane kwestie to mię-

dzy innymi: Czy biznes jest zainteresowany w poszukiwaniu, za pośrednic-

twem publikacji, badaczy do współpracy? Czy w ocenie bibliometrycznej  

niszowe dziedziny wiedzy (często bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju 

nauki) mają szansę w konkurencji z popularnymi dziedzinami wiedzy?  

I w końcu: Jakie jest miejsce biblioteki w tych relacjach? 

Istotny wpływ na ewaluację wyników badań naukowych ma ich po-

wszechna dostępność, a tym samym poddanie ich przydatności i wartości oce-

nie publicznej, głównie jednak najbardziej zainteresowanych, szeroko rozumia-

nych środowisk naukowych. Marek Nahotko, powołując się na publikację Tala 

9 Forum Strategii Naukowej, Warszawa, 30 stycznia 2014 r., [dostęp: 30.03.2015], https://

www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/debata-na-temat-jakosci-badan-podczas-forum-stra 

tegii-naukowej.html.  
10 M. Ratajczak, wystąpienie otwierające Forum Strategii Naukowej, [dostęp: 

30.03.2015], https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/debata-na-temat-jakosci-badan-

podczas-forum-strategii-naukowej.html. 
11 Por. J. Kozłowski, Wstęp do panelu dyskusyjnego podczas Forum Strategii Naukowej: 

Identification of global trends in science and technology, looking at comparative advantages at 

the discipline, field and sub-field level, recognition of national, international and inter-sectoral 

linkages (materiały niepublikowane). 
12 ELAB (European Library Advisory Board), Londyn, maj 2014 r. 
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Yarkoniego (Designing next-generation platforms for evaluating scientific 

output: what scientists can learn from the social web), wskazał, że: 

„Podstawowymi wymogami, warunkującymi sprawne funkcjonowanie opisa-

nych mechanizmów ewaluacji reputacji w przyszłych systemach oceny nauki  

i uczonych, są otwartość i jawność (transparency)”13. W tym kontekście reali-

zowane przez MNiSW działania mające na celu przygotowanie Planu wdroże-

nia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce, zakładającego po-

wszechną dostępność do wyników badań naukowych, będą miały co najmniej 

pośredni wpływ na ich ewaluację, a więc również na reputację naukową uczo-

nych i zespołów badawczych. 

 

SUW Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania  

Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych – integracja  

informacji o dorobku naukowym społeczności Politechniki Krakowskiej 

 

Platforma SUW powstała na Politechnice Krakowskiej (PK) w ramach 

projektu realizowanego przez Bibliotekę PK14. Jego celem było stworzenie 

otwartego systemu komunikacji naukowej w środowisku cyfrowym. Projekt 

wpisał się w dynamicznie rozwijający się nurt rozwoju cyfrowych treści nau-

kowych oraz otwartego dostępu do danych źródłowych, wyników badań oraz 

publikacji. Platforma SUW składa się z czterech modułów: Repozytorium PK 

(RPK), Bibliografii Publikacji Pracowników PK (BPP), Bazy Przedmiotów 

(BP), Baz Bibliograficznych (BB). Platforma umożliwia: samodzielną rejes-

trację dorobku publikacyjnego pracowników naukowych PK w BPP, depono-

wanie pełnego tekstu publikacji w RPK (na przykład na wolnej licencji  

z dostępem otwartym dla wszystkich użytkowników Internetu). Warunkiem 

korzystania z wszystkich funkcjonalności platformy SUW (poza wyżej wymie-

nionymi także recenzowania, komentowania i oznaczania wybranych zasobów, 

w tym generowania ankiety okresowej oceny) jest posiadanie aktywnego konta 

w Bibliotece PK. 

Platforma przystosowana jest również do wykorzystania jako pomoc  

w realizacji zajęć dydaktycznych dzięki możliwości deponowania i udostępnia-

nia studentom materiałów do zajęć, spisów lektur. Dodatkowo na stronach oso-

bistych pracownicy PK mogą tworzyć własne CV naukowe (rys.1). 

Przy każdym profilu zamieszczony jest link umożliwiający szybkie wyge-

nerowanie wykazu publikacji z modułu BPP. Przeglądając wykaz publikacji, 

można przejść do wybranego pełnego tekstu (jeżeli został zdeponowany  

13 T. Yarkoni, Designing next-generation platforms for evaluating scientific output: What 

scientists can learn from the social web, „Frontiers in Computational Neuroscience”  2012,  

vol. 6, art. 72, cyt. za: M. Nahotko, Ewaluacja uczonych i ich publikacji w otwartej e-Nauce  

[w:] „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2013,1 (195), [dostęp: 1.03.2015], http://www.naukoznaw. 

pan.pl/images/spisy_tresci/TOM_XLIX_zeszyt_1.pdf. 
14 Projekt SUW, [dostęp: 10.11.2015], http://www.biblos.pk.edu.pl/platforma-suw/projekt-

suw. 
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w RPK), a także do katalogu bibliotecznego, który odeśle do wersji drukowa-

nej publikacji (jeśli znajduje się ona w zbiorach BPK), z możliwością jej zamó-

wienia lub do tekstu dostępnego w Internecie. 

Rys. 1. Przykładowa strona osobista pracownika PK  

na platformie SUW (z linkiem do bibliografii publikacji)  

Źródło: Repozytorium PK. Mateusz  Surma – Strona Osobista [dostęp: 9.04.2015], http://

suw.biblos.pk.edu.pl/homepage_703. 

 

Upublicznienie metadanych (rys. 2) publikacji zdeponowanych przez au-

torów w BPP, następuje po dokonaniu przez bibliotekarza korekty; do jej wy-

konania wymagane jest dostarczenie oryginalnego dokumentu drukowanego 

lub pełny dostęp do utworu elektronicznego. 

Korekta rekordów wprowadzonych przez pracowników PK do bazy syste-

mu SUW jest nieodzownym procesem w modułach BPP i RPK, gdyż tylko pra-

widłowo wykonane opisy publikacji mogą służyć do generowania różnego  

rodzaju raportów bibliometrycznych, a dane mogą być pobierane przez ze-

wnętrzne systemy indeksujące. Metadane zawarte w systemie SUW są dostęp-

ne w formule otwartej, co oznacza, że każdy użytkownik Internetu ma do nich 

dostęp, pełne teksty publikacji są natomiast udostępniane zgodnie z warunkami 

wskazanymi przez autorów w zawieranych umowach licencyjnych. 

Baza systemu SUW tworzy zbiór danych o dorobku publikacyjnym 

pracowników PK. Interfejs platformy grupuje zasoby według autorów, rodza-

jów publikacji oraz jednostek organizacyjnych uczelni, co pozwala na pozyski-

wanie ogólnych statystyk o aktywności publikacyjnej społeczności PK.  
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Wbudowany system wyszukiwawczy (rys. 3) umożliwia wspólne przeszukiwa-

nie wszystkich komponentów SUW oraz katalogu bibliotecznego (wyko-

rzystanie okienka „Szukaj”)  ponadto pozwala generować różnego rodzaju ze-

stawienia według wybranych kryteriów (ustalonych w systemie), na przykład 

według: autorów, kolekcji dokumentów, jednostek PK, typów dokumentów, 

dat wydania, języków publikacji oraz formatów zasobów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Pełny opis publikacji w BPP SUW 

Źródło: Repozytorium PK. [dostęp: 9.04.2015], http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDe 

tailsBPP&rId=42079. 

 

Oprócz raportów generowanych na żądanie system ma wbudowane narzę-

dzia do tworzenia graficznych prezentacji zasobów według lat lub typów doku-

mentów (rys. 5, 6). 

Opisy publikacji w BPP są zintegrowane z zasobami pełnotekstowymi  

z modułu repozytorium i opisami katalogowymi zawartymi w systemie biblio-

tecznym. Platforma SUW daje więc pracownikom PK możliwość zamieszcze-

nia swojego dorobku publikacyjnego w jednym firmowanym przez Politechni-

kę Krakowską miejscu. Dodatkowym atutem tej oferty jest zapewnienie stałego 
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adresu sieciowego, przyrzeczenie wieczystej archiwizacji, umożliwienie migra-

cji na nowe nośniki cyfrowe w przypadku braku możliwości korzystania  

z obecnych, a także fachowa obsługa bibliograficzna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 3. Ekran wyszukiwania na Platformie SUW 

Źródło: Repozytorium PK. Strona Glowna [dostęp: 9.04.2015], http://suw.biblos.pk.edu. 

pl/strona_glowna. 

 

 

Rys. 4. Ekran wyboru prezentacji wyników wyszukiwania w BPP SUW 

Źródło: Repozytorium PK. [dostęp: 9.04.2015], http://suw.biblos.pk.edu.pl/department 

Homepage&res=bpp&dId=1572. 
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Rys. 5. Diagram – liczba publikacji w poszczególnych latach 

Źródło: Repozytorium PK. [dostęp: 10.04.2015] http://suw.biblos.pk.edu.pl/department 

Homepage&dId=1572&res=bpp&order=3,1&dateIn=1990-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 6. Diagram – liczba publikacji z podziałem na ich typy 

Źródło: Repozytorium PK. [dostęp: 10.04.2015] http://suw.biblos.pk.edu.pl/department 

Homepage&dId=1572&res=bpp&order=3,1&dateIn=1990-2015. 
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Funkcjonalności Platformy SUW w kontekście ewaluacji dorobku 

naukowego Politechniki Krakowskiej 

 

Funkcjonowanie modułów platformy SUW związanych z dorobkiem pu-

blikacyjnym pracowników PK zostało usankcjonowane (obudowane) przepisa-

mi wewnętrznego prawa uczelnianego, którego postanowienia inspirowane 

były ogólnopolskimi normami prawnymi w zakresie nauki i szkolnictwa wyż-

szego. Dotychczas na Politechnice Krakowskiej nie został wdrożony mandat 

dotyczący otwartego udostępniania publikacji. Władze uczelni starają się jed-

nak obligować społeczność naukową do pewnych wspólnych działań, pozwa-

lających na tworzenie wspólnej bazy dorobku naukowego. 

Repozytorium cyfrowe Politechniki Krakowskiej pod nazwą Repozyto-

rium Politechniki Krakowskiej (RPK) funkcjonuje na podstawie Regulaminu 

RPK stanowiącego załącznik do regulaminu Biblioteki PK15. W 2012 r. Rektor 

Politechniki Krakowskiej16, wydając zarządzenie w sprawie zasad gromadze-

nia, opracowania i udostępniania rozpraw doktorskich bronionych na Politech-

nice Krakowskiej, zobligował wszystkich doktorantów broniących prace  

dyplomowe na PK do zamieszczenia ich w repozytorium. W konsekwencji 

wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej jest publicznie dostępna w Repozy-

torium Politechniki Krakowskiej (RPK) już nawet przed obroną.  

Dla wydawanych przez PK dziewięciu serii „Czasopisma Technicznego” 

Repozytorium PK jest platformą udostępnienia ich pierwotnych wersji – ko-

lekcja Technical Transactions / Czasopismo Techniczne.  

Podstawą prawną opracowania Bibliografii Publikacji Pracowników PK 

(BPP) jest zarządzenie Rektora PK w sprawie ewidencji publikacji pracowni-

ków PK17, wymóg zaś rejestracji w bazie BPP dotyczy publikacji stworzonych 

z afiliacją PK. Dodatkowym wzmocnieniem tego obowiązku stało się zarzą-

dzenie dotyczące okresowej oceny nauczycieli akademickich PK18, według 

którego między innymi dokumentacja dorobku publikacyjnego ocenianego 

pracownika może się odbywać jedynie na podstawie raportów z BPP (rys.7),  

w której od 2014 r. funkcjonują narzędzia do generowania wykazów publikacji 

pracowników podlegających ocenie. 

15 Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 marca 2012 r. nr 16/o/03/2012 w spra-

wie zatwierdzenia Regulaminu Biblioteki Politechniki Krakowskiej, [dostęp: 30.03.2015], http://

bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=1264. 
16 Zarządzenie nr 18 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 23 

maja 2012 r. w sprawie zasad gromadzenia, opracowania i udostępniania rozpraw doktorskich 

bronionych na Politechnice Krakowskiej, [dostęp: 30.03.2015], http://bip.pk.edu.pl/index.php?

ver=0&dok=1287. 
17 Zarządzenie nr 16 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 24 

kwietnia 2014 r. w sprawie ewidencji publikacji pracowników PK, [dostęp: 30.03.2015], http://

bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=1683. 
18 Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 maja 2013 r. nr 33/o/05/2013 w sprawie 

wzorów ankiet i kryteriów okresowej oceny nauczycieli akademickich, [dostęp: 30.03.2015], 

http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=1496. 
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Rys. 7. Przykład ankiety autora PK do okresowej oceny z autoryzacją BPK 
 

Źródło: Repozytorium PK. [dostęp: 14.04.2015] suw.biblos.pk.edu.pl/resources/

pdfreports/. 

 

Wyniki monitorowania aktywności pracowników naukowych PK w po-

bieraniu raportów przy okazji okresowej oceny nauczycieli akademickich obra-

zuje rys. 8. O ile raporty ankiety okresowej nauczyciela akademickiego były  
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z oczywistych względów powszechnie pobierane (średnio dwa raporty na pra-

cownika naukowego), o tyle ciągle jeszcze niewielka jest liczba raportów  

pobieranych dla jednostek uczelni (pewne zafałszowanie wykresu wynika  

z zestawienia w jednej skali dużej liczby pracowników naukowych z relatyw-

nie niewielką liczbą jednostek organizacyjnych uczelni). 

 

Rys. 8. Liczba pobrań raportów z BPP, m.in. do oceny okresowej NA 

(dane za okres od kwietnia 2014 do marca 2015) 

Źródło: Administracja SUW. Logowanie. https://suw.biblos.pk.edu.pl/suw/src/admin/

_login.php. 

  

Obecnie trwają prace nad dodatkowymi funkcjonalnościami Platformy 

SUW, będące reakcją na zapotrzebowanie artykułowane przez jednostki PK, 

które z BPP chciałyby eksportować dane do dokumentacji załączanej przy 

ubieganiu się o dotacje i granty.  

 

Wzmacnianie reputacji społeczności naukowo-badawczej Politechniki 

Krakowskiej 

 

Jednym z założeń projektu SUW jest udostępnianie na platformie firmo-

wanej przez macierzystą uczelnię informacji o publikacjach, a także ich peł-

nych tekstów, co ma integrować środowisko naukowe uczelni, wpływając jed-

nocześnie na wzrost reputacji uczelni i jej pojedynczych naukowców. Fakt za-

istnienia w świecie wirtualnym za pośrednictwem uczelnianej  witryny może 

niejednokrotnie powodować (i powoduje) pojawienie się zainteresowania  

osobą naukowca i jego dorobkiem naukowym w celu pozyskania partnera  
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do współpracy naukowej i biznesowej, co w kontekście tak zwanej komercjali-

zacji badań, a więc wywierania nacisku na wykorzystanie badań naukowych  

w biznesie i przemyśle, może mieć wymierne znaczenie dla inicjowania takich 

kontaktów. W historii funkcjonowania RPK (a wcześniej Biblioteki Cyfrowej 

PK) mieliśmy co najmniej kilka przykładów (zapewne wiemy tylko o niektó-

rych) nawiązania takiej współpracy. Wartości ilustrujące liczby pobrań po-

szczególnych typów zasobów wskazują na ich dużą popularność, co ma zazwy-

czaj pozytywny wpływ na rozpoznawalność sylwetki naukowca i wzrost liczby 

cytowań. 

 
Tabela 1 

Pobranie pliku zasobu według rodzajów 

Źródło: Dane z modułu statystycznego SUW (opracowanie własne).  

 

Jednocześnie, dzięki zastosowanym mechanizmom analitycznym (rys. 5, 

6), platforma SUW pozwala na badanie aktywności publikacyjnej w określo-

nych odstępach czasu, badanie struktury typów publikacji i ich wartości oce-

nianej przez pryzmat publikowania w wydawnictwach punktowanych. Analizy 

takie można przeprowadzać zarówno dla jednostek organizacyjnych uczelni: 

wydziałów, instytutów, katedr, jak i dla indywidualnych osób. W ten sposób 

osoby zarządzające jednostkami uczelni na różnych szczeblach mają  

możliwość wykorzystywania danych gromadzonych przez Bibliotekę PK  

Zasoby, wg rodzajów (wielkość 

zasobów) 
II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 SUMA 

Artykuł (5048)   3 726    3 229   3 724   4 091 14 770 

Książka (237) 14 100    7 749 11 494 12 667 46 010 

Materiał do zajęć (1)        34        37        31        25      127 

Numer czasopisma (293)   9 494   9 482 10 280   9 078 38 334 

Podręcznik (3)          3          0      229          8      240 

Poster  (16)      407      319      302      304   1 332 

Praca magisterska (1)        12          3        11          0        26 

Preprint (2)        61        40        69         91      261 

Prezentacja nieopublikowana (5)        64        61        76         73      274 

Program konferencji (9)          9        90      214       191      504 

Rękopis (3)      111      103        87        56      357 

Rozprawa doktorska (746) 37 834 23 027 35 134 44 006  140 001 

Rozprawa habilitacyjna (31)   3 278   1 612   2 317    2 167   9 374 
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do zarządzania reputacją naukową podległych pracowników i zespołów, mogą 

stymulować aktywność publikacyjną w podległych jednostkach, a także inicjo-

wać działania wobec osób, których aktywność jest niższa od oczekiwanej. Za-

soby BPP z platformy SUW są zintegrowane z bazą Ludzie Nauki PK 

(wewnętrzny system do statystyki działalności naukowej wykorzystywany na 

PK), w przyszłości mają zasilać ogólnopolską bazę PBN (moduł POL-on). 

 
Tabela 2 

Najczęściej pobierane publikacje zamieszczone w SUW w okresie od kwietnia 2014 r. do 

marca 2015 r. 

Źródło: Dane z modułu statystycznego SUW (opracowanie własne). 

 

Ważnym wyzwaniem dla administratorów systemu jest zapewnienie wy-

sokiej jakości danych, a także formatów interoperacyjności systemu, które po-

zwalają na widoczność zasobów SUW w naukowych przeglądarkach (OAI 

PMH19), a co za tym idzie, wpływają na wzrost liczby cytowań, w konsekwen-

cji również na wzrost wskaźników bibliometrycznych. 

Zasoby RPK z platformy SUW są agregowane przez lokalne i międzyna-

rodowe wyszukiwarki: wyszukiwarka i agregator CEON, Federacja Bibliotek 

Cyfrowych, Google Scholar (rys. 9), występują również w ogólnoświatowych 

rejestrach repozytoriów: The Directory of Open Access Repositories – Open-

DOAR. To kolejne kanały dystrybucji informacji o publikacjach, a więc rów-

nież o badaniach realizowanych na PK. Wysoka widzialność zasobów RPK 

Rodzaj publikacji Autor, tytuł Liczba pobrań 

Rozprawa  

doktorska 

Przywara, Lucyna: Warunki i możliwości usuwania ...   6 689 

Gwóźdź-Lasoń, Monika: Modele obliczeniowe ....   4 983 

Studencka, Joanna: Metody oceny celowości wykorzystania...   4 541 

Rozprawa  

habilitacyjna 

Wzorek, Zbigniew: Odzysk związków fosforu z ...   2 068 

Maślak, Mariusz: Trwałość pożarowa stalowych ...   1 530 

Kowalski, Jerzy S.: Technologiczne aspekty przemian...   1 500 

Książka 

Szczepanek, Robert: Systemy informacji przestrzennej...   8 188 

Książyński, Krzysztof Wojciech: Hydraulika : zestawienie pojęć ...   6 984 

Prystaj, Andrzej: Zadania z hydrostatyki : podręcznik ...   6 218 

Artykuł 

Chudyba, Krzysztof et al.: Odporność ogniowa ścian ... 15 632 

Dyba, Marcin: Wymiarowanie na ścinanie zginanych ... 14 157 

Martyka, Anna: Czas wolny dzieci we współczesnych ... 12 101 

19 CUT Repository OAI Data Provider, [dostęp: 4.11.2015], http://suw.biblos.pk.edu.pl/

suw/src/oai/. 
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jest potwierdzona przez ogólnoświatowy ranking repozytoriów Webometrics20, 

w którym RPK zajmuje czołową pozycją w Polsce i wysokie miejsce w świe-

cie.  

Rys. 9. Usytuowanie wyników z Platformy SUW w rezultacie wyszukiwania  

autora w przeglądarce Google Scholar – pierwszy ekran 

Źródło: Chudyba Krzysztof – Google Scholar [dostęp: 14.04.2015] https://scholar.google. 

com/scholar?q=chudyba+krzysztof. 

 

Biblioteka PK również pośrednio przyczynia się do wzrostu poziomu nau-

kowego tworzonych w uczelni publikacji, organizując dla potencjalnych auto-

rów publikacji (we współpracy z renomowanymi wydawnictwami naukowymi) 

seminaria i warsztaty wzmacniające umiejętności w zakresie budowania prawi-

dłowej struktury artykułu naukowego czy metod doskonalenia pisania tekstu 

naukowego. Napisany zgodnie ze sztuką pisania tekst naukowy ma większą 

szansę na wydanie w renomowanym wydawnictwie, co również ma bezpośred-

nie przełożenie na wzrost reputacji naukowej autora.  

20 Poland. Ranking Web of Repositories, [dostęp: 30.03.2015], http://repositories. 

webometrics.info/en/Europe/Poland. 
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Zakończenie 

 

Wszystkie wskazane wyżej działania i fakty, poza satysfakcją twórców 

projektu i osób na co dzień pracujących nad utrzymaniem wysokiego poziomu 

gromadzonych danych i samego systemu, mają niewątpliwie pozytywny 

wpływ na wzmacnianie reputacji naukowej badaczy związanych z uczelnią. 

Biblioteka akademicka nie może co prawda bezpośrednio wpływać na jakość 

badań, ale może współuczestniczyć w procesie dystrybucji ich wyników,  

w nawiązywaniu kontaktów naukowych, może powodować, że wyniki badań 

naukowych i literatura z nimi związana będą możliwie szeroko dostępne  

w przestrzeni wirtualnej. Warunkiem jest wysoka widzialność zasobów, wy-

soka jakość metadanych (w oczywisty sposób – poziom samych publikacji, na 

to jednak biblioteka nie ma wpływu). Walory te dostrzeżone zostały przez  

autorów publikacji traktujących o repozytoriach, badających ich jakość, sku-

teczność i dostępność. W jednym z nich czytamy, że „[…] jedyne polskie repo-

zytorium, które mogło [w 2014 r.] pochwalić się dużą widocznością zarówno 

metadanych, jak i samych plików, działa w oparciu o autorskie oprogramowa-

nie (Repozytorium Politechniki Krakowskiej). Z drugiej strony, było to jedyne 

repozytorium nie oparte o DSpace, dLibrę ani o EPrints, które w Google nie 

miało widoczności równej praktycznie zeru […]. [To] jedyne repozytorium, 

które posiada solidny współczynnik indeksacji zarówno dla wszystkich adre-

sów (46%), jak i dla plików formatu pdf (36%), jednocześnie posiadające sto-

sunkowo wiele zasobów (6145) – również bardzo pozytywnie wyróżnia się  

w rankingu Webometrics”21. Można mieć nadzieję, że takie postrzeganie syste-

mu SUW tym bardziej zachęci autorów powiązanych z PK do rejestrowania  

i deponowania swoich publikacji i materiałów dydaktycznych, uczestniczenia 

w uczelnianej dyskusji i wymianie poglądów o zdeponowanych publikacjach, 

przełamie stare przyzwyczajenia i ciągle jeszcze występujące uprzedzenia do 

publikacji widocznych w Internecie. 
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Abstract: In accordance with the objectives of the Bologna Process students fin-

ishing each course of the studies should learn to find, evaluate and use information. 

Libraries should play a crucial role in teaching information literacy. The aim of the 

paper is to show how the libraries of the universities of life sciences carry out educa-

tional activities. The author describes the forms of education which are offered in this 

types of libraries. 

 

Słowa kluczowe: edukacja informacyjna, szkolenia użytkowników, biblioteki aka-

demickie 

 

 

Wstęp 

 

Funkcjonowanie w dzisiejszym społeczeństwie w dużej mierze opiera się 

na kompetencjach informacyjnych, które nabywane są w procesie kształcenia 

na poszczególnych poziomach edukacji. Obejmują one zróżnicowane umiejęt-

ności – począwszy od rozpoznania potrzeb informacyjnych po wykorzystanie 

zdobytych informacji1. Duży wpływ na kształtowanie tych kompetencji ma 

edukacja w szkołach wyższych. Zgodnie z postanowieniami Deklaracji Boloń-

skiej studenci kończący poszczególne cykle kształcenia powinni posiąść okre-

ślone umiejętności związane z wyszukiwaniem informacji, a także ich oceną  

i wykorzystaniem. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkol-

nictwa Wyższego określa opis efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodni-

czych oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Absolwent wyższej 

uczelni posiadający kwalifikacje pierwszego stopnia powinien umieć wyszuki-

wać, rozumieć, analizować i wykorzystywać potrzebne informacje pochodzące 

z różnych źródeł. Uzyskując kwalifikacje drugiego stopnia powinien umieć 

również przeprowadzić krytyczną analizę i selekcję informacji2. 

1 M. Gwadera, K. Tałuć, Edukacja medialna i informacyjna, [w:] Bibliotekarstwo, War-

szawa 2013, s. 568. 
2 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.  

w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, „Dziennik Ustaw” 2011,  

nr 253, poz. 1520. 



 

Powyższe wytyczne pokrywają się z definicją szkolenia użytkowników 

informacji prowadzonego przez biblioteki, które polega na zapoznawaniu czy-

telników z zasadami korzystania z usług informacyjnych. Ważne przy tym jest 

wykorzystywanie praktycznych sposobów poszukiwania i selekcji informacji 

w ramach dostępnych źródeł3. Biblioteki akademickie, współdziałając w pro-

cesie edukacji, odgrywają więc istotną rolę we wdrażaniu postanowień Dekla-

racji Bolońskiej. 

  

Działalność edukacyjna bibliotek akademickich 

 

W bibliotekach szkół wyższych szkolenia dla czytelników mają długą 

tradycję. Już w dwudziestoleciu międzywojennym odczuwano potrzebę prowa-

dzenia szkoleń dla studentów. W okresie powojennym przysposobienie biblio-

teczne wprowadzono na uniwersytetach jako przedmiot obowiązkowy. Obo-

wiązujące w kolejnych latach akty prawne powodowały, że aż do końca maja 

1990 r. kształcenie użytkowników informacji w szkołach wyższych było obli-

gatoryjne. Obecnie decydują o tym same uczelnie4.  

Do zadań bibliotekarzy należy natomiast aktualizacja programów i treści 

nauczania, tak aby były dostosowane do potrzeb i wymagań współczesnego 

świata5. Szkolenia biblioteczne odbywają się najczęściej w formie wykładów 

połączonych z prezentacjami multimedialnymi i wycieczkami po bibliotece.  

Z powodu ograniczeń czasowych są one często okrojone do przekazania pod-

stawowych informacji na temat zasad korzystania z biblioteki. Zazwyczaj nie 

obejmują one studentów studiów niestacjonarnych6. Coraz częściej wprowa-

dzane są szkolenia online, uzupełniające lub zastępujące tradycyjne zajęcia  

z przysposobienia bibliotecznego7. Wymagają one jednak dużych nakładów 

pracy podczas projektowania i wdrażania nie tylko ze strony bibliotekarzy, ale 

też innych pracowników uczelni zajmujących się tworzeniem kursów online8. 

Szkolenia takie są dostępne w dogodnym dla studentów czasie i miejscu. 

3 Podręczny słownik bibliotekarza, Warszawa 2011, s. 326. 
4 A. Marciniak, Szkolenie użytkowników w polskich bibliotekach uczelnianych. Historia  

i współczesność, „Bibliotheca Nostra”  2012, nr 1 (27), s. 18–28. 
5 I. Utrata, Edukacja biblioteczno-informacyjna użytkowników bibliotek akademickich, 

[w:] 25. Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych. Kształcenie użytkowni-

ków naukowej informacji medycznej – koncepcje i doświadczenia. Lublin–Kazimierz Dolny, 12–

14 czerwca 2006 roku, [dostęp: 15.04.2015], http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/25kpbm/

utrata.php. 
6 K. Kant, Szkolenie biblioteczne jako standard w bibliotece akademickiej, [w:] Standardy 

biblioteczne: praktyka, teoria, projekty, red. M. Wojciechowska, Gdańsk 2010, s. 159; M. Bosac-

ka, Biblioteka akademicka jako organizacja ucząca i ucząca się, „Bibliotheca Nostra” 2012, nr 1 

(27), s. 10–17. 
7 A. Marciniak, op. cit., s. 22. 
8 R. Moczadło, Szkolenia online z przysposobienia bibliotecznego oraz interaktywna bi-

blioteka główna UMCS w Secondlife, [w:]  E-learning – nowe aspekty: materiały z II ogólnopol-

skiej konferencji Warszawa, 14–15 września 2010 r., red. B. Boryczka, Warszawa 2011, s. 75. 
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Umożliwiają one samodzielne zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi 

korzystania z biblioteki i wielokrotne wracanie do nich w celu ewentualnego 

przypomnienia potrzebnych informacji9. Jednakże szkolenia odbywające się na 

miejscu pozwalają na oswojenie się biblioteką i pokazanie jej studentom jako 

miejsca przyjaznego, gdzie zawsze mogą liczyć na pomoc. Ponadto umożliwia-

ją zapoznanie się z jej poszczególnymi działami i usługami10. Poza tym bezpo-

średni kontakt z użytkownikiem, a w szczególności szkolenia mające charakter 

indywidualny, są najskuteczniejszą formą edukacji w zakresie kompetencji in-

formacyjnych11.  

We właściwym kształtowaniu kompetencji informacyjnych studentów 

istotna jest ścisła współpraca bibliotekarzy i pracowników naukowych12. Ci 

pierwsi dostarczać powinni ogólnych wiadomości związanych z wyszukiwa-

niem i oceną informacji, a także użyciem narzędzi ułatwiających ich pozyski-

wanie. Natomiast ci drudzy winni skupić się na nauczaniu kompetencji związa-

nych ściśle z daną dyscypliną naukową13. 

 

Materiał i metoda 

 

Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety składającej się z 16 

pytań dotyczących zakresu prowadzonej działalności edukacyjnej. Posłużono 

się kwestionariuszem wykorzystanym w badaniach prowadzonych przez Joan-

nę Dziak [et al.]14, który został zweryfikowany w badaniu pilotażowym i po 

dopracowaniu przez autorki wykorzystany w badaniu szerokiego spektrum bi-

bliotek uczelnianych. 

Badaniami objęto biblioteki 8 uczelni kształcących w obszarze nauk przy-

rodniczych i rolniczych. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

wśród publicznych uczelni akademickich znajduje się 6 uczelni rolniczych/

przyrodniczych: 

9 A. Charkiewicz, Szkolenie biblioteczne online w Szkole Głównej Handlowej w Warsza-

wie w kontekście globalnej sieci cyfrowej, [w:]  E-learning wyzwaniem dla bibliotek: materiały  

z ogólnopolskiej konferencji Elbląg, 23–24 września 2009 r., red. B. Boryczka, Warszawa 2011, 

s. 119. 
10 K. Kant, op. cit., s. 160. 
11 H. Langer, Pedagogika biblioteczna, [w:] Bibliotekarstwo, Warszawa 2013, s. 557. 
12 N. Exner, Research Information Literacy: Addressing Original Researchers’ Needs,  

“The Journal of Academic Librarianship” 2014, nr 40, s. 460–466; D. Bubel, Information litera-

cy jako kluczowa kompetencja w procesie kształcenia ustawicznego na przykładzie projektu  

i-literacy realizowanego na Uniwersytecie w Augsburgu, „Bibliotheca Nostra”  2013, nr 1 (31), 

s. 57–71. 
13 M. Bosacka, op. cit., 2012, s. 11; K. M. Øvern, Faculty-library collaboration: two 

pedagogical approaches, “ Journal of Information Literacy”  2014, nr 2, s. 36–55; M. Reed,  

D. Kinder, C. Farnum, Referred article Collaboration between Librarians and Teaching Fac-

ulty to Teach Information Literacy at One Ontario University: Experiences and Outcomes, 

“Journal of Information Literacy” 2007, nr 3, s. 29–46. 
14 J. Dziak [et al.], Edukacja informacyjna w polskich bibliotekach akademickich – raport  

z badań, „Bibliotheca Nostra”  2013, nr 1 (31), s. 26–41. 
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 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 

 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadec-

kich w Bydgoszczy; 

 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; 

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; 

 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; 

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu15.  

Poza tymi uczelniami do grona uczelni przyrodniczych, biorąc pod uwagę 

zakres kierunków studiów na jakich kształcą oraz współpracę w ramach Konfe-

rencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych zaliczono również: 

 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; 

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 

Badanie przeprowadzono w kwietniu 2015 r. Kwestionariusz ankiety 

przesłano do powyższych bibliotek e-mailem na adresy działów zajmujących 

się szkoleniami. W przypadku braku odpowiedzi w formie elektronicznej prze-

prowadzono ankietę telefoniczną. Ponadto wykorzystano informacje dostępne 

na stronach internetowych badanych bibliotek. 

Większość badanych uczelni o profilu przyrodniczym kształci po około 

10 000 studentów. Wyjątkiem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie kształcąca około 24 000 studentów oraz Uniwersytet Warmińsko

-Mazurski w Olsztynie z ponad 30 000 studentów kształcących się na 65 kie-

runkach studiów. 

 

Oferta szkoleniowa bibliotek 

 

Wszystkie badane biblioteki organizują szkolenia dla użytkowników,  

a edukacyjna rola biblioteki podkreślona jest zapisem w ich regulaminie. Po-

nadto w dwóch przypadkach istnieje zapis w statucie uczelni o prowadzeniu 

działalności dydaktycznej jako jednym z zadań systemu biblioteczno-

informacyjnego.  

Swoją ofertę szkoleniową biblioteki zamieszczają na stronach interneto-

wych. Informacje te niekiedy są bardzo rozbudowane i obejmują tematykę  

i szczegółowy zakres prowadzonych szkoleń. Biblioteki podają również propo-

nowany termin prowadzonych zajęć oraz informują o możliwości zapisania się 

na nie. Umożliwiają także skontaktowanie się z osobą odpowiedzialną za dy-

daktykę biblioteczną. 

Oferta edukacyjna we wszystkich badanych bibliotekach kierowana jest 

do studentów wszystkich rodzajów i poziomów studiów. Począwszy od czy-

telników rozpoczynających studia, a skończywszy na doktorantach, którzy  

15 Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa 

wyższego – publiczne uczelnie akademickie, [dostęp: 15.04.2015], http://www.nauka.gov.pl/

uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-ds-

szkolnictwa-wyzszego-publiczne-uczelnie-akademickie.html. 
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potrzebują zaawansowanych szkoleń. Jedynie jedna z bibliotek nie oferuje 

szkoleń dla pracowników uczelni. Poza tym na szkolenia mogą umówić się 

wszyscy zainteresowani ofertą biblioteki. 

Przysposobienie biblioteczne w czterech bibliotekach ma charakter obo-

wiązkowy, z wpisem do indeksu czy też innego systemu ewidencji osiągnięć 

studentów. Dwie z badanych uczelni pozostawiły decyzję o obowiązku uczest-

nictwa w tych zajęciach władzom poszczególnych wydziałów. Jedna z biblio-

tek nie organizuje zajęć dla studentów rozpoczynających naukę na uczelni,  

jednak ostatnio podjęte zostały działania zmierzające do obligatoryjnego 

uczestnictwa studentów I roku w takich zajęciach. Pozostałe biblioteki deklaru-

ją nieobowiązkowy charakter tych szkoleń. Ciekawym rozwiązaniem wydaje 

się organizacja dnia informacyjnego dla wszystkich nowo przyjętych studen-

tów, podczas którego biblioteka między innymi przekazuje najważniejsze  

informacje o zasadach korzystania z jej zbiorów. W dwóch badanych bibliote-

kach do prowadzenia szkoleń wykorzystuje się platformę e-learningową. Stu-

denci, którzy obowiązkowo muszą zaliczyć zajęcia z przysposobienia biblio-

tecznego rozwiązują w tych uczelniach test on-line będący podstawą zaliczenia 

przedmiotu. 

Biblioteki uczelni przyrodniczych w większości przypadków dysponują 

własną salą dydaktyczną, w której mogą odbywać się szkolenia. Dwie z nich 

zadeklarowały, że nie dysponują takim pomieszczeniem. Zazwyczaj do zajęć 

praktycznych wykorzystywane są również pomieszczenia czytelni ze sprzętem 

komputerowym. 

 

Materiały edukacyjne 

 

Wszystkie badane biblioteki zamieszczają na swoich stronach interneto-

wych materiały szkoleniowe lub informacyjne. Mają one charakter mniej lub 

bardziej rozbudowany. Mogą obejmować odpowiedzi na najczęściej zadawane 

pytania (FAQ), jak również szczegółowe instrukcje korzystania z różnych zbio-

rów i usług biblioteki. Z tych materiałów użytkownicy mogą na przykład uzy-

skać informacje o zasadach obowiązujących w bibliotece, kto może z niej ko-

rzystać i w jakim zakresie. Zamieszczane są również szczegółowe przewodniki 

po katalogach komputerowych bibliotek wraz z informacjami o sposobach do-

tarcia do poszukiwanych materiałów bibliotecznych.  

 

Tematyka szkoleń 

 

Zdecydowana większość badanych bibliotek oferuje dość szeroką tematy-

kę szkoleń. Omówienie zasad korzystania z biblioteki oraz posługiwania się 

katalogiem komputerowym oferowane jest w siedmiu bibliotekach. Wszystkie 

badane biblioteki oferują szkolenia z wyszukiwania informacji w licencjono-

wanych bazach danych. 
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Rys. 1. Materiały informacyjne na stronie internetowej Biblioteki Głównej Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Źródło: Biblioteka Główna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 

strona www, [dostęp 15.04.2015], http://www.bg.sggw.pl/. 

Rys. 2. Materiały informacyjne na stronie internetowej  

Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

Źródło: Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – strona www, 

[dostęp 15.04.2015], http://www.bibl.ar.wroc.pl/. 
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Rys. 3. Oferta szkoleń na stronie internetowej  

Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Źródło: Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – strona www, 

[dostęp 15.04.2015]. 

 

Tylko jedna z bibliotek nie zadeklarowała współpracy z pracownikami 

uczelni w zakresie treści szkoleń. Pozostałe biblioteki konsultują swoje działa-

nia zazwyczaj z opiekunami grup studentów uczestniczących w seminariach 

dyplomowych. Najczęściej konsultowana jest tematyka szkoleń. Ponadto bi-

bliotekarze uzgadniają rodzaj źródeł informacji, które mają być omówione pod-

czas szkolenia oraz poziom zaawansowania, na którym ma się ono odbywać. 

Dzięki współdziałaniu z nauczycielami akademickim studenci są zaangażowani 

w wykonywanie ćwiczeń praktycznych, ponieważ treść szkolenia odpowiada 

ich potrzebom w zakresie wyszukiwania materiałów do prac dyplomowych. 

W uczelniach o profilu przyrodniczym tematyka i zakres szkoleń opierają 

się na specyficznych wymaganiach poszczególnych kierunków studiów. Dlate-

go też żadna z bibliotek w opracowaniu programów szkoleń nie wykorzystuje 

jedynie ogólnych standardów nauczania umiejętności informacyjnych. 

 

Ewaluacja 

 

Badanie potrzeb użytkowników w zakresie kompetencji informacyjnych 

przeprowadzają tylko trzy pytane biblioteki. Natomiast efektywność swoich 

działań dydaktycznych sprawdzają jedynie dwie z nich. Mimo to wszystkie 

badane biblioteki deklarują, że ich działania dydaktyczne zaspokajają potrzeby 

użytkowników. 
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Podsumowanie 

 

Biblioteki uczelni przyrodniczych, podobnie jak większość bibliotek szkół 

wyższych w Polsce, prowadzą szkolenia dla swoich użytkowników. Dotyczą 

one przede wszystkim zasad korzystania z biblioteki i umiejętności wyszuki-

wania informacji. Nauczanie umiejętnego tworzenia przypisów bibliograficz-

nych oraz respektowania prawa autorskiego realizowane jest raczej przez nau-

czycieli akademickich w ramach seminariów dyplomowych. 

Biblioteki uczelni przyrodniczych dość dobrze wypadają w porównaniu  

z tymi, które wzięły udział w badaniach ogólnopolskich, ponieważ wszystkie 

prowadzą przynajmniej jedną formę edukacji online, czyli zamieszczanie mate-

riałów edukacyjnych na stronie internetowej. Natomiast, jak podaje Joanna 

Dziak et al. biblioteki uczelniane nie zawsze oferują edukację na odległość, 

chociaż robi to zdecydowana większość w instytucjach państwowych16.  

Do opracowywania programów szkoleń nie są wykorzystywane standardy 

nauczania umiejętności informacyjnych, ponieważ szkolenia biblioteczne opie-

rają się przede wszystkim na nauczaniu zasad korzystania z biblioteki i jej za-

sobów. Ponadto międzynarodowe zalecenia mają dość ogólny charakter17. Pra-

cownicy uczelni medycznych w Polsce opracowali standardy nauczania swoich 

użytkowników18. Być może zasadnym jest opracowanie takich modeli dla grup 

pokrewnych kierunków studiów realizowanych w uczelniach przyrodniczych.  
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MIEJSCE BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO  

W ŻYCIU OSÓB STARSZYCH 

 

 
Abstract: Aging of Polish society has become more and more noticeable in the 

recent years. That is why state institutions and community organizations take up ac-

tions aiming at raising the quality of elderly people’s lives. Widely understood activat-

ing of senior citizens prevents their loneliness and social isolation, as well as it allows 

them to stay independent for a longer time. 

A scientific library, which collects books, magazines, newspapers, offers access to the 

internet and electronic sources has great potential to meet the needs of older people in 

terms of their intellectual development. However, are seniors interested in the research 

library collections? Not knowing the answer to this question, authors of the article have 

conducted surveys among the inhabitants of Lodz (163 people). They were asked 

whether and to what extent older people benefit from the Library of the University of 

Lodz, what motivates them and what discourages visits to the Library of Lodz. We 

have also studied reading interests of the elderly, access to the internet and participa-

tion in the activities offered by educational institutions. The results of the survey were 

discussed in the article. 

 

Słowa kluczowe: biblioteka naukowa, czytelnictwo seniorów, metody i formy pra-

cy bibliotek, aktywizacja ludzi starszych 

 

 

Wstęp 

 

Demografowie alarmują, że społeczeństwo polskie starzeje się, zwiększa 

się liczba osób starszych, a maleje młodych. Stosunek społeczeństw do ludzi 

starych zmieniał się w ciągu wieków. W wielu cywilizacjach starożytnych 

(Egipt, Indie, Chiny) panowały rządy i rady starców, których autorytet uznawa-

no ze względu na wiek i doświadczenie. Współczesne społeczeństwa nastawio-

ne są na szybki rozwój nauki i techniki oraz konkurencję na rynku pracy. Oso-

by starsze często nie nadążają za takim tempem współczesnego życia, a ich 

wiedza i doświadczenie przestała być wartością. Czują się nieużyteczni, a na-

wet niepotrzebni, co z kolei przyspiesza u nich proces wycofywania się 

z aktywnego życia i starzenie. Współczesny Europejczyk musi poszerzać wie-

dzę ustawicznie, aby dostosować się do globalnych zmian w otoczeniu. Pojęcie 

społeczeństwa uczącego się dotyczy wszystkich grup wiekowych. Motywacja 



 

do zdobywania wiedzy w każdym wieku jest inna. Osoby starsze mają łatwiej-

szy wybór, gdyż motywem ich działania nie jest przymus, a wewnętrzna po-

trzeba samodoskonalenia. Zdobywanie wiedzy i rozwój staje się potrzebą wyż-

szego rzędu. Warto więc zastanowić się nad tym, czym jest starość, czy istnieją 

obiektywne wyznaczniki progu starości, czy są to jedynie wyznaczniki kulturo-

we, które pozornie wykluczają osoby starsze ze społeczeństwa wiedzy? 

Biblioteka jest jednym z ogniw koncepcji społeczeństwa wiedzy. Jej 

główne zadania to: edukacja informacyjna i medialna, propagowanie kultury 

informacyjnej i budowanie zaufania do informacji. Misją biblioteki uniwersy-

teckiej powinno być podejmowanie tych działań na rzecz nie tylko środowiska 

akademickiego, ale całego społeczeństwa.  

Biblioteka Uniwersytecka, gromadząc książki, czasopisma i prasę co-

dzienną ma ogromne możliwości zaspokojenia potrzeb seniorów w zakresie 

rozwoju intelektualnego. Organizuje również interesujące wystawy, spotkania 

z autorami, odczyty oraz inne projekty w zakresie kultury. Jednak czy ta oferta 

jest dla seniorów atrakcyjna, czy rzeczywiście takie są ich oczekiwania i co 

mogłoby ich zmotywować do odwiedzin Biblioteki? Nie znając odpowiedzi na 

te pytania, autorki niniejszego artykułu postanowiły przeprowadzić badania 

sondażowe wśród mieszkańców Łodzi.  

 

Osoby starsze w społeczeństwie wiedzy 

 

W naukach społecznych starość traktowana jest jako fenomen pierwot-

ny, czyli zjawisko, które podlega badaniom, ale nie można go naukowo zdefi-

niować1. Nie istnieją obiektywne i przyrodnicze wyznaczniki progu starości. 

Funkcjonujące definicje i periodyzacja życia ludzkiego narzucone zostały przez 

wymogi kulturowe, ekonomiczne i społeczne2. Zofia Szarota dokonała zesta-

wienia periodyzacji wieku starszego według kilku autorów zajmujących się 

tym zagadnieniem. Przedstawiono je w tab. 1.  

Najbliższy potocznemu spojrzeniu jest podział Aleksandra Kamińskiego, 

według którego starość rozpoczyna się około sześćdziesiątego roku życia. Oko-

ło siedemdziesiątki jednostka wchodzi w fazę wczesnej starości, natomiast  

w wieku 80 lat w fazę starości sędziwej. Przyjmując, że seniorami są osoby po 

sześćdziesiątym roku życia, demografowie przewidują, że za trzydzieści lat 

będą oni stanowili aż 20% ludzkości3. Z prowadzonych badań wynika, że za 

mniej więcej trzydzieści lat liczba seniorów wzrośnie trzykrotnie, przewyższa-

jąc liczbę osób przed piętnastym rokiem życia.  

Problemem, na który napotykają seniorzy, ale też instytucje wspomagają-

ce ich aktywizowanie, jest stereotyp postrzegania osób starszych. Powszechnie 

1 Z. Szarota, Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków 2004,  

s.  23. 
2 A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki 

starości, Olsztyn 2005, 17. 
3 Z. Szarota, Gerontologia społeczna, op. cit., s. 5. 
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uważa się, że barierą aktywności życiowej seniorów jest zmniejszona spraw-

ność fizyczna. Przypisuje się im również postawy konserwatywne w sferze po-

litycznej, ekonomicznej i społecznej. Posądza się o zacofanie oraz bierność  

w zainteresowaniach, ograniczających się między innymi do telewizji i religii. 

Stereotypy i geranofobię utrwalają środki masowego przekazu. Seniorzy są  

w nich prezentowani jako osoby ekscentryczne, kłótliwe i niesympatyczne, co 

sprawia, że w codziennym życiu często dochodzi do dyskryminacji tej grupy 

wiekowej. Zgodnie z tym stereotypem postrzegają siebie również osoby star-

sze. Po przekroczeniu przyjętej umownie granicy wieku starzenia, seniorom 

wydaje się, że nie nadążają za postępem, są niedołężni i nieatrakcyjni. Utwier-

dzają się w przekonaniu, że na wszytko jest już za późno4, ale czy tak jest 

w rzeczywistości? 

 
Tabela 1 

Starość w ujęciu rożnych autorów 

Źródło: Z. Szarota, Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków 

2004, s. 27. 

 

Są jednak społeczeństwa, w których przestały funkcjonować powyższe 

stereotypy, a osoby, które zakończyły działalność zawodową, podejmują inne 

formy aktywności, czerpiąc z życia satysfakcję. Zestaw uniwersalnych za- 

sad odnoszących się do osób starszych w Ameryce nie wymaga szczególnych 

środków finansowych, a raczej zmiany postaw wobec siebie samego i świata. 

David  

B. Bromley 
Andrzej  

Bochenek 
Aleksander 

Kamiński 
Józef Kocemba WHO 

Do 65 lat – okres 

przed wycofa-

niem się z pracy; 
 

Powyżej 65 lat  

– emerytura; 
 

Ponad 70 lat  

– wiek starczy; 
 

Do 110 lat  

– późna starość. 

I stopień starze-

nia się – 60–70 

lat; 
 

II stopień starze-

nia – 70–80 lat; 
 

III stopień sta-

rzenia – 80–90 

lat. 

Rozpoczynają-

ca się starość – 

ok. 60 roku 

życia; 
 

Wczesna  

starość – ok. 75 

roku życia; 
 

Starość sędziwa 

– powyżej 80 

roku życia. 

Starość wczesna 

60–70 lat – tzw. 

III wiek (young 

old) 
 

Starość dojrzała 

75–90 lat – tzw. 

old old, 
 

Długowieczność 

90–120 lat – 

wiek sędziwy 

oldest old long. 

Początek 

starości  

– 60 lat; 
 

Wiek pode-

szły – 70 lat; 
 

Wiek starczy 

– 80 lat; 
 

Długowiecz-

ność – 90 lat 

4 A. Leszczyńska-Rejchert, Stereotypy starości w perspektywie społeczno-

pedagogicznej, [w:]  Stereotypy a starość i niepełnosprawność, pod red. A. Leszczyńskiej-

Rejchert, Kraków 2012, s. 20–23. 
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Obejmuje między innymi: 

 zainteresowanie światem poprzez zachowanie ciekawości świata;  

 dążenie do ciągłego rozwoju poprzez zdobywanie wiedzy; 

 odczuwanie potrzeby różnorodności i zmian; 

 zachowanie przyjaźni i więzów towarzyskich; 

 systematyczne ćwiczenia fizyczne, które pozwalają zachować sprawność. 

Aktywna osoba starsza powinna podtrzymywać w sobie poczucie ciągło-

ści życia, poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z osobami młod-

szymi, nie tylko w obrębie rodziny. Ważne jest również dążenie do zaspokaja-

nia własnych potrzeb i unikanie odpoczywania od życia, a więc działanie  

i ciągła aktywność5. Istotne jest odnalezienie i podjęcie działań, które wzboga-

cą osobowość, uaktywnią fizycznie, dadzą satysfakcję i zadowolenie, a tym 

samym poprawią jakość życia.  

Amerykański gerontolog Harry R. Mood uważa, że edukacja ludzi star-

szych polega na doskonaleniu ich kompetencji życiowych. Jej celem jest bo-

wiem rozwój osobowości i nadanie sensu istnieniu6. Obecnie nikt już nie twier-

dzi, że starszy człowiek nie może się niczego nauczyć ze względu na mniejsze 

możliwości poznawcze. Aktywność edukacyjna zapobiega obniżaniu sprawno-

ści intelektualnej seniorów i zapewnia im sprawne funkcjonowanie w różnych 

sferach działania7.  

Nowe spojrzenie na problemy osób starszych zainicjowało Zgromadzenie 

Ogólne ONZ, opracowując w 1991 r. Zasady Działania ONZ na Rzecz Osób 

Starszych. Podkreślano w nich konieczność umożliwienia osobom starszym 

służby wolontarialnej na rzecz swoich społeczności, ale także stworzenia im 

warunków do rozwoju, poprzez udostępnienie zasobów edukacyjnych, kultu-

ralnych i rekreacyjnych społeczeństw. Madrycki Międzynarodowy Plan Dzia-

łań opracowany w 2002 r. podczas II Światowego Zgromadzenia na temat  

Starzenia się, zachęcał do postrzeganiu seniorów jako „potężnego, niewykorzy-

stanego źródła możliwości”8, a nie jedynie problemu socjalnego. 

 

Instytucjonalne modele aktywizowania osób starszych 

 

Działania w kierunku właściwego zagospodarowania czasu wolnego osób 

starszych i zapobieganie stereotypom podjęły w Polsce instytucje kultury, takie 

jak domy kultury, Uniwersytety Trzeciego Wieku, biblioteki i na przykład  

parafie. Niestety, Polska przoduje w europejskich statystykach pod względem 

5 R.M. Restak, Starsi znaczy mądrzejsi, Warszawa 1999, s. 110–126. 
6 R. Konieczna-Woźniak, Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. Profilaktyczne aspek-

ty edukacji seniorów, Poznań 2001, s. 35–36. 
7 A. Fabiś, Edukacja seniorów – odpowiedź na wymagania współczesności, [w:] Wyzwa-

nia współczesnej edukacji dorosłych. T. 2. Unowocześnianie procesu kształcenia dorosłych, pod. 

red. A. Fabisia, Mysłowice-Zakopane 2005, s. 153–156. 
8 R. Aleksandrowicz, Czy jesteśmy społeczeństwem otwartym na seniorów. O możliwości 

dostępu osób starszych do informacji i biblioteki, [w:] Książka, biblioteka, informacja. Między 

podziałami a wspólnotą, pod red. J. Dzieniakowskiej, Kielce 2007, s. 474. 
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braku aktywności edukacyjnej osób starszych. Według statystyk, tylko około 

5% bierze czynny udział w zajęciach proponowanych przez instytucje kształce-

nia ustawicznego, typu Uniwersytet Trzeciego Wieku. Podkreślić jednak nale-

ży, że zainteresowanie seniorów tą formą aktywności systematycznie rośnie. 

Pierwszy polski Uniwersytet Trzeciego Wieku powołano 12 listopada 

1975 roku w Warszawie przy Podyplomowym Centrum Kształcenia Kadr Me-

dycznych. Inicjatorką uniwersytetu dla osób starszych była profesor Halina 

Szwarc9. Celem powstałego uniwersytetu było włączenie seniorów w system 

kształcenia ustawicznego, a także ich aktywizacja fizyczna, psychiczna i spo-

łeczna.  

W Polsce przyjęto dwa modele funkcjonowania uniwersytetów – francu-

ski i brytyjski10. W modelu francuskim Uniwersytet jest zintegrowany z wyż-

szą uczelnią, która go powołała. Uczestnicy biorą udział w zorganizowanych 

wykładach, kursach, seminariach, warsztatach oraz zajęciach rekreacyjno-

ruchowych i turystycznych. Wykładowcami są nauczyciele akademiccy.  

W modelu brytyjskim nie ma struktur instytucjonalnych i wsparcia uczelni 

wyższej. Zajęcia organizują sami słuchacze, dlatego najczęściej jest to naucza-

nie grupowe i eksperymentalne, a wykładowcami są nauczyciele szkół średnich 

oraz specjaliści z różnych dziedzin, na przykład lekarze, psycholodzy. Najbar-

dziej popularne są zajęcia obejmujące różne zagadnienia i dziedziny wiedzy, 

naukę języków obcych, obsługę nowych technologii, formy terapii (na przy-

kład muzykoterapia lub arteterapia), turystykę oraz zajęcia rehabilitacyjne  

i gimnastyczne. 

Oprócz Uniwersytetów Trzeciego Wieku coraz więcej zajęć dla seniorów 

oferują ośrodki kultury. Informacje o ich działalności osoby starsze mogą zna-

leźć w prasie oraz w Internecie. Współcześnie funkcjonujące domy kultury to 

edukacyjno-ekspresyjne ośrodki upowszechniania kultury, budują model edu-

kacyjno-artystyczny lub model artystyczny. Są instytucjami ludycznymi, cen-

trami rozrywki i zabawy, gdzie uczestnicy mogą odreagować problemy co-

dzienności. Różnorodne formy pracy nastawione są na animację i aktywizację 

całej społeczności. Rozpowszechnionym sposobem aktywnego spędzania czasu 

wolnego przez osoby starsze jest uczestnictwo w zajęciach Klubów Seniora. 

Kluby pełnią funkcję kompensacyjną, zapewniając kontakty społeczne; funkcję 

psychoterapeutyczną, minimalizując stres związany z procesem starzenia; 

funkcję integracyjną i adaptacyjną, zapewniając przystosowanie się do nowego 

trybu życia11. 

9 H. Hrapkiewicz, Uczestnictwo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku jako sens życia czło-

wieka, [w:]  Problematyka osób w wieku starszym, pod red. J. Rzepki, Mysłowice–Zakopane 

2006, s. 53. 
10 B. Ziębińska, Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające margi-

nalizacji osób starszych, Katowice 2010, s. 164–168. 
11 A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogi-

ki starości, Olsztyn 2005, s. 170. 
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Również biblioteki publiczne odgrywają coraz większą rolę w aktywizacji 

osób starszych w środowisku lokalnym. Organizują wystawy prac, spotkania  

z utalentowanymi seniorami, konkursy twórczości literackiej, utrwalają i pro-

pagują twórczość poprzez wydawanie lokalnych periodyków lub prowadzą 

terapię zajęciową. Oferta biblioteczna wykracza poza standardowe wypożycza-

nie książek, chociaż jest to nadal priorytetowy zakres działalności, służący za-

spokajaniu potrzeb i oczekiwań osób starszych.  

Istotnym elementem działalności bibliotek jest tworzenie płaszczyzny za-

pewniającej porozumienie międzypokoleniowe poprzez współpracę i wymianę 

doświadczeń. Biblioteka może stanowić przyjazne środowisko edukacji osób 

starszych w zakresie najnowszych technologii i korzystania z nowych źródeł 

informacji. Przykładem współdziałania międzypokoleniowego w tym zakresie 

jest Amerykański projekt Senior Access Libraries, w którym osoby starsze są 

szkolone w zakresie obsługi nowych mediów poprzez wcielanie się w role wy-

kładowców i konsultantów w równolegle prowadzonym programie Youth Ac-

cess dla osób młodych12.  

Badania Skat Nielsen, przeprowadzone wśród starszych użytkowników 

biblioteki w Dani, wykazały znacznie szersze zainteresowania czytelnicze, nie-

kiedy przekraczające oczekiwania innych grup wiekowych. Seniorzy interesują 

się na przykład nowościami z zakresu nauk przyrodniczych, filozofii i historii 

starożytnej. Poszukują literatury nie tylko w rodzimym języku, ale także w ję-

zyku angielskim, francuskim, czy niemieckim13.  

Korzystanie z polskich bibliotek jest w dalszym ciągu bezpłatne, dostęp 

do nich nie jest ograniczony barierą materialną. Jednak wiele bibliotek publicz-

nych ze względów finansowych nie może w pełni sprostać wymaganiom IFLA 

(International Federation of Library Association – Międzynarodowa Federacja 

Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich), zgodnie z którymi w bibliotekach 

powinny znaleźć się alternatywne materiały biblioteczne w postaci książek  

i czasopism mówionych oraz drukowanych dużą czcionką, przeznaczone dla 

osób starszych.  

Zastanówmy się zatem, czy biblioteki uniwersyteckie w większym zakre-

sie niż biblioteki publiczne, a także ośrodki kultury mogłyby sprostać oczeki-

waniom współczesnych seniorów, aby umożliwić im funkcjonowanie w społe-

czeństwie wiedzy?  

 

Biblioteki uniwersyteckie wobec potrzeb osób starszych  

 

Zbiory bibliotek uniwersyteckich mają charakter uniwersalny i zróżnico-

wany, dlatego mogą zaspokoić potrzeby różnorodnych, nawet najbardziej wy-

magających grup odbiorców. Atutem bibliotek jest profesjonalna kadra 

o wysokich kwalifikacjach, która swoją wiedzą może służyć całej lokalnej  

12 R. Aleksandrowicz, Czy jesteśmy społeczeństwem..., s. 481. 
13 R. Aleksandrowicz, Biblioteka w życiu ludzi starszych, [w:]  red. M. Komza, Oblicza 

kultury książki. Prace i studia z bibliologii, pod red. M. Komzy, Wrocław 2005, s. 151–168. 
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społeczności, nie tylko środowisku akademickiemu. Biblioteki uczelniane  

wyposażone są w zintegrowane systemy biblioteczne, dysponują większym 

dofinansowaniem, dzięki czemu ich poziom zaawansowania technologicznego 

jest dużo wyższy niż bibliotek publicznych.  

Zalety te posiada również Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego (Bib-

lioteka, BUŁ), która istnieje od 1945 r. Księgozbiór Biblioteki liczy niemal 3,2 

mln woluminów, w jego skład wchodzą podstawowe dzieła ze wszystkich ga-

łęzi wiedzy, zarówno archiwalne, jak i współczesne, polskie i obce. Od 1946 r. 

Biblioteka otrzymuje egzemplarz obowiązkowy, który do dnia dzisiejszego 

stanowi główne źródło wpływu. W polityce gromadzenia szczególny nacisk 

kładzie się na piśmiennictwo z zakresu dziedzin reprezentowanych na Uniwer-

sytecie, to jest nauk humanistycznych, społecznych, matematyczno-przyrod-

niczych, prawnych, ekonomicznych i innych. Biblioteka gromadzi również  

w wyborze piśmiennictwo techniczne i medyczne. W 2015 r. Uniwersytet 

Łódzki i BUŁ obchodzą 70. rocznicę powołania do życia. W związku z jubile-

uszem stworzono byłym studentom UŁ możliwość uzyskania Karty Absolwen-

ta, z którą dla chętnych do korzystania z usług Biblioteki wiążą się następujące 

przywileje: 

 możliwość wypożyczenia 3 książek na 1 miesiąc bez kaucji (z możliwo-

ścią samodzielnego przedłużenia na okres 1 miesiąca); 

 bezpłatny dostęp do Internetu na terenie BUŁ z możliwością na przykład 

korzystania ze źródeł elektronicznych subskrybowanych przez UŁ na te-

renie BUŁ.  

Ze względu na pewne ograniczenia, związane z wiekiem (niedowidzenie, 

kłopoty z poruszaniem się) osoby starsze mogą wymagać szczególnego trak-

towania oraz zbiorów bibliotecznych dostosowanych do ich możliwości.  

Biblioteka dysponuje specjalistycznym sprzętem, który ułatwia osobom niepeł-

nosprawnym, słabowidzącym lub niewidomym korzystanie z komputera  

i zbiorów. Są to: 

 drukarka brajlowska ViewPlus Pro Gen II: drukuje tekst oraz grafikę wy-

pukłą, a na wydruku brajlowskim czarnodrukowy nadruk; 

 klawiatura Intellikeys: dotykowa klawiatura komputerowa; 

 klawiatura Big Keys LX: czterokrotnie powiększone klawisze i plastiko-

wa nakładka zapobiega naciśnięciu kilku klawiszy jednocześnie; 

 klawiatura Maltron jednoręczna; 

 mysz komputerowa Smart Nav AT: mysz sterowana za pomocą ruchów 

głowy; 

 Track Ball: odwrócona i powiększona mysz komputerowa; 

 stanowisko komputerowe WINDOW-EYES PL 6.1: z oprogramowaniem 

udźwiękawiającym; 

 urządzenie lektorskie POET Compact: umożliwia odczytywanie przez 

automatycznego lektora dowolnego tekstu w formie drukowanej; 

 powiększalnik MyReader: umożliwia osobom niedowidzącym czytanie 

na monitorze ekranowym. 
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Osoby starsze w BUŁ w świetle badań własnych 

 

Biblioteka UŁ gromadzi książki, czasopisma i prasę codzienną, a także 

oferuje dostęp do Internetu i źródeł elektronicznych oraz organizuje wiele wy-

darzeń kulturalno-edukacyjnych. Posiada ogromne możliwości zaspokojenia 

potrzeb osób starszych w zakresie rozwoju intelektualnego. Jednak, czy rzeczy-

wiście takie są oczekiwania seniorów? Nie znając odpowiedzi na to pytanie, 

autorki artykułu przeprowadziły badania sondażowe wśród mieszkańców Ło-

dzi.  

W badaniach uczestniczyły 163 osoby powyżej 55 roku życia. Dobór pró-

by badawczej był celowy. Ankiety wypełniali czytelnicy BUŁ, byli pracownicy 

BUŁ, osoby starsze współpracujące z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz 

Klubami Seniora. Niechętnie wypełniali ankietę seniorzy nie będący czytelni-

kami Biblioteki. Wielu z nich nie wiedziało, że ma możliwość za niewielką 

opłatą wykupić kartę biblioteczną i korzystać z dostępnych zbiorów. Prowadze-

nie szeroko zakrojonych badań ankietowych, również w kręgach nie związa-

nych z Uniwersytetem Łódzkiem, było akcją promującą usługi biblioteczne 

BUŁ i próbą pozyskania nowych czytelników. 

Respondentów pytano, czy i w jakim zakresie korzystają ze zbiorów Bi-

blioteki, co ich motywuje, a co zniechęca do odwiedzin. Badano też zaintereso-

wania czytelnicze osób starszych, dostęp do Internetu i udział w zajęciach pro-

ponowanych przez instytucje kształcenia. Analiza danych, zawartych w tab. 2  

i 3, a także na rys. 1 i 2, pozwoliła na scharakteryzowanie uczestników  

badania. 

Ankiety wypełniły w większości kobiety (143 osoby). Najliczniejsza była 

grupa kobiet w wieku 60-70 lat (98 osób). Drugą, co do wielkości, grupę wie-

kową tworzyły osoby powyżej 70 roku życia (31 osób, w tym kobiety w liczbie 

25). Wśród ankietowanych seniorów najliczniej reprezentowani byli mieszkań-

cy dzielnicy Łódź Polesie (39 osób). 
 

Tabela 2 

Charakterystyka respondentów ze względu na wiek, płeć i dzielnicę zamieszkania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

Wiek Płeć Dzielnica zamieszkania Razem 

K M Łódź 

Bałuty 
Łódź 

Górna 
Łódź 

Polesie 
Łódź  

Śródmieście 
Łódź 

Widzew 
 

Poniżej 

60 lat 
12%   

20 
3% 
5 

5% 
8 

4% 
7 

2% 
4 

2% 
4 

1% 
2 

15% 
25 

60-70 lat  60% 
 98 

6% 
9 

12% 
19 

12% 
19 

15% 
24 

15% 
25 

12% 
20 

66% 
107 

Powyżej 

70 lat 
 15% 
 25 

4% 
6 

5% 
8 

2% 
4 

  7% 
11 

4% 
6 

1% 
2 

19% 
31 

Razem  87% 
143 

13% 
20 

21% 
35 

18% 
30 

24% 
39 

21% 
35 

15% 
24 

100% 
163 
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Analiza danych dotyczących uczestników badania ze względu na wy-

kształcenie, posiadanie karty BUŁ i korzystanie z Internetu wykazuje, że więk-

szość respondentów zadeklarowała wykształcenie wyższe (108 badanych,  

z ogromną przewagą humanistów – 81  respondentów). 

Rys. 1. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek, płeć  

i dzielnicę zamieszkania  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

 

Wśród 163 osób uczestniczących w badaniach tylko 39 posiadało kartę 

BUŁ, co stanowiło 24% ogółu respondentów. Aż 60 (z 81 badanych) osób  

z wyższym wykształceniem humanistycznym i 13 (z 16 ankietowanych) ze 

średnim humanistycznym wykształceniem nie korzystało z usług Biblioteki.  

 
Tabela 3 

Charakterystyka uczestników badania ze względu na wykształcenie, posiadanie karty 

BUŁ, korzystanie z Internetu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 
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Wykształcenie Czytelnicy BUŁ Korzystanie z Internetu Razem 

 tak nie tak nie  
Podstawowe / zawodowe 1% 

1 
5% 
8 

4% 
7 

2% 
2 

6% 
9 

Średnie humanistyczne  

/ ogólne 
2% 
4 

16% 
26 

5% 
8 

13% 
22 

18% 
30 

Średnie techniczne  

/ nauki ścisłe 
2% 
3 

8% 
13 

8% 
13 

2% 
3 

10% 
16 

Wyższe humanistyczne  

/ ogólne 
13% 
21 

37% 
60 

36% 
59 

14% 
22 

50% 
81 

Wyższe techniczne  

/ nauki ścisłe 
6% 
10 

10% 
17 

10% 
18 

6% 
9 

16% 
27 

Razem 24% 
39 

76% 
124 

64% 
105 

36% 
58 

100% 
163 



 

Rys. 2. Charakterystyka uczestników badania ze względu  

na wykształcenie, posiadanie karty BUŁ, korzystanie z Internetu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

 

Wśród respondentów, będących czytelnikami Biblioteki UŁ, dominowali 

seniorzy z wykształceniem wyższym humanistycznym/ogólnym – 21 osób. 

Drugą, co do wielkości, grupą czytelniczą były osoby z wykształceniem wyż-

szym technicznym (nauki ścisłe) – 10 osób. Uczestnicy badania w większości 

korzystali z usług internetowych (105 ankietowanych). 

 
Tabela 4 

Posiadanie karty bibliotecznej i zainteresowanie wydarzeniami w BUŁ uczestników bada-

nia a ich współpraca z instytucjami działającymi na rzecz seniorów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

Współpraca z Posiadanie  

karty BUŁ 
Zainteresowanie 

wydarzeniami  

w BUŁ 

Uczestniczenie w wydarze-

niach rozwijających  

zainteresowania 

Razem 

 tak nie tak nie rzadko od czasu 

do czasu 
często  

Z Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku 
10% 
17 

26% 
42 

27% 
44 

9% 
15 

4% 
6 

18% 
30 

14% 
23 

36% 
59 

Z klubem  

emerytów 
2% 
3 

15% 
25 

14% 
23 

3% 
5 

1% 
2 

6% 
10 

10% 
16 

17% 
28 

Z innymi instytu-

cjami działający-

mi na rzecz  

seniorów 

5% 
8 

9% 
15 

11% 
18 

3% 
5 

1% 
2 

4% 
7 

9% 
14 

14% 
23 

Nie współpracuję 7% 
11 

26% 
42 

17% 
27 

16% 
26 

7% 
11 

12% 
19 

14% 
23 

33% 
53 

Razem 24% 
39 

76% 
124 

69% 
112 

31% 
51 

13% 
21 

40% 
66 

47% 
76 

100% 
163 
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Rys. 3. Aktywność kulturalno-oświatowa, zainteresowanie wydarzeniami  

w BUŁ i posiadanie karty bibliotecznej uczestników badania,  

a ich współpraca z instytucjami działającymi na rzecz seniorów  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

 

W tab. 4 i na rys. 3 przedstawiono dane dotyczące aktywności kulturalno-

edukacyjnej uczestników badania. Informacje dotyczące współpracy z instytu-

cjami, działającymi na rzecz seniorów, zestawiono z: posiadaniem karty czytel-

nika BUŁ, zainteresowaniem wydarzeniami w Bibliotece oraz udziałem w wy-

darzeniach rozwijających zamiłowania. 

W badaniu uczestniczyło 59 osób współpracujących z Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku. Zaledwie 17 spośród nich było czytelnikami BUŁ, ale 44 

osoby były zainteresowane wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi  

w Bibliotece. 23 ankietowanych zadeklarowało, że często, a 30, że od czasu do 

czasu – uczestniczyło w wydarzeniach rozwijających zamiłowania. 

Drugą, co do liczebności, grupę (53 osoby) stanowili respondenci, którzy 

nie współpracowali z żadnymi instytucjami, działającymi na rzecz seniorów. 

Jedynie 11 spośród nich posiadało kartę czytelnika BUŁ, ale 27 ankietowanych 

było zainteresowanych wydarzeniami w BUŁ. 23 badanych wykazało, że czę-

sto uczestniczyło w wydarzeniach rozwijających zainteresowania, a 19 – od 

czasu do czasu. 

Z klubami emerytów współpracowało 28 uczestników badania. Zaledwie 

troje z nich było czytelnikami BUŁ, ale 23 respondentów było zainteresowa-

nych tym, co się dzieje w Bibliotece, a 16 często uczestniczyło w życiu kultu-

ralno-edukacyjnym Łodzi. Z innymi instytucjami, działającymi na rzecz senio-

rów, współpracowało 23 badanych, spośród nich ośmiu było czytelnikami 

BUŁ. 
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Ogółem osoby starsze współpracujące z różnymi instytucjami, działający-

mi na rzecz seniorów, stanowiły 67% wszystkich respondentów (110 osób).  

Z powyższych informacji wynika, że uczestnicy badania byli jednymi z najbar-

dziej aktywnych reprezentantów swojego pokolenia.  

W dalszej części badania przeanalizowano odpowiedzi starszych czytelni-

ków BUŁ odnośnie zakresu wykorzystania zasobów bibliotecznych oraz ocze-

kiwań wobec biblioteki. W tab. 5 i na rys. 4 przedstawiono dane dotyczące spo-

sobu korzystania ze zbiorów BUŁ, zestawiając je z wiekiem respondentów.  

 
Tabela 5 

Sposób korzystania ze zbiorów BUŁ a wiek uczestników badania 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Sposób korzystania ze zbiorów BUŁ a wiek uczestników badania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

Wiek Sposób korzystania ze zbiorów BUŁ Razem 
Na miejscu –  

w czytelniach  

i Wolnym Dostępie 

Wypożyczanie do 

domu 
Ze źródeł elektronicznych 

na stronie  

internetowej BUŁ 

 

Poniżej 60. lat     3% 
1 

      5% 
  2 

–      8% 
  3 

60-70 lat    36% 
14 

    36% 
14 

     8% 
  3 

   72% 
28 

Powyżej 70. lat    8% 
3 

    13% 
  5 

     3% 
  1 

    21% 
  8 

Razem     46% 
18 

   54% 
21 

    14% 
  4 

     100% 
   39 
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Tabela 6 

Zbiory, z jakich korzystają seniorzy posiadający kartę czytelnika BUŁ 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 5. Zbiory, z jakich korzystają seniorzy posiadający kartę czytelnika BUŁ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

Z jakich zbiorów korzysta-

ją czytelnicy BUŁ 
Nie są zainte-

resowani 
Korzystają od 

czasu do czasu 
Korzystają 

bardzo często 
Razem 

Aktualna prasa 15% 
  6 

31% 
12 

54% 
21 

100% 
  39 

Aktualne tygodniki  

lub/i miesięczniki 
59% 
23 

36% 
14 

8% 
3 

100% 
  39 

Czasopisma naukowe 56% 
22 

38% 
15 

5% 
2 

100% 
  39 

Czasopisma popularnonau-

kowe 
64% 
25 

31% 
12 

5% 
2 

100% 
  39 

Książki naukowe 46% 
18 

41% 
16 

13% 
  5 

100% 
  39 

Książki popularnonaukowe 49% 
19 

38% 
15 

13% 
  5 

100% 
  39 

Literatura piękna 26% 
10 

51% 
20 

23% 
  9 

100% 
  39 

Zbiory specjalne 74% 
29 

13% 
  5 

13% 
  5 

100% 
  39 

Inne (turystyka, przewodni-

ki) 0% 
  3% 
  1 

0%     3% 
    1 

Inne (biografie, księgozbiór 

OIN) 0% 
  3% 
  1 

0%     3% 
    1 
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Większość badanych, korzystających z usług Biblioteki (21 osób), wypo-

życza książki do domu. Najbardziej aktywną, pod każdym względem, grupą 

seniorów są osoby w wieku 60–70 lat. W badaniu uczestniczyło ośmiu czytel-

ników powyżej siedemdziesiątego roku życia i trzech poniżej sześćdziesiątego. 

Rodzaj wykorzystanych zbiorów bibliotecznych przedstawiono w tab. 6 i na 

rys. 5.  

W największym stopniu starsi czytelnicy BUŁ zainteresowani byli aktual-

ną prasą (11 osób), aktualnymi tygodnikami lub/i miesięcznikami o treści ogól-

nej (3 osoby) i ekonomicznej (3 osoby), czasopismami naukowymi o tematyce 

humanistycznej (8 osób) i lekarskiej (3 osoby). . Z książek naukowych w BUŁ 

korzystało bardzo często tylko 5 seniorów, a 16 – od czasu do czasu, z książek 

popularnonaukowych korzystało bardzo często 5 osób, a 15 – od czasu do cza-

su, ze zbiorów specjalnych 5 uczestników badania korzystało często i kolej-

nych 5 – od czasu do czasu.  

Najmniejszym zainteresowaniem wśród starszych czytelników BUŁ, 

uczestniczących w badaniu, cieszyły się zbiory specjalne (29 osób zadeklaro-

wało brak zainteresowania). W dalszej kolejności znalazły się czasopisma po-

pularnonaukowe i naukowe (odpowiednio: 25 i 22 nie zainteresowane osoby). 

W tab. 7 i na rys. 6 przedstawiono dziedziny interesujące starszych czytelni-

ków BUŁ.  

 
Tabela 7 

Dziedziny interesujące czytelników BUŁ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 
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Z jakich zbiorów 

korzystają czytel-

nicy BUŁ 

Ogólne Humani-

styczne 
Prawnicze Ekono-

miczne 
Nauki ścisłe   

/Techniczne 
Nauki 

lekarskie 

Aktualna prasa    28% 
11 

0% 
  

0% 
  

0% 
  

0% 
  

  3% 
1 

Aktualne tygodni-

ki lub/i miesięczni-

ki 

   8% 
3 

   5% 
2 

   3% 
1 

   8% 
3 

   3% 
1 

   5% 
2 

Czasopisma nau-

kowe 
0% 

  
 21% 

8 
   3% 

1 
0% 

  
   3% 

1 
   8% 

3 
Czasopisma popu-

larnonaukowe 
 10% 

4 
 13% 

5 
0% 

  
0% 

  
   8% 

3 
   5% 

2 
Książki naukowe  10% 

4 
    28% 

11 
0% 

  
0% 

  
0% 

  
 10% 

4 
Książki popular-

nonaukowe 
   8% 

3 
  23% 

9 
0% 

  
0% 

  
   3% 

1 
 18% 

7 
Literatura piękna 0% 

  
    26% 

10 
0% 

  
0% 

  
0% 

  
0% 

  
Zbiory specjalne 0% 

  
  18% 

7 
0% 

  
0% 

  
0% 

  
0% 

  
Inne (historia Ko-

ścioła i Żydów 

polskich) 

0% 
  

   3% 
1 

0% 
  

0% 
  

0% 
  

0% 
  

Inne (bibliografie, 

bibliologia) 
0%    3% 

1 
0% 0% 0% 0% 



 

 
 

Rys. 6. Dziedziny interesujące czytelników BUŁ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

 

W największym stopniu starsi czytelnicy BUŁ zainteresowani byli aktual-

ną prasą  (11 osób), aktualnymi tygodnikami lub miesięcznikami o treści ogól-

nej (3 osoby) i ekonomicznej (3 osoby), czasopismami naukowymi o tematyce 

humanistycznej (8 osób) i lekarskiej (3 osoby). Seniorzy interesowali się rów-

nież humanistycznymi (11 osób) i lekarskimi (4 osoby) książkami naukowymi 

oraz popularnonaukowymi (odpowiednio: humanistyczne – 9 osób i lekarskie – 

7 osób). Literaturą piękną zainteresowanych było 10 osób, a zbiorami specjal-

nymi – 7 humanistów. Jako inną dziedzinę jedna badana osoba zadeklarowała 

historię Kościoła i polskich Żydów, a kolejna – bibliografie i bibliologię. 

Wszystkich uczestników badania zapytano również o ewentualne motywy 

odwiedzin w Bibliotece (tab. 8, rys. 7).  

Bardzo ważnym powodem wizyt w BUŁ dla większości respondentów 

byłyby wykłady lub/i spotkania, poświęcone literaturze lub/i poezji (50 osób). 

Dla 29 osób motyw ten okazał się ważny, a dla pozostałych – bez znaczenia. 

Oferta zbiorów specjalnych byłaby bardzo ważna dla 23% ankietowanych, 

ważna dla 20%, a dla innych – bez znaczenia. Dla 29 osób bardzo ważny był 

swobodny dostęp do księgozbioru i aktualnej prasy. Dla kolejnych 66 – dostęp 

ten był ważny, ale dla 66 – bez znaczenia. Indywidualny kontakt z biblioteka-

rzem za bardzo ważny uznało 29 badanych, a za ważny – 66. 
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Rys. 7. Motywy odwiedzin Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego  

w opinii uczestników badania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 8. Opinie respondentów dotyczące korzyści uczestniczenia  

w wydarzeniach BUŁ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 
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Tabela 8 

Motywy odwiedzin Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w opinii uczestników badania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

 

Motywem bez znaczenia dla przeważającej większości respondentów była 

możliwość prezentacji własnej twórczości (123 osoby) oraz, co jest nieco za-

skakujące, zorganizowane zwiedzanie BUŁ (118 osób). Kartą Absolwenta UŁ 

nie było zainteresowanych aż 116 ankietowanych.  

Respondentów poproszono także o wyrażenie opinii na temat prawdopo-

dobnych i faktycznych korzyści z uczestniczenia w wydarzeniach BUŁ. Zebra-

ne dane przedstawiono w tab. 9 i na rys. 8.  
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Motywy odwiedzin BUŁ Bez znaczenia Ważne Bardzo 

ważne 
Swobodny dostęp do księgozbioru i aktualnej prasy    42% 

68 
   40% 

66 
   18% 

29 
Szkolenia z zakresu korzystania ze zbiorów BUŁ     66% 

107 
    29% 

47 
   6% 

9 
Zorganizowane zwiedzanie Biblioteki UŁ      72% 

118 
   18% 

29 
   10% 

16 
Zbiory specjalne    57% 

93 
   20% 

32 
   23% 

38 
Wernisaże wystaw     65% 

106 
   14% 

23 
  15% 

24 
Pomoc i indywidualny kontakt z bibliotekarzem    42% 

68 
   40% 

66 
   18% 

29 
Wykłady lub/i spotkania poświęcone książce proz-

drowotnej 
   60% 

98 
    29% 

47 
   11% 

18 
Wykłady lub/i spotkania poświęcone literaturze lub/

i poezji 
   52% 

84 
   18% 

29 
   31% 

50 
Możliwość prezentacji swojej twórczości (wiedzy, 

doświadczenia) 
    75% 

123 
   20% 

32 
   5% 

8 
Karta absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego      71% 

116 
   14% 

23 
   15% 

24 
Zaspokojenie potrzeb duchowych, intelektualnych 

0% 
 

   0% 
     1% 

  1 
Inne (własna inicjatywa) 

0% 
   1% 

1 
 

     0% 
nie jestem zainteresowany 

0% 
 

   0% 
     4% 

  7 
Inne (wykłady na temat książki podróżniczej) 

0% 
   1% 

1 
 

     0% 
Inne (koleżanka, którą spotkam w czytelni) 

0% 
    1% 

1 
 

     0% 
Inne (dyskusje o książce) 

0% 
 

   0% 
     1% 

  1 
Inne (ładne otoczenie) 

0% 
    1% 

1 
 

     0% 
Inne (poprawa jakości wypożyczania książek) 

0% 
    1% 

1 
 

     0% 



 

Tabela 9 

Opinie respondentów dotyczące korzyści uczestniczenia w wydarzeniach BUŁ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

Rys. 9. Opinie respondentów dotyczące czynników zniechęcających  

do korzystania z usług BUŁ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 
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Korzyści uczestniczenia w wydarzeniach 

BUŁ 
Nie przyniesie W niewielkim 

stopniu 
W dużym 

stopniu 
Międzypokoleniowa wymiana doświad-

czeń 
    42% 

  68 
   40% 

66 
     18% 

  29 
Zdobycie szerokiej wiedzy       4% 

   6 
   25% 

41 
     71% 

116 
Zaspokojenie ciekawości i zainteresowań      4% 

  6 
   14% 

29 
      82% 

134 
Prestiż społeczny     63% 

103 
   20% 

32 
     11% 

  18 
Poznanie interesujących ludzi       6% 

   9 
   48% 

78 
      47% 

   76 
Inne (aktywizacja intelektualna) 

     0% 
     0%         1% 

    1 
Nie widzę żadnych korzyści      4% 

  6 
     0%        0% 

Inne (dostęp do szerokiego księgozbioru) 
     0% 

     0%       1% 
  1 

Inne (zachęcanie dzieci) 
     0% 

     0%       1% 
  1 

Inne (dobra kawa) 
     0% 

     0%       1% 
   2 



 

Tabela 10 

Opinie respondentów dotyczące czynników zniechęcających do korzystania z usług BUŁ 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

 

Największą korzyść z korzystania z Biblioteki ankietowani seniorzy wi-

dzieli w możliwości zaspokojenia ciekawości i zainteresowań (134 badanych). 

Drugą istotną wartością było zdobycie szerokiej wiedzy (116 badanych). Na 

trzecim miejscu znalazła się możliwość poznania interesujących ludzi (76 ba-

danych). Zaledwie 6 badanych nie dostrzegło żadnych korzyści z tytułu udziału 

w wydarzeniach BUŁ. 

Na koniec ankietowanych zapytano o to, co ich zniechęca do wizyt w Bi-

bliotece (tab. 10, rys. 9).  

Większość respondentów (88 osób) uznała, że czynnikiem najbardziej 

zniechęcającym do odwiedzin Biblioteki jest mało zrozumiały system korzysta-

nia ze zbiorów. Kolejnych 37 ankietowanych zaznaczyło odpowiedź, że system 

ten zniechęca ich w niewielkim stopniu. Brak możliwości dotarcia do informa-

cji o wydarzeniach organizowanych w BUŁ zniechęca w dużym stopniu aż 38 

badanych, a 22 – w niewielkim stopniu.  

Czynniki zniechęcające do korzystania  

z usług BUŁ 
Nie  

zniechęcają 
Zniechęcają  

w niewielkim 

stopniu 

Zniechęcają  

w dużym stop-

niu 
Wielkość BUŁ      48% 

  78 
    34% 

56 
   18% 

29 
Mało zrozumiały system korzystania  

ze zbiorów 
     23% 

   38 
    23% 

37 
   54% 

88 
Brak pomocy i indywidualnego kontak-

tu z bibliotekarzem 
     58% 

  94 
    12% 

19 
   31% 

50 
Brak możliwości dotarcia do informacji 

o wydarzeniach 
     63% 

103 
   13% 

22 
   23% 

38 
Bariery architektoniczne     77% 

126 
     8% 

13 
   15% 

24 
Inne (odległe miejsce zamieszkania)       0%      0%    15% 

24 
Inne (brak nowości wydawniczych)       0%     1% 

1 
    0% 

Inne (długi czas oczekiwania na wybrane 

pozycje, brak aktualnych ważnych wydaw-

nictw) 

      0%    1% 
1 

    0% 

nie jestem zainteresowana       0%     0%     4% 
 6 

Inne (latem za gorąco w Czytelni Głów-

nej) 
      0%     0%     1% 

 1 
Inne (brak wyraźnego oznaczenia przy 

wejściu lokalizacji książek w Wolnym 

Dostępie) 

      0%     0%     1% 
 2 

nie wiem, dotychczas nie korzystałam       0%    0%     2% 
 4 
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Podsumowanie 

 

Seniorzy stanowią grupę czytelników dysponujących ilością czasu wolne-

go, który mogą spędzić w bibliotece, przeznaczając go na korzystanie z trady-

cyjnej, drukowanej formy książek, a także uczestnicząc w wydarzeniach kultu-

ralnych organizowanych na terenie biblioteki uniwersyteckiej. Przeprowadzone 

badania wykazują, że rola BUŁ w życiu lokalnej społeczności osób starszych 

jest niewielka. Seniorzy nie wykorzystują w pełni możliwości, jakie oferuje 

Biblioteka. Nie korzystają ze specjalistycznego sprzętu i bogatego księgozbioru 

BUŁ oraz nie uczestniczą w wernisażach wystaw, spotkaniach z autorami, pre-

lekcjach i innych. W BUŁ z roku na rok jest coraz mniej czytelników regular-

nie korzystających ze zbiorów o czym świadczą statystki, a także bieżąca  

obserwacja ruchu czytelniczego. Potrzebna jest bardziej aktywna promocja  

zasobów bibliotecznych oraz wydarzeń kulturalnych, odbywających się  

w placówce. Biblioteka powinna skierować ofertę również do najbardziej ak-

tywnych seniorów, będących na przykład słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, spośród których niewielki procent korzysta ze zbiorów BUŁ. Trzeba 

jednak podkreślić, że zarejestrowani starsi użytkownicy Biblioteki są zadowo-

leni z oferowanych usług bibliotecznych i uniwersalnych zbiorów. 

Badania wykazały, że barierą dla osób starszych jest mało przejrzysty sys-

tem korzystania ze zbiorów oraz sposób oznakowania miejsc i pomieszczeń 

bibliotecznych. Istnieje potrzeba ustawienia przy wejściu planszy z wyraźnym 

oznaczeniem lokalizacji książek w Wolnym Dostępie. Również korzystanie  

z katalogów elektronicznych może stanowić barierę, dlatego konieczne jest 

przeznaczenie jednego, odpowiednio wyposażonego w instrukcję stanowiska 

komputerowego.  

Korzystanie ze zbiorów bywa też utrudnione ze względu na bariery komu-

nikacyjne, to znaczy brak umiejętności wyrażenia swoich oczekiwań na skutek 

małego zasobu wiedzy czy też pewnej nieporadności. Problemy komunikacyj-

ne wynikają niekiedy z winy pracowników Biblioteki, którzy nie potrafią lub 

nie chcą pomóc starszej osobie w realizacji oczekiwań. Poza podstawowymi 

formami grzecznościowymi zachęcającymi do zadania pytania i poproszenia  

o wsparcie, ważne jest nawiązanie prostej, otwartej i nieskomplikowanej inte-

rakcji z czytelnikiem, a także fachowa pomoc w korzystaniu z katalogów  

i księgozbioru. Wielu respondentów odpowiadało, że korzysta z dzielnicowej 

biblioteki publicznej, ponieważ przyzwyczaili się do kameralnej placówki  

i zaprzyjaźnionej pani bibliotekarki. W dużej bibliotece uczelnianej czują się 

anonimowi i nieco zagubieni. Seniorzy wymagają indywidualnego kontaktu  

z bibliotekarzem. Jest on ważny dla 40% respondentów, a dla 18% badanych – 

bardzo ważny.  

Zainteresowanie czytelnika 55+ Biblioteką UŁ wymaga ze strony perso-

nelu bibliotecznego większej troski i uwagi, a także cierpliwości. Uważamy, że 

warto podjąć pewien wysiłek, aby w wyniku okazanego na początku wsparcia  
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i pomocy zyskać nowych czytelników, systematycznie korzystających ze 

zbiorów bibliotecznych. 

 Starzenie się społeczeństwa i zwiększenie liczby osób starszych jest ce-

chą naszych czasów. Część seniorów jest aktywna, łamie stereotypy, chce do-

skonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę. Świadczy o tym między  

innymi wzrost liczby uczestników zajęć Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 

działających w Łodzi pod patronatem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki 

Łódzkiej, Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, Akademii Humani-

styczno-Ekonomicznej, Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania. W Łodzi 

istnieje też Salezjański Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Uniwersytet Trze-

ciego Wieku prowadzony przez Fundację Gimnazjum i Liceum Ogólnokształ-

cącego im. Jana Pawła II. Skoro w aktywizację seniorów włączają się uniwer-

sytety i wyższe uczelnie, to i biblioteki uczelniane powinny dostosować swoją 

ofertę do czytelnika 55+. 

Biblioteka, jako nowoczesna organizacja społeczeństwa wiedzy, powin-

na wykazywać zdolność dostosowywania się do zmian społecznych, demogra-

ficznych i kulturalnych, zachodzących w kraju, a nawet ich wyprzedzania  

i aktywnego kształtowania nie tylko środowiska uczelnianego, ale też lokalne-

go. Rolą każdej biblioteki, a przede wszystkim akademickiej jest dostarczenie 

usług i produktów w postaci informacji oraz wiedzy, które zapewnią ludziom 

młodszym i starszym możliwość doskonalenia się oraz funkcjonowania  

w ustawicznie zmieniającym się otoczeniu. Biblioteka akademicka nastawiona 

na całe społeczeństwo będzie zawsze tętniła życiem, a trud bibliotekarzy wło-

żony w upowszechnianie wiedzy i kultury zostanie doceniony.  
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ROLA WYPOŻYCZALNI MIEJSCOWEJ I MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ 

W NOWEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO  

NA PRZYKŁADZIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 

 

 
Abstract: Academic libraries are a part of university institutions and serve their needs. 

As those needs change, so do the requirements placed on the library. Evaluating and 

improving information services to meet user demands is essential to success – fully 

support the educational goals and the daily teaching and learning activities of the insti-

tution. Understanding the information needs and making them available to the appro-

priate user is very important. Therefore the library departments such as circulation  

department and interlibrary loan department have come significant changes to adjust to 

the new users’ needs. 

 

Słowa kluczowe: wypożyczalnia miejscowa, wypożyczalnia międzybiblioteczna, 

biblioteka akademicka, usługi biblioteczne, jakość kształcenia. 

 

 

Wstęp 

 

Biblioteki akademickie mają dziś różnorodne, złożone i stale zmieniające 

się potrzeby. Są one w dużej mierze związane z rozwijającą się społecznością 

akademicką. Zgodnie z komunikatem praskim wypracowanym na spotkaniu 

europejskich ministrów do spraw szkolnictwa wyższego z dnia 19 maja  

2001 r.1, uczenie się prze całe życie jest podstawowym elementem europejskie-

go obszaru szkolnictwa wyższego. To między innymi biblioteki są ważnym 

ogniwem w budowaniu nowej jakości kształcenia akademickiego. Są bowiem 

strukturalnie i organizacyjnie powiązane z uczelnią. Biorąc udział w realizacji 

celów dydaktycznych, dążą do podniesienia skuteczności i efektywności ich 

działania. Głównym zadaniem bibliotek naukowych uczelni wyższych jest 

wspieranie procesu nauczania i uczenia się, pomoc w pracach naukowych, 

przedsięwzięciach badawczych i zawodowych, wymagających specjalis-

tycznego piśmiennictwa oraz odpowiednich narzędzi informacyjnych. Nie ule-

ga wątpliwości, iż podstawowym obszarem funkcjonowania bibliotek pozostaje 

1Europa. Streszczenia prawodawstwa UE: wszystko, co musisz wiedzieć o unijnym prawie, 

[dostęp: 20.05.2015], http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_ 

learning/c11088_pl.htm. 



 

bezpośrednia obsługa oraz wsparcie badań naukowych poprzez gromadzenie  

i udostępnianie zbiorów, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej,  

a także baz danych2. Ponieważ szkolnictwo wyższe podlega ciągłej transforma-

cji, również tradycyjne funkcje biblioteki i bibliotekarza ulegają zmianie. Bi-

blioteki podejmują nowe zadania, funkcje i jako integralne jednostki uczelni 

mają realny wpływ na jej rozwój. Istotnym czynnikiem zmian w obszarze edu-

kacji akademickiej są technologie informacyjne. Nowoczesne techniki kompu-

terowe sprawiają, że biblioteki wprowadzają nowe rozwiązania, które mają na 

celu usprawnienie dostępu do informacji, ułatwienie oraz przyspieszenie reali-

zacji pewnych zadań. Poniżej zaprezentujemy sposób realizacji wspomnianych 

postulatów na przykładzie dwóch działów, które wchodzą w skład Oddziału 

Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego: Wypożyczalni 

Miejscowej (WM) i Wypożyczalni Międzybibliotecznej (WMB) związanych 

bezpośrednio z obsługą czytelnika – członka społeczności akademickiej uczelni 

wyższej. 

 

Wypożyczalnia Miejscowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 

 

Głównym zadaniem Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersytetu 

Łódzkiego jest rejestracja użytkowników, wypożyczanie materiałów czytelni-

kom, ich prolongowanie i przyjmowanie zwrotów. Moduł Udostępnianie syste-

mu SirsiDynix Symphony 3.4 obsługuje rekordy użytkowników, egzemplarzy, 

wypożyczenia i zwroty oraz realizuje zamówienia i należności względem bi-

blioteki3. Czytelnik po aktywowaniu konta w wypożyczalni miejscowej otrzy-

muje dostęp online do korzystania z szeregu usług bibliotecznych. Może też 

sprawdzić dostępność interesujących go materiałów i pozycji książkowych. 

Rolą personelu wypożyczalni wywołanie korzystnego wrażenia u czytelnika  

i dostarczenie wysokiej jakości usług bibliotecznych. Tu bowiem swe pierwsze 

kroki kieruje potencjalny użytkownik. 

Nowoczesny system umożliwia mu zamawianie książek i czasopism za 

pomocą dostępnego online konta. Użytkownik logując się na nie z dowolnego 

miejsca z dostępem do Internetu może sprawdzić czy dane zamówienie zostało 

zrealizowane przez personel biblioteczny. Oszczędza dzięki temu czas, który 

może spożytkować na dalsze wyszukiwanie i zamawianie niezbędnych mate-

riałów. Może również w każdym momencie anulować listę zamówień z pozycji 

swojego konta, bez konieczności przychodzenia do wypożyczalni biblioteki 

uniwersyteckiej. System biblioteczny daje możliwość rezerwowania potrzeb-

nych materiałów, aktualnie wypożyczonych przez innych czytelników. Użyt-

kownik tworzy listę pozycji niezbędnych, a rolą biblioteki jest powiadomienie 

2 Organizacja i zarządzanie biblioteką akademicką w kontekście zmian w szkolnictwie 

wyższym – refleksje ogólne, „Warsztaty Bibliotekarskie” 2007, nr 2–3, [dostęp 15.05.2015], 

http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/2-3/070202.htm. 
3 Udostępnianie. Skrócony podręcznik użytkownika, oprac. T. Masłowska , Poznań 2012,  

s. 4. 
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go o ich dostępności. Ważne ogniwo systemu bibliotecznego stanowią pracow-

nicy Oddziału Udostępniania Zbiorów. Dzięki podaniu personelowi adresu  

e-mail, podczas aktywowania karty bibliotecznej użytkownik zapewnia sobie 

mobilny kontakt i dostęp do informacji o stanie konta oraz terminie zwrotu 

materiałów wypożyczonych. Na pocztę elektroniczną otrzymuje przypomnie-

nie o zbliżającej się dacie zwrotu książek i informację o dostępności zarezer-

wowanych pozycji. Logując się poprzez katalog komputerowy na swoje konto, 

ma możliwość prolongaty posiadanych materiałów na okres przypisany do pro-

filu czytelnika, nadanego przez bibliotekarza. Praca z użytkownikiem, przy 

wykorzystaniu różnych form łączności, jest w znacznym stopniu realizowana 

na odległość. 

Istotną rolą bibliotekarzy Oddziału Udostępniania Zbiorów jest szybkie 

komunikowanie się z czytelnikami. Biblioteczna praca z użytkownikiem oparta 

na fizycznej obecności czytelników w bibliotece, ustępuje miejsca komuniko-

waniu się na odległość, z wykorzystaniem różnorodnych form łączności4. 

Dzięki systemowi SirsiDynix Symphony 3.4 w module udostępniania personel 

ma możliwość przesyłania wiadomości bezpośrednio na konto użytkownika. 

Jest to bardzo pomocne, szczególnie w przypadku odnalezienia ważnych doku-

mentów czy rzeczy osobistych pozostawionych w gmachu biblioteki uniwersy-

teckiej. Czytelnicy przy pomocy OPAC odpowiadają na komunikaty oraz  

sygnalizują swoje potrzeby związane z zapotrzebowaniem na konkretne mate-

riały. To użytkownicy wpływają na formę proponowanych usług bibliotecz-

nych, dlatego tak ważna jest ocena i dostosowanie potrzeb do współczesnego 

modelu bibliotek. 

Również biblioteki wydziałowe biorą udział w realizacji procesu dydak-

tycznego społeczeństwa akademickiego. Poprzez stopniowe przyłączanie ich 

do systemu bibliotecznego SirsiDynix Symphony 3.4 ułatwiają czytelnikowi 

szybsze i sprawniejsze wyszukiwanie materiałów, powiększając jednocześnie 

zasób znajdujący się w katalogu online. Użytkownik, w zależności od wydzia-

łu na którym studiuje, ma możliwość zamawiania książek i czasopism z kilku 

lokalizacji jednocześnie. Logując się na jedno konto biblioteczne uzyskuje in-

formacje o dostępności zrealizowanych pozycji w każdej z wybranych biblio-

tek. To bardzo ważne ze względów logistycznych rozwiązanie pozwala zaosz-

czędzić tak cenny dla czytelników czas. 

Misją bibliotek akademickich jest edukacja i kształtowanie kultury infor-

macyjnej. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i oczekiwaniom społeczności 

akademickiej Uniwersytet Łódzki stworzył projekt realizowany przez Centrum 

Karier i Współpracy z Pracodawcami pod nazwą Karta Absolwenta, dedyko-

wany absolwentom wszystkich rodzajów studiów. Osoba, która uzyskała dy-

plom studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych czy doktoranc-

kich na uczelni, za pośrednictwem elektronicznego formularza ma możliwość 

zamówienia jednego z trzech proponowanych wzorów karty. Wydawana jest 

4 J. Wojciechowski, Praca z użytkownikiem w bibliotece, Warszawa 2000,  s. 25. 
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ona bezpłatnie i bezterminowo, zsynchronizowana z systemem bibliotecznym 

SirsiDynix Symphony 3.4, po uprzednim aktywowaniu w wypożyczalni miej-

scowej, uprawnia do korzystania z szeregu usług bibliotecznych.  

Praca w Wypożyczalni Miejscowej opiera się głównie na kontakcie  

z użytkownikiem. Mimo, iż nowoczesny system pozwala ograniczać do nie-

zbędnego minimum częstotliwość jego wizyt w gmachu biblioteki, to właśnie 

do niej kieruje on swe pierwsze kroki. Tu następuje zazwyczaj jego zetknięcie 

z biblioteczną rzeczywistością, ponieważ poznaje zasady korzystania z bogate-

go księgozbioru oraz baz danych. To personel WM zaznajamia użytkownika  

z funkcjonowaniem elektronicznego systemu bibliotecznego, co ułatwia mu 

dalsze korzystanie z zasobów. Rzetelna praca, którą wykonuje bibliotekarz 

oraz umiejętność komunikowania się z czytelnikiem ma duży wpływ na czę-

stotliwość, a także jakość usług proponowanych przez bibliotekę. Dlatego tak 

ważna jest interakcja bibliotekarz – użytkownikiem. Wprowadzenie ułatwień 

dla czytelnika oraz częste dostosowywanie rozwiązań systemowych do zmie-

niających się potrzeb środowiska akademickiego jest elementem przystosowy-

wania się biblioteki do nowej jakości kształcenia. 

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 

 

W tej ciągle ewoluującej i zmieniającej się rzeczywistości akademickiej 

nowe i bardziej dostosowane do dzisiejszych realiów usługi oferuje również, 

obok Wypożyczalni Miejscowej, także Wypożyczalnia Międzybiblioteczna.  

Agenda ta zajmuje się szeroko pojętym dostarczaniem informacji nauko-

wej, zarówno w formie drukowanej, jaki i elektronicznej, z zasobów różnych 

bibliotek polskich i zagranicznych oraz z licencjonowanych źródeł elektronicz-

nych. W przypadku udanych transakcji międzybibliotecznych dziesiątki razy 

dziennie i tysiące razy rocznie dostarczane są w ręce użytkowników niezbędne 

im źródła informacji. Wszyscy wiemy bowiem, jak niezwykle wartościowa jest 

informacja w dzisiejszych czasach, zwłaszcza ta dostarczona na czas. Bibliote-

ki są miejscem, gdzie można ją otrzymać. Jak podaje Jacek Wojciechowski 

„niezmiennie podstawowa – dawna, obecna i przyszła – rola bibliotek polega 

na dostarczaniu społeczeństwu treści potrzebnych, a więc wybranych oraz 

zweryfikowanych, w możliwie licznej i uporządkowanej konfiguracji”5. Nie-

stety nawet największa biblioteka nie jest w stanie posiadać wszystkie niezbęd-

ne i poszukiwane przez użytkowników materiały. Niezliczona liczba wydaw-

nictw książkowych i czasopism pojawiających się na rynku oraz coraz to nowe 

formaty dokumentów dostępnych dla czytelnika są zbyt obszerne. Jednocze-

śnie globalizacja akademickiego i naukowego świata umożliwia odkrywanie 

przydatnych informacji, które są zlokalizowane w bibliotekach, repozytoriach  

i archiwach i całego świata. Dlatego niezbędna jest współpraca między  

5 J. Wojciechowski, Biblioteki w nowym otoczeniu, Warszawa 2014, s. 53. 
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bibliotekami, w tym sprawne i skuteczne wypożyczanie zbiorów własnych 

oraz dostarczanie dokumentów w formie wtórnej. Podkreśla to również Woj-

ciechowski w swojej najnowszej książce pisząc, że „…przy współdziałaniu 

zewnętrznym, granic realizacji usług nie wytycza jakakolwiek indywidualna 

kolekcja zasobów, ani możliwości własne jednej biblioteki, ale stopień zapew-

nienia dostępu do ofert wielu innych bibliotek”6.  Nawet pomimo ogromnych 

wysiłków digitalizacyjnych Google Books, HaithiTrust i Internet Archive 

większość dwudziestowiecznych materiałów drukowanych objęta jest prawami 

autorskimi, co uniemożliwia dostęp online do tych publikacji. Biblioteki pozo-

stają więc najlepszą drogą do uzyskania bezpłatnego dostępu do ogromnej licz-

by drukowanych materiałów oraz cyfrowych kolekcji, które zazwyczaj obwa-

rowane są niewspółmiernie drogimi opłatami wydawców. Bibliotekarze zaś 

umożliwiają zarówno dostarczenie, jak i odkrycie nowych zasobów bibliotecz-

nych.  

Pomimo wspomnianych zalet wydawać by się mogło, że nie ma obecnie 

popytu na takie usługi, jak wymiana zasobów własnych z innymi partnerami. 

Świadczyć może o tym kilka czynników7: 

 zwiększona dostępność do materiałów w formie cyfrowej (dokument nie 

musi być już fizycznie dostępny, można zdobyć go na przykład w Interne-

cie); 

 wydawcy oferują dostęp do swoich publikacji przez swoje własne portale; 

 coraz większa liczba materiałów dostępna jest za darmo w Internecie; 

 społeczność akademicka ma dostęp do szerokich zasobów elektronicz-

nych, zarówno e-booków, jak i artykułów z licencjonowanych czasopism 

naukowych; 

 duża część naukowców wymienia się informacjami samodzielnie, za po-

średnictwem różnych portali, mailowo, poprzez fora internetowe czy inne 

dostępne online formy komunikacji. 

Z drugiej jednak strony czytelnicy oraz sami pracownicy napotykają sze-

reg problemów, z którymi muszą się zmierzyć. Należą tu między innymi: 

 ogromna liczba nowych wydawnictw uniemożliwiająca zakup wszystkich 

nowości; 

 coraz droższe umowy licencyjne, zbyt kosztowne, aby umożliwić czytel-

nikowi dostęp do potrzebnych mu czasopism; 

 prawo autorskie, które zabrania umieszczania w sieci książek w postaci 

cyfrowej; 

 embargo wydawców dotyczące dostępu do zawartości najnowszych  

e-czasopism; 

 brak zgody autorów prac doktorskich i habilitacyjnych na dostęp do swo-

ich dzieł; 

6 Ibidem, s. 95. 
7 B. Posner, The view from interlibrary loan services. Catalyst for a better research pro-

cess, “College & Research Libraries News” , 2014, Vol. 75, Issue 7, [dostęp: 24.05.2015], http://

crln.acrl.org/content/75/7/378.full.pdf+html. 
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 wysokie ceny wydawców za dostęp do pełnych tekstów artykułów z cza-

sopism elektronicznych. 

Dlatego tak ważna jest zmiana w sposobie myślenia, nie tylko samych 

bibliotekarzy, ale też osób odpowiedzialnych za szerzenie kultury. Jak podkre-

śla Magdalena Wójcik „nowoczesne biblioteki – nie tylko rozbudowują własną 

kolekcję, ale również (a może przede wszystkim) zapewniają usługę dostępu 

do zewnętrznych zasobów”8.  

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 

działa nieprzerwanie od października 1946 r., czyli niemal od początku istnie-

nia biblioteki9. Początkowo współpracowała jedynie z dwoma bibliotekami – 

Biblioteką Narodową oraz Biblioteką Jagiellońską. Sytuacja zmieniła się  

w 1961 r., kiedy to otrzymała własną siedzibę w nowym gmachu biblioteki. 

Wtedy rozszerzyła swój zakres współpracy również o inne biblioteki krajowe  

i zagraniczne.  

Obecnie WMB zlokalizowana jest w nowym gmachu biblioteki, który 

został oddany do użytku w październiku 2006 r. Rocznie sprowadza około 600 

jednostek różnych materiałów bibliotecznych, w tym książki, artykuły z czaso-

pism, mikrofilmy, niekiedy również czasopisma czy prace doktorskie. Z jej 

usług korzystają przeważnie pracownicy naukowi poszukujący materiałów do 

swoich prac doktorskich, habilitacyjnych, ale również do artykułów, różnorod-

nych prac badawczych, czy też materiałów potrzebnych na zajęcia dydaktycz-

ne. Również studenci piszący prace magisterskie i licencjackie często zgłaszają 

się z prośbą o sprowadzenie materiałów potrzebnych w toku pracy.  

Pomoc w poszukiwaniu i lokalizacji w zbiorach bibliotek krajowych i za-

granicznych trudno dostępnych dokumentów, weryfikacji i uzupełnieniu da-

nych bibliograficznych wydawnictw jest kluczową rolą bibliotekarza. Oprócz 

dostarczania poszukiwanych materiałów swoim czytelnikom WMB zajmuje się 

także sprowadzaniem materiałów potrzebnych do uzupełnienia zbiorów wła-

snych. Warto jednak zaznaczyć, iż jako jedna z większych bibliotek uniwersy-

teckich w Polsce, częściej realizuje zamówienia na wypożyczenia ze zbiorów 

własnych innym bibliotekom w kraju. Wysyłka materiałów realizowana jest  

w znacznie większej liczbie niż tych sprowadzanych. Stosunek ten jednak 

zmienia się w ostatnim czasie, co może stanowić dowód na rosnące zaintereso-

wanie usługami Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Sytuacja jest zupełnie od-

wrotna, jeśli chodzi o sprowadzanie i wysyłkę materiałów za granicę. Tutaj 

większą część stanowią materiały sprowadzane niż wysyłane. Wynika to z fak-

tu, iż  biblioteki zagraniczne często są lepiej wyposażone, posiadają większą 

ilość literatury zarówno naukowej, jak i beletrystycznej w językach obcych,  

a to właśnie ten typ materiałów jest najczęściej poszukiwany przez użytkowni-

ków.  

8 M. Wójcik, Web 2.0 w działalności usługowej instytucji książki, Kraków 2013, s. 35. 
9 Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi za rok akademicki 1946-1947, Łódź 

1948, s. 41–43. 
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Ostatnie lata to czas ciągłych zmian w bibliotekach. Jak zauważa Dorota 

Grabowska „obecnie biblioteki naukowe nie mogą być tylko miejscami groma-

dzenia i udostępniania […] dokumentów piśmienniczych, ale muszą stać się 

centrami zarządzającymi informacjami z całego świata”10. Na skutek dominacji 

Internetu oraz dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii zmienia się stosu-

nek użytkownika do biblioteki. Oczekuje on coraz sprawniejszej i efektywnej 

obsługi. Konieczne zmiany dotknęły więc niemal wszystkie działy biblioteki, 

również Wypożyczalnię Międzybiblioteczną.  

Pierwszą i zasadniczą zmianą było utworzenie własnego adresu e-mail, co 

umożliwiło bezpośredni kontakt z użytkownikami indywidualnymi i grupowy-

mi (bibliotekami). Usprawniło to przepływ informacji oraz proces realizacji 

zamówień poszukiwanych publikacji. Kolejnym ważnym etapem było opraco-

wanie formularzy online tak, aby jeszcze bardziej ułatwić i uprościć proces 

zamawiania publikacji. Wspólnie z Oddziałem Informacji Naukowej udało się 

stworzyć formularze online dostępne dla innych bibliotek, zarówno polskich, 

jak i zagranicznych oraz umożliwić własnym czytelnikom pobranie formularzy 

zamówień międzybibliotecznych bezpośrednio ze strony internetowej bibliote-

ki bez konieczności wcześniejszego zgłaszania się do Wypożyczalni Międzybi-

bliotecznej.   

Jako swoje główne zadania WMB realizuje zamówienia na wypożyczenie 

krajowe (jeśli zbiorów nie ma w łódzkich bibliotekach), wypożyczenia zagra-

niczne (jeśli zbiorów nie ma w krajowych bibliotekach), kopie artykułów  

z czasopism polskich i zagranicznych zarówno z bibliotek krajowych, zagra-

nicznych, jak i poprzez serwisy dostarczania informacji (na przykład Subito11). 

Czytelnik, który poszukuje materiałów, zgłasza swoje zamówienie osobiście  

w wypożyczalni międzybibliotecznej lub miejscowej, bądź pobiera, wspomnia-

ny już wcześniej formularz, dostępny online na stronie internetowej biblioteki. 

Użytkownik znajdzie tam również podstawowe informacje o działalności wy-

pożyczalni, co i na jakich zasadach może zamówić, jaki będzie przybliżony 

czas oczekiwania na realizację zamówienia oraz informacje, gdzie może sko-

rzystać ze sprowadzonych materiałów. W zakładce Wypożyczalnia Międzybi-

blioteczna użytkownik odnajdzie również adres mailowy, telefon kontaktowy 

oraz godziny otwarcia12. Formularze dostępne w formacie World i PDF znacz-

nie ułatwiły i przyśpieszyły realizację zamówień czytelników. W dobie Inter-

netu, gdzie wszystko chcemy załatwić online, takie rozwiązanie jak najbardziej 

spełnia swoją funkcję i cieszy się dużą popularnością. 

10 D. Grabowska, Promowanie usług bibliotek naukowych PAN przez serwisy WWW, 

[w:] Tradycja i nowoczesność w bibliotece naukowej XXI wieku, red. nauk. A. Januszko-

Szakiel, Kraków 2012, s. 62. 
11 Subito – Dokument Delivery Service, [dostęp 10.05.2015], http://www.subito-doc.de/

index.php?lang=en. 
12 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, [dostęp 26.05.2015],  http://www.lib.uni.lodz.pl/?

idx=udos#wypm. 
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W realizacji zamówień dla klientów wykorzystuje się zasoby Internetu, 

różnorodne serwisy jak Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich [KaRo] czy 

Katalog Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych [NUKAT], ale też inne kata-

logi zwarte dostępne online, w tym zagraniczne13. Coraz więcej bibliotek udo-

stępnia również katalogi kartkowe w formie zdigitalizowanej. Możliwość prze-

glądania tych katalogów także przyśpiesza realizację zamówień ponieważ są 

one kierowane bezpośrednio do instytucji, która posiada poszukiwany tytuł. 

Zdecydowana większość zamówień przesyłana jest w formie mailowej, co po-

zwala szybko i sprawnie określić czy zamówienie będzie możliwe do realiza-

cji, a także potwierdzić odbiór lub wysyłkę zamówionych materiałów. Prakty-

ka ta zwiększa bezpieczeństwo materiałów, które są aktualnie w przesyłce oraz 

pozwala uzyskać i przesłać szybką informację do czytelnika odnośnie do reali-

zacji jego zamówienia.  

Porównując zapotrzebowanie na wydawnictwa z poszczególnych dzie-

dzin wiedzy, wypożyczenia międzybiblioteczne odzwierciedlają ogólną  

tendencję zmian w systemie kształcenia w Polsce. Coraz większą liczba mate-

riałów sprowadzanych stanowią książki obcojęzyczne, głównie w języku an-

gielskim i niemieckim. Wynika to z faktu, iż zazwyczaj książki te są drogie,  

a jak wiemy bibliotekom brakuje środków finansowych na zakup nowości za-

granicznych. Również fakt, że czytelnicy poszukują książek ze ściśle określo-

nej, często wąskiej dziedziny wiedzy sprawia, że biblioteki naukowe muszą 

korzystać z życzliwości innych, większych i bogatszych zbiorów bibliotek za-

granicznych. W Polsce niestety biblioteki często kupują pojedyncze egzempla-

rze wydawnictw wartościowych i zwykle udostępniają je tylko na miejscu co 

uniemożliwia przesyłanie tych pozycji w ramach wypożyczeń międzybiblio-

tecznych. Nie każdy czytelnik jest natomiast chętny, żeby wybrać się na drugi 

koniec Polski, aby sprawdzić czy dana lektura będzie przydatna w jego pracy. 

Dlatego bibliotekarze próbując choć w pewnym stopniu rozwiązać ten pro-

blem, przesyłają wzajemnie skany spisów treści, tak aby można było dostar-

czyć czytelnikowi przydatne rozdziały w formie kserokopii bądź skanów.  

Trzeba podkreślić, iż Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego przywiązuje 

dużą wagę do efektywności realizacji zamówień międzybibliotecznych, na któ-

rą składa się sprawność w udzielaniu informacji o zbiorach oraz szybkość  

dostarczania dokumentów. Ta druga realizowana jest w dużej mierze dzięki 

przesyłaniu artykułów i fragmentów książek w formie PDF-ów drogą elektro-

niczną. Skanowanie i elektroniczna transmisja przekazu znajduje bowiem  

akceptację czytelników, głównie ze względu na wygodę. Ograniczenia wyni-

kające z prawa autorskiego lub z postanowień licencyjnych czasem niestety 

utrudniają realizację tej formy usługi.  

Kolejną istotną pomocą oferowaną przez WMB jest korzystanie z serwi-

sów elektronicznego dostarczania dokumentów (EDD – electronic document 

13 WorldCat.org: The World's Largest Library Catalog, [dostęp 10.05.2015], https://www. 

worldcat.org/. 
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delivery). Przykładem może być Subito14. Jest to serwis online oferujący usługi 

w zakresie elektronicznego zamawiania i szybkiego dostarczania tekstów arty-

kułów z czasopism znajdujących się w zbiorach bibliotek niemieckich,  

austriackich i szwajcarskich. W serwisie dostępne są tysiące czasopism wyda-

wanych na całym świecie. Korzystanie z Subito jest odpłatne. Najczęściej ko-

rzystają z serwisu pracownicy naukowi UŁ, potrzebujący dostępu do artykułu, 

którego nie ma w naszych zasobach elektronicznych czy drukowanych. Kopia 

artykułu jest dostarczana w formie pliku PDF do skrzynki e-mail wypożyczalni 

międzybibliotecznej, a czas oczekiwania nie przekracza 72 godzin. Ponieważ 

realizacja zamówienia trwa tak krótko, usługa ta zyskuje sobie coraz większe 

uznanie wśród kadry akademickiej. Jedynym jej mankamentem mogą być dość 

wysokie jak na polskie warunki ceny za zrealizowanie zlecenia. Koszt sprowa-

dzenia jednego artykułu waha się średnio od 6 do 25 euro. Cena uzależniona 

jest od opłaty licencyjnej, jaką objęte jest czasopismo, z którego czytelnik za-

mawia artykuł. Wynosi ona od 3 do 21 euro. Każdorazowo przed zamówie-

niem czytelnik informowany jest o kosztach sprowadzenia artykułu, aby mógł 

podjąć decyzje odnośnie realizacji.  

Podobnym serwisem dostarczania informacji, z którego WMB korzysta 

od kilku lat jest GetInfo15. Jest to portal prowadzony przez German National 

Library of Science and Technology – Technische Informationsbibliothek (TIB) 

– Niemiecką Bibliotekę Narodową, która specjalizuje się w dziedzinie inżynie-

rii, technologii i nauk przyrodniczych. GetInfo oferuje szybkie dostarczanie 

dokumentów w formie elektronicznej i drukowanej. Opłaty za korzystanie  

z serwisu oraz czas oczekiwania na realizację zamówień są podobne jak  

w przypadku serwisu Subito.  

Kolejnym projektem, do którego BUŁ zamierza przystąpić, jest tym ra-

zem krajowy produkt – Academica16. Jak podaje Biblioteka Narodowa17 

„Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych Academica jest nowatorskim  

projektem polegającym na utworzeniu cyfrowej bazy książek i czasopism nau-

kowych oraz ich udostępnieniu dzięki wdrożeniu systemu wypożyczeń mię-

dzybibliotecznych plików elektronicznych”. Ma ona na celu usprawnienie wy-

pożyczeń międzybibliotecznych, a fizyczne egzemplarze (przesyłane między 

bibliotekami książki) zastąpić przygotowanymi przez Bibliotekę Narodową 

odpowiednikami cyfrowymi. „W ramach projektu zostało zeskanowanych  

i udostępnionych badaczom – za pośrednictwem sieci bibliotek naukowych  

i akademickich – 170 tysięcy najważniejszych publikacji naukowych. Dzięki 

temu powstało narzędzie umożliwiające szybki dostęp do literatury naukowej,  

przeznaczone przede wszystkim dla badaczy i studentów”18. Trzeba zaznaczyć, 

14 Subito - Dokument Delivery Service, [dostęp 26.05.2015], http://www.subito-doc.de/. 
15 GetInfo, [dostęp 26.05.2015], http://www.tib-hannover.de/en/getinfo/. 
16 Academica, [dostęp 26.05.2015], https://academica.edu.pl/. 
17 Biblioteka Narodowa, [dostęp 30.04.2015], http://www.bn.org.pl/programy-i-uslugi/

cyfrowa-biblioteka-publikacji-naukowych-academica. 
18 Ibidem. 
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że projekt jest nowatorski i choć niektórzy zarzucają tutaj kopię Polony – bi-

blioteki cyfrowej Biblioteki Narodowej – Academica oferuje użytkownikom 

znacznie większy zasób, który będzie na bieżąco uzupełniany kolejnymi publi-

kacjami19. W czasach, gdy wszystkie światowe biblioteki borykają się z udo-

stępnianiem e-booków oraz innych plików elektronicznych ze względu na re-

strykcyjne czasem przepisy prawa autorskiego rozwiązanie zaoferowane przez 

Bibliotekę Narodową jest początkiem zmian na tym polu, również w polskich 

bibliotekach. Faktem staje się obieg dokumentów w formie elektronicznej, co-

raz częściej użytkownicy domagają się dostępu do publikacji, których ich ma-

cierzysta instytucja nie ma w swoich zasobach. O ile w przypadku artykułów  

z czasopism z baz elektronicznych biblioteki radzą sobie w sposób całkiem 

sprawny, o tyle wypożyczenia międzybiblioteczne e-booków i książek w posta-

ci elektronicznej właściwie w ogóle nie są realizowane. Widzimy więc, że jest 

jeszcze sporo do zrobienia. Ciągła potrzeba rozwoju sprawia jednak, że jeste-

śmy w stanie stale unowocześniać ofertę dla swoich klientów, zaś chętne i czę-

ste korzystanie z oferowanych przez bibliotekę usług jest najlepszym wynagro-

dzeniem za podejmowany trud i starania całego środowiska bibliotekarzy.  

 

Zakończenie 

 

Nie ma wątpliwości, że czasy obecne to dla bibliotek okres przemian  

i wyzwań. Niosą one ze sobą konieczność uatrakcyjniania i poszerzania oferty 

biblioteki tak, by placówki te mogły być konkurencyjne na rynku. Biblioteka 

będąca integralną częścią uniwersytetu odgrywa istotną rolę w pozyskiwaniu 

nowych rzeszy studentów. Dlatego zapewnienie wysokiej jakości usług staje 

się dla bibliotek akademickich strategicznym działaniem mającym na celu wy-

kreowanie pozytywnego wizerunku zarówno samej biblioteki, jak i macierzy-

stej instytucji. Współczesne technologie dają bibliotekarzom do dyspozycji 

metody i nowoczesne narzędzia, które mogą pomóc w promocji instytucji, 

przyczynić się do sprawnej wymiany informacji i wiedzy między biblioteką  

a uczelnią, a może nawet do wprowadzenia nowej jakości w procesach naucza-

nia. Usprawnianie i automatyzacja procesów wypożyczania, zarówno miejsco-

wego, jak i międzybibliotecznego, pozytywnie wpasowuje się w najnowsze 

trendy, które mają bibliotekę uczelnianą uczynić bardziej przyjazną użytkowni-

kowi oraz taką, która będzie potrafiła zaspokoić każdą potrzebę współczesnego 

czytelnika. 

 

 

 

 

 

19 Więcej o projekcie Academica w artykule K. Ślaskiej, Academica – mała wielka biblio-

teka, „Bibliotekarz”  2015,  nr 3, s. 4–10. 
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NIE BÓJMY SIĘ KOMIKSÓW! 

 

 
Abstract: This ar ticle refer s to the presence of comic books in academic librar ies 

and  to deficiencies  in collecting comic books. The text also presents  the possibility of 

gaining more readers in the libraries thanks to larger collections of comic books. 
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Współcześnie produkcja i rozwój gospodarczy powiązany z dużym przy-

rostem wszelkiego rodzaj dóbr materialnych i usług spowodowały istotne 

zmiany w funkcjonowaniu gatunku ludzkiego1. Konsumpcja zyskała wymiar 

społeczny i nie dotyczy już indywidualnych postaw, lecz staje się zjawiskiem 

szerszym. Konsumpcjonizm ten należy pojmować nie tylko jako chęć zaspoka-

jania potrzeby posiadania, ale również, jako światopogląd i sposób postrzega-

nia upływu czasu, a co za tym idzie konieczności natychmiastowego zaspoka-

jania potrzeb.  

Konsumpcjonizm dotyczy również sektora nauki, a w związku z tym bi-

bliotek. Czytelnik w obecnych czasach jest klientem/konsumentem, który dla 

pozyskania ważnej dla siebie informacji nie poświęca nadmiernej ilości czasu, 

oczekuje natomiast natychmiastowej odpowiedzi uzyskanej bez większego wy-

siłku. Biorąc to pod uwagę biblioteki koncentrują znaczne siły i środki na po-

prawie jakości świadczonych usług, podnosząc tym samym swoją pozycję  

w otoczeniu, bowiem w społeczeństwie konsumpcyjnym konkurencyjność do-

tyczy wszystkich. Podstawowym zadaniem bibliotek akademickich jest ciągłe 

tworzenie i udoskonalanie warsztatu pracy dla pracowników naukowych i stu-

dentów oraz pozostałych osób będących w związku z uczelnią, a także osób 

spoza niej. Od kilkudziesięciu lat w środowisku bibliologów rozwijana jest 

koncepcja trzeciego miejsca w bibliotece. Mowa tu o miejscu, w którym spę-

dzamy czas wolny. Jest to przestrzeń, w której odbywają się spotkania towa-

rzyskie niekoniecznie skupione na biernym odbiorze komercyjnych rozrywek. 

Trzecie miejsce to strefa odpoczynku, przestrzeń do spędzania wolnego czasu 

w drodze między domem a pracą, odpowiadająca na potrzeby odbiorców  

w rozpędzonym świecie. O ile biblioteki publiczne już od dawna były miej-

scem, gdzie kreatywnie organizowano czas wolny czytelników to z kolei  

J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne – jego mity i struktury, Warszawa 2006,  

s. 7. 



 

biblioteki akademickie od niedawna starają się pogodzić funkcję rozrywkową  

z ofertą profesjonalnego dostępu do informacji. Jak już tu wcześniej wspo-

mniano współcześnie biblioteki przystąpiły do wyścigu po klienta. Dotyczy to 

nie tylko bibliotek publicznych, ale też naukowych. Uczelnie angażują do po-

dejmowanych działań promocyjnych agendy sobie podległe. Tak jest na przy-

kład w Uniwersytecie Łódzkim. Wprowadzona w 2015 r. Karta Absolwenta 

oferuje byłym studentom szereg usług. Poza promocjami zaoferowanymi przez 

firmy pozostające we współpracy z UŁ absolwent posiadający kartę może ko-

rzystać z uniwersyteckich usług na podobnych zasadach jak czynny student 

uczelni. Między innymi karta umożliwia korzystanie ze zbiorów Biblioteki 

Uniwersyteckiej zezwalając na wypożyczanie księgozbioru do domu bez uisz-

czania kaucji. Dzięki udziałowi biblioteki w takiej akcji otoczenie postrzega ją 

jako profesjonalną instytucję świadczącą usługi na najwyższym poziomie. 

Mimo nowoczesnego kreowania wizerunku uczelni wyższych ciągle mo-

żemy spotkać się z konserwatywnym stosunkiem do funkcji bibliotek, jak  

i profilu gromadzonych w niej zbiorów. Tymczasem w ten sposób eliminowa-

ny jest znaczący potencjał, który można wykorzystać do zwiększenia liczby 

odwiedzin w bibliotece. Materiały, które są trudno dostępne w bibliotekach 

akademickich to na przykład komiksy, które stały się przedmiotem niniejszego 

artykułu. 

Powieść graficzna często traktowana jest jako ubogi w wartość intelektu-

alną odpad czwartego obiegu literackiego, który w żaden sposób nie równa się 

publikacjom wysoko artystycznym2. W ten sposób powielana jest negatywna 

opinia z początków historii komiksu w Polsce, kiedy to służące propagandzie, 

krótkie historyjki kierowane były do dzieci i mniej wymagającego odbiorcy  

w dobie PRL. Przeświadczenie o braku jakichkolwiek walorów artystycznych  

i zubożałej formie intelektualnej, a co za tym idzie, negatywnym wpływie na 

czytelnika, głoszą najczęściej środowiska pedagogów obojętnych na zmiany, 

które nastąpiły w tym sektorze rynku wydawniczego3. Trzeba jednak zazna-

czyć, że wśród negatywnych opinii można znaleźć też takie, które podkreślają 

pozytywny potencjał drzemiący w tym wytworze kultury popularnej4. 

Tymczasem, jak zauważyli pracownicy Biblioteki Uniwersytetu im. Ada-

ma Mickiewicza w Poznaniu5, zgromadzona przez nich „Kolekcja Komik- 

sów, stanowi znakomite źródło do badań dla kulturoznawców, historyków,  

2 J. Dunin, Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX–XX wieku, Łódź 

1982, s. 215–241. 
3 Z kilku możliwych przykładów należy wskazać artykuł, w którym autorzy źle odmieniają 

nazwę komiksu japońskiego oraz mylnie stosują pojęcia: manga oraz anime. J. Rulko, J. Rul-

ko, Świat aminków, jako kreacja dziecięcej świadomości – studium dziecka zniewolonego komik-

sem, [w:] Światy dziecięcych znaczeń, Warszawa 2004, s. 306–338. 
4 G. Gajewska, Wstęp – komiks jako przykład konwergencji kultury popularnej i wysoko-

artystycznej, [w:]  KOntekstowy MIKS, Poznań 2011, s. 11–23. 
5 Biblioteka ta posiada jeden z największych zbiorów komiksów w Polsce przekraczającą 

liczbę 6000 woluminów. 
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medioznawców, polonistów, historyków sztuki, historyków kultury i popkultu-

ry, socjologów, filmoznawców oraz filologów”6.  

Jeśli chodzi o dane statystyczne to dotychczas opublikowano tylko jedno 

źródło prezentujące informacje o czytelnictwie i komiksowych zasobach bi-

bliotek – są to opublikowane w 1997 r.7 badania Anny Marii Krajewskiej i Gra-

żyny Lewandowicz z Biblioteki Narodowej. Badania przeprowadzono w 16 

bibliotekach, w których zgromadzono ogółem 233 948 woluminów, z czego 

blisko 5 tysięcy stanowiły komiksy. Wyniki dotyczyły 1993 r., czyli okresu,  

w którym rynek wydawniczy przeżywał dynamiczny rozwój. Z badań odczytać 

możemy, że średnio co 46 publikacja znajdująca się w bibliotece była komik-

sem. Powieści graficzne częściej trafiały do biblioteki w postaci daru, zdecydo-

wanie rzadziej na drodze kupna.  

Autorka na potrzeby niniejszego tekstu przeprowadziła własne badania 

pilotażowe na księgozbiorach trzech bibliotek akademickich, za pomocą multi-

wyszukiwarek zamieszczonych na stronach bibliotek: Uniwersytetu Łódzkiego, 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz udostępnionego na stronie internetowej spi-

su Kolekcji Komiksów Biblioteki Uniwersytecka w Poznaniu. W bazach tych 

zostały wyszukane komiksy, którymi dysponują powyższe biblioteki. Bibliote-

ka UŁ została wytypowana do niniejszego badania,  Łódź jest miastem, w któ-

rym od 1991 r. organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier 

oraz prowadzone są cykliczne Sympozja Komiksologiczne mające na celu uka-

zanie najzabawniejszej ze sztuk w nobilitującym świetle profesjonalnych 

(naukowych) analiz. Natomiast Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego wy-

brana została ze względu na jej wieloletnią historię i obowiązek archiwizowa-

nia publikacji. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu została umieszczona w 

tym zestawieniu dlatego, że posiada godną podziwu kolekcję komiksów, która 

udostępniana jest nie tylko w murach biblioteki, ale i poza nią8. Wszystkie trzy 

biblioteki posiadają również tak zwany egzemplarz obowiązkowy, który teore-

tycznie pozwala na gromadzenie komiksów przynajmniej w jednym egzempla-

rzu bez ponoszenia kosztów. W badaniu posłużono się multiwyszukiwarką,  

wykorzystano hasło wyszukiwawcze „komiksy”. Mimo to trzeba tutaj zazna-

czyć, że część komiksów jest niewprowadzona do katalogów elektronicznych, 

przez co nie zostały one uwzględnione w statystyce. Ponadto z wyszukanych 

materiałów postarano się wykluczyć: opracowania historyczne i krytyczne, ka-

talogi wystaw i temu podobne tak, aby wyniki przedstawiały tylko komiksy,  

a nie materiały o nich traktujące. Zebrane dane przedstawiano w tab. 1. 

6 Komiksy, [dostęp: 1.12.2015 r.], http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content& 

task=view&id=952&Itemid=164. 
7 A.M. Krajewska, G. Lewandowicz, Miłośnicy komiksów – Czytelnictwo komiksów – 

Biblioteki dla dzieci w Polsce i we Francji, Warszawa 1997 
8 W 2015 r. biblioteka na swojej stronie internetowej zapraszała do zamawiania komiksów 

na organizowany w Poznaniu konwent miłośników fantastyki – „Pyrkon”. Zamówiony komiks 

można było odebrać na konwencie. 
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Tabela 1 

Komiksy w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2 

Komiksy w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu zostały zebrane w specjal-

nie przygotowanej tabeli uwzględniającej podstawowe dane takie jak: nazwa 

autora, tytuł, nr serii wraz z tytułem, rok wydania, nr sygnatury nadany w bi-

bliotece, język w jakim opublikowano komiks oraz nazwę wydawcy. Z tego 

względu nie było potrzeby korzystania z wyszukiwarki. Spis sporządzony  

w Excelu udostępniony jest na stronie internetowej biblioteki9. Zawiera 6348 

pozycji. Zamieszczony spis jest cenny przede wszystkim dlatego, że prezentuje 

tylko i wyłącznie powieści graficzne. Natomiast przeszukiwanie katalogów nie 

pozwala wykluczyć w uzyskanych wynikach publikacji dotyczących komiksu  

a niebędących komiksem. 

Jak można odczytać z zaprezentowanych wyników najwięcej powieści 

graficznych zgromadzono w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, bo aż 

6348 pozycji, druga w kolejności jest Biblioteka Jagiellońska posiadająca 

2553 woluminy. Trzeba jednak pamiętać, że część komiksów posiada 2 lub 

więcej haseł przedmiotowych, co z pewnością zwiększa liczbę uzyskanych wy-

ników. Na ostatnim miejscu znajduje się Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 

360 pozycji. 

Wyniki te jednak nie są zaskakujące. Podejmując decyzje o zakupie no-

wych pozycji bibliotekarze muszą uwzględnić wiele czynników – między inny-

mi są to budżet i zainteresowania użytkowników. Ponadto powszechny kry-

tyczny stosunek do komiksu nie skłania do podejmowania decyzji o zakupie 

powieści graficznych. Poza tym ograniczony budżet bibliotek również utrudnia 

podęcie decyzji skłaniającej się ku zakupowi materiałów mających charakter 

bardziej rozrywkowy niż naukowy.  

Na komiks trzeba jednak spojrzeć jak na profesjonalny, pełnowartościowy 

produkt posiadający walory artystyczne, edukacyjne i rozrywkowe. Przecież 

już w 1969 r. Sąd Federalny w Stanach Zjednoczonych uznał 1055 rysunków 

komiksowych autorstwa Morta Waltera podarowanych Bibliotece Uniwersyte-

tu w Syracuse za sztukę. Dziś organizuje się wiele konkursów dla młodych  

rysowników komiksów, a nagrodzone prace są eksponowane w galeriach10. 

Również pedagodzy coraz częściej dostrzegają pozytywne aspekty komiksu, 

podkreślając wręcz możliwość wykorzystania go w kształceniu dzieci i mło-

dzieży11. Duży wybór gatunków oraz możliwość dostosowania treści komiksu 

do wieku potencjalnego odbiorcy12 sprzyja nauczaniu wielu przedmiotów. Ko-

miks historyczny można zastosować jako pomoc naukową na lekcjach historii,  

9 Zamów komiks na Pyrkon, [dostęp: 1.12.2015 r.] http://lib.amu.edu.pl/index.php?option 

=com_content&task=view&id=1366&Itemid=302. 
10 25 Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, red. P . Kasiński, T. 

Tomaszewski, Łódź 2014. 
11 B. Janicki, Potrzeby i możliwości wykorzystania komiksów historycznych w szkolnej 

edukacji historycznej, [w:] KOntekstowy MIKS, Poznań 2011, s. 239–251. 
12 Tak jak beletrystyka występuje w odmianach dla nastolatków i osób pełnoletnich, rów-

nież komiks można dzielić na odpowiedni dla różnych grup wiekowych: dzieci, nastolatków, 

czytelników dojrzałych. 
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a amerykańską (nie tłumaczoną) powieść graficzną można z powodzeniem wy-

korzystywać w nauczaniu języków obcych.  

Nie należy też określać komiksu mianem drogiej i ogłupiającej rozryw-

ki13. Dostępne współcześnie książki, zawierające kolorowe zdjęcia, kosztują od 

40 do nawet kilkuset złotych. Ceny komiksów oscylują między 10–200 zło-

tych14. Zatem aspekt finansowy nie wskazuje na przewagę książki nad komik-

sem – biblioteki naukowe posiadające egzemplarz obowiązkowy powinny 

otrzymywać po jednym tytule za darmo – natomiast zebrana kolekcja komik-

sów tworzy (przykładem Biblioteki Uniwersytetu Poznańskiego) zaplecze ba-

dawcze i poszerza możliwości biblioteki jako trzeciego miejsca, co zachęca 

czytelników do częstszych odwiedzin. 

Zainteresowanie komiksem jest duże i stale rośnie. Świadectwem tego mo-

że być frekwencja na organizowanym w Łodzi Międzynarodowym Festiwalu 

Komiksu i Gier na którym w ostatnich latach była następująca liczba uczestni-

ków: 

 2012 – 8000 osób; 

 2013 – 12500 osób; 

 2014 – 18000 osób15. 

Kolejki w rezerwacjach do konkretnego komiksu, które da się zaobser-

wować w systemie bibliotecznym świadczą o dużym zainteresowaniu. Ponadto 

na rynku stale przybywa wydawców komiksów, a nakłady niektórych powieści 

graficznych przewyższają nakłady książek16. Pośród najprężniej działających 

obecnie wydawnictw komiksowych należy wymienić duńskie przedsiębiorstwo 

powstałe w 1990 r. – Egmont Polska. Swoją działalność rozpoczęło od wyda-

wania komiksów z Kaczorem Donaldem, przeznaczonych dla dzieci. Obecnie 

publikuje kilkadziesiąt tytułów prasowych rocznie, komiksy dla dzieci i doro-

słych, książki dla dzieci i młodzieży oraz rodzinne gry planszowe. Od ponad 15 

lat, pod egidą Klubu Świata Komiksu należącego do Wydawnictwa Egmont 

Polska, ukazują się albumy światowych i rodzimych twórców.  

W 2014  r. Egmont wprowadził na rynek kolekcję dzieł światowej sztuki 

komiksowej w serii zatytułowanej Kanon Komiksu. W 2015 r. została podpisa-

na umowa z wydawnictwem DC Entertainment, rozszerzająca współpracę po-

między obydwoma wydawnictwami, przez co w nadchodzących latach w ręce 

polskich fanów komiksu ma trafić rozbudowana oferta tego największego an-

glojęzycznego wydawnictwa komiksowego na świecie17.  

13 Z. Zasacka, Zagubieni w lekturze – czas wykorzystany czy czas stracony, [w:] Czas 

ukoi nas?, Toruń 2014, s. 239–249.  
14 Najdroższe są wydania kolekcjonerskie. 
15 Za udostępnienie danych dziękuję Łódzkiemu Centrum Komiksu. 
16 W. Obremski, Krótka historia sztuki komiksu w Polsce (1945-2003), Toruń 2005,  

s. 140. 
17 Informacja zaczerpnięta za strony WWW wydawnictwa. Egmont – komiksy, [dostęp: 

26.04.2015], http://egmont.pl/komiksy/. 
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Komiksy znajdują swoich odbiorców, wydaje się, że mają już wielu sta-

łych fanów oraz stanowią bogaty materiał badawczy18. Zatem gdzie tkwi pro-

blem? Dlaczego komiks w bibliotekach akademickich prawie nie występuje?  

Można tutaj wymienić kilka prawdopodobnych przyczyn: 

1. Brak badań potwierdzających potrzebę wprowadzenia komiksu do bib-

liotek. 

2. Brak zainteresowania ze strony bibliotekarzy. 

3. Brak współpracy bibliotek z wydawcami. 

4. W przypadku bibliotek upoważnionych do otrzymywania egzemplarza 

obowiązkowego – niewywiązywanie się niektórych wydawców z ustawo-

wego obowiązku, ale również brak monitów ze strony bibliotek. 

5. Wysokie ceny niektórych publikacji. 

Istotna w tym miejscu wydaje się refleksja, która może skłonić biblioteka-

rzy do obiektywnego spojrzenia na problem komiksu w polskich bibliotekach 

naukowych i publicznych. Nieobecność komiksu w tych instytucjach zawęża 

możliwe pola badawcze naukowców, zajmujących się kulturą popularną 

(niektórych badań nie da się przeprowadzić). Nie jest też wykorzystany poten-

cjał edukacyjny komiksów, które mogą uatrakcyjnić nauczanie. Biblioteka  

naukowa, w której zapewnia się profesjonalny dostęp do wiedzy i informacji 

musi zadbać o podstawy, czyli coraz lepsze gromadzenie i udostępnianie księ-

gozbioru. Nie posiadając w swoich zbiorach powieści graficznych, biblioteki 

akademickie tracą znaczącą liczbę potencjalnych czytelników, których komiks 

mógłby zachęcić do bardziej aktywnego korzystania z usług biblioteki. Ponad-

to aspekt rozrywkowy, jaki posiada komiks może też wspierać biblioteki aka-

demickie w idei trzeciego miejsca. 

Ideałem byłoby, gdyby bibliotekarze w końcu dostrzegli potencjalne ko-

rzyści płynące z posiadania w zbiorach powieści graficznych i zaczęli nadra-

biać straty z lat wcześniejszych. Dla odbiorców zainteresowanych komiksem 

byłaby to niezwykła atrakcja. 
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INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE USŁUG 

BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ 

SYSTEM ZINTEGROWANY – INTEGRACJA SYSTEMÓW 

 

 
Abstract: The academic libr ary, which plays an impor tant role at universities and 

in the society, requires modern technical and ICT devices to be supported with in order 

to satisfy its most immediate needs. The process of modernization is conducted on the 

verge of the binding law, since it is based on  the Ordinance of the Ministry Council 

“On the National Frameworks...” and the Act on the Protection of Personal Data. We 

aim to present the identified spheres of realization of the information-library services, 

together with the existing methods of securing it by means of implemented and main-

tained ICT systems and technical devices. We will compare various means of securing 

services, paying special attention to the method of integrating the work of library sys-

tems and to the possibility of integrating their work with that of systems serving other 

“business processes” at universities.  Additionally, we will focus on the correlation of 

tasks and organization of procedures which result from the 27001, 27002 norms listed 

in the Ministry Council’s Ordinance and assumptions proposed in 9001 norm. We will 

also discuss the present state of the systems used and we will propose new directions of 

their development. 

 

Słowa kluczowe: usługi informacyjno-biblioteczne, automatyzacja usługi informacyj-

no-bibliotecznych, systemy zapewnienia bezpieczeństwa informacji, systemy zapew-

nienia jakości bibliotek naukowych 

 

 

Przełom XX i XXI w. to czas gwałtownych zmian technologicznych, po-

ciągających za sobą głębokie zmiany społeczne i ekonomiczne. Mimo upływu 

ponad dwóch dziesięcioleci od początku tych zmian, ich tempo nie maleje.  

W tym czasie dorosło nowe pokolenie, traktujące usługi wspomagane nowo-

czesnymi rozwiązaniami technologicznymi jako rzecz oczywistą i nie wyobra-

żające sobie życia bez ich ciągłego rozwoju. Sytuacja ta powoduje, że od każ-

dej instytucji, w tym od bibliotek naukowych i publicznych, oczekuje się  

stałych zmian, które w swojej istocie powinny zaspokajać zmieniające się  



 

potrzeby czytelników. Działania powinny być prowadzone tak, by ich gwał-

towność nie doprowadzała do wykluczenia czytelników, nie potrafiących  

w szybki sposób zmieniać przyzwyczajeń. Tempo zmian oraz ich głębokość 

powodują, że w dniu dzisiejszym występuje brak szerokich i szczegółowych 

badań, które mogłyby posłużyć do przygotowania prognoz owych przemian 

lub modeli dróg rozwoju. W artykule uwzględniono tendencje zmian w opro-

gramowaniu systemów informacyjnych oraz systemów automatyzujących dzia-

łania administracyjne firm, nowinki technologiczne dla bibliotek, wreszcie kie-

runki zmian zachowań informacyjnych czytelników.  

Dyskusja o informatycznym wspomaganiu usług wymaga omówienia na 

wstępie sposobów i źródeł kreowania usług informacyjno-bibliotecznych. 

Praktycy biblioteczni mogą dzielić usługi na wiele sposobów, korzystając  

z różnych kryteriów ich porządkowania. W naszym przypadku najbardziej uży-

tecznym jest wykonanie zdjęcia i dokonanie pełnej inwentaryzacji określają-

cej rzeczywisty zakres świadczonych usług. Drugim etapem jest nakreślenie 

planów rozwojowych, zakończonych obrazem docelowym, który posłuży do 

późniejszego projektowania rozwiązań. Podczas podejmowania decyzji o kie-

runkach rozwojowych uwzględnione powinny być pryncypia wynikające z sys-

temów opartych na zarządzaniu jakością. Jako najbardziej typowy zostanie 

wzięty pod uwagę system związany z normą PN-EN ISO 9001:2009 Systemy 

zarządzania jakością – Wymagania1. Ważne są tutaj zadania wynikające  

z odpowiedzialności kierownictwa za jakość pracy instytucji poprzez realizację 

wcześniej ustanowionych procedur. Składają się na nie zadania wynikające  

z Rozporządzenia Rady Ministrów2, głównie powoływanych w nim norm bez-

pieczeństwa systemów informacyjnych, należących do rodziny ISO 270003 

oraz ISO 200004. 

Przystępując do rozważań szczegółowych przeprowadzona zostanie in-

wentaryzacja prowadzonych usług. Niniejsze opracowanie rozpoczyna się od 

opisu stanu usług Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej 

(CINiBA) na przełomie 2014 i 2015 r. Standardowo podzielono je na dwie  

1 Systemy zarządzania jakością. Wymagania PN-EN ISO 9001:2009, wersja polska, War-

szawa 2009. 
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 roku w sprawie Krajowych Ram Inte-

roperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w posta-

ci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dziennik Ustaw 

2012, nr 64, poz. 565, z późniejszymi. zmianami. 
3 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem 

informacji – Wymagania PN-ISO/IEC 27001:2014–12, wersja polska, Warszawa 2014;  Techni-

ka informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Praktyczne zasady zabezpieczania informacji PN -

ISO/IEC 27002:2014–12, wersja polska, Warszawa 2014; Technika informatyczna. Techniki 

bezpieczeństwa. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji PN-ISO/IEC 27005:2014–
01, wersja polska, Warszawa 2014. 

4  Technika informatyczna. Zarządzanie usługami. Część 1: Wymagania dla systemu zarzą-

dzania usługami PN-ISO/IEC 20000-1:2014–01, wersja polska, Warszawa 2014. 
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grupy: po pierwsze – usługi związane z obsługą księgozbioru tradycyjnego, po 

drugie – usługi informacyjno-biblioteczne świadczone zdalnie przez CINiBA  

i inne instytucje (są to głównie usługi elektroniczne). 

W zakresie usług powiązanych z zasobami na nośnikach tradycyjnych 

wyróżnić możemy następujące grupy oprogramowania: 

1.1.  Systemy wyszukiwania zbiorów OPAC. 

1.2. Oprogramowanie do obsługi procesu udostępniania książek i czasopism, 

zamawiania i rejestracji wypożyczeń i udostępnień, systemy rezerwacji 

zbiorów wypożyczonych. 

1.3.  System rejestracji danych czytelników i komunikowania się z nimi. 

1.4.  Oprogramowanie do obsługi urządzeń automatyki bibliotecznej: selfcheck 

i wrzutnia. 

1.5. Oprogramowanie do obsługi gromadzenia zbiorów. 

1.6. Oprogramowanie do obsługi opracowania zbiorów z wykorzystaniem kar-

totek i słowników zewnętrznych (Katalogu Centralnego NUKAT). 

1.7. Oprogramowanie do obsługi zamówień wypożyczalni międzybibliotecz-

nej. 

1.8. Oprogramowanie do rejestracji dorobku naukowego pracowników. 

1.9. Oprogramowanie do obsługi procesów skanowania. 

1.10. Oprogramowanie do obsługi drukowania i kopiowania dla czytelników  

w CINiBA. 

1.11. Oprogramowanie do uwierzytelniania użytkowników. 

1.12. System wspomagania dostępu do aplikacji bibliotekarskich Komputero-

wego Systemu Bibliotecznego Prolib (System Zarządzania Biblioteką 

Prolib – ZSB). 

1.13. System poczty elektronicznej dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego 

(UŚ) i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (UE w Katowicach) 

w CINiBA. 

1.14. Oprogramowanie systemów terminali i stacji w CINiBA. 

1.15. Oprogramowanie dedykowane do wyspecjalizowanego sprzętu sieci bez-

przewodowej CINiBA (integracja UŚ, UE w Katowicach oraz systemu 

dla czytelników z regionu). 

Do głównych usług zdalnych zaliczane są: 

2.1. Systemy informacyjne CINiBA. 

2.2. System intranetowej Biblioteki Cyfrowej UŚ. 

2.3. System zdalnego dostępu do elektronicznych zasobów informacyjnych 

HAN/NetMan. 

2.4. System ogólnopolskiej Centralnej Kopii Kartoteki Haseł Wzorcowych dla 

bibliotek użytkujących Komputerowy System Biblioteczny Prolib. 

Obserwując potrzeby użytkowników, współpracując z innymi służbami 

uniwersytetów oraz analizując typowe zachowania informacyjne autorzy są 

przekonani, że powinny zostać podjęte działania, które pozwoliłyby czytelni-

kom korzystać z następujących nowych usług lub nowych funkcji już istnieją-

cych usług: 
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3.1. Systemu do wyszukiwania zbiorów połączonego z multiwyszukiwarką.  

3.2. Systemu aplikacji mobilnej do wyszukiwania, zamawiania i rezerwacji 

zbiorów, połączony z możliwością komunikacji z czytelnikiem. 

3.3. Systemu aplikacji mobilnych połączonych z multiwyszukiwarką oraz na-

wigacją wewnątrzbudynkową (systemu prowadzenia czytelnika do wy-

znaczonych obiektów i zbiorów w CINiBA)  dla czytelń wolnego dostępu. 

3.4. Systemu mobilnej multiwyszukiwarki korzystającej z kwalifikowanej ja-

kości indeksów zewnętrznych oraz systemu nawigacji do lokalizacji do-

stępowej. 

3.5.  Systemu komunikacji modułu gromadzenia z systemem Enterprise Reso-

urce Planning – (ERP) uczelni. 

3.6. Systemu komunikacji modułu rejestracji czytelników z systemami obsługi 

dziekanatów. 

3.7. Systemu obsługi cyrkulacji nabytków w ramach wymiany i darów. 

3.8. Systemu umożliwiającego wykorzystanie bazy czytelników do uwierzy-

telniania w innych systemach teleinformatycznych (serwer Radius). 

3.9. Rozwój oprogramowania do rejestracji dorobku naukowego z funkcją 

oceny bibliometrycznej. 

Podczas projektowania oprogramowania wspomagającego uwzględniamy 

to, że ustawodawca nałożył na nas obowiązki nakazujące stosowanie się mię-

dzy innymi do art. 20.1. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie KRI5  

o brzmieniu: „Podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, 

wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system 

zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność  

i integralność informacji, z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentycz-

ność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność”. Pojęcia te powinno się 

traktować jako elementy organizacji społeczeństwa wiedzy oraz elementy bez-

pieczeństwa systemów informacyjnych. W zakresie dotyczącym społeczeństwa 

wiedzy łączą się one z niektórymi cechami, o których mówi się badając dzia-

łania przy zastosowaniu kryteriów używanych przez ekologię informacji.  

Badania prowadzone w ten sposób są szczególnie użyteczne dla procesów se-

miotycznych, zarówno tych w czasie tworzenia informacji (generowanie i czę-

ściowo gromadzenie), jak i dotyczących jej konsumpcji (interpretacja i wyko-

rzystanie). Analizując wyniki tak prowadzonych badań zauważyć należy, że 

przy współczesnych internetowych nawykach informacyjnych, dla budowa-

nia społeczeństwa wiedzy niezwykle ważne są nowoczesne i innowacyjne  

systemy informacyjne przyspieszające dostęp do kwalifikowanych źródeł in-

formacji niezbędnych do zbudowania indywidualnej wiedzy. W tym kontekście 

niezwykle cennym staje się zobowiązanie instytucji publicznych do 

„zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa 

5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 roku w sprawie Krajowych Ram Inter-

operacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, „Dziennik Ustaw” 

2012, nr 64, poz. 565, z późniejszymi zmianami. 
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informacji, nie rzadziej niż raz na rok”6 (zgodnie z pkt. 14 wspomnianego po-

wyżej artykułu RRM), co stanowi inspirację do prowadzenia systematycznych 

analiz budowy i zawartości systemów informacyjnych. 

W ogólności systemy teleinformatyczne możemy podzielić na: 

1. Systemy zintegrowane, które są zbudowane tak, by w całości zawierać  

w sobie obsługę wszystkich lub prawie wszystkich elementów bizneso-

wych instytucji. Modelują pracę instytucji (z możliwością stosowania 

wielu parametrów personalizujących). Aplikacja taka komunikuje się  

z systemami zewnętrznymi poprzez zintegrowane bramki lub serwery 

funkcjonalne. Całość operacji realizowanych przez operatorów, zapisywa-

na jest w logu bazy danych oraz dedykowanych logach funkcjonalnych 

oprogramowania. Logi funkcjonalne, w zależności od sytuacji, mogą być 

włączone na stałe (na przykład operacje na danych osobowych), lub pod-

legać włączaniu lub wyłączaniu (na przykład logi historii książki).  

W przypadku komunikacji ze światem zewnętrznym wszystkie operacje 

zapisywane są w logach dedykowanych. Powinny być one obligatoryjnie 

włączone, a w skrajnych przypadkach nie powinno być możliwości ich 

wyłączania. 

2. Systemy wielomodułowe współpracujące przez szynę integracyjną zbudo-

wane są w oparciu o luźną współpracę wielu niezależnych modułów,  

z których część może stanowić elementy systemu zintegrowanego. Komu-

nikacja pomiędzy poszczególnymi częściami odbywa się poprzez dodat-

kowe oprogramowanie zwane szyną integracyjną. Poszczególne elementy 

systemu mają wtyczki lub adaptery. Dla zapewnienia nadzoru każdy  

z modułów powinien mieć system logowania operacji. Wówczas logowa-

niu podlegają operacje wysyłania i odbierania danych. Systemy logowania 

muszą zaś zawierać ten sam zestaw logowanych danych. Wtyczki lub ad-

aptery należy aktualizować w czasie aktualizacji modułów.  

3. Systemy wielomodułowe integrowane z sobą przez usługi dedykowanych 

bramek do wymiany lub transferu informacji. Systemy te mogą stanowić 

aplikacje zbudowane w oparciu o luźną współpracę wielu niezależnych 

modułów także z systemu zintegrowanego. Komunikacja pomiędzy mo-

dułami odbywa się bez użycia dodatkowego oprogramowania i oparta jest 

o bramki funkcjonalne. Praca bramek zazwyczaj nie jest unormowana. 

Bramki tworzone są na żądanie i są elementem dodatkowym. Podczas 

aktualizacji systemów bramki wymagają dedykowanych prac programi-

stycznych.  

W większych instytucjach, do których należą biblioteki naukowe, przed-

stawione modele pracy występują w postaci mieszanej. Zakres świadczonych 
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w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, 

„Dziennik Ustaw” 2012, nr 0, poz. 526. 



 

usług uniemożliwia stosowanie jednego systemu zintegrowanego do wspoma-

gania wszystkich usług. Niezbędne staje się uruchomienie takiej liczby syste-

mów teleinformatycznych, jaka jest potrzebna.  

Analizując organizację pracy CINiBA, funkcje typowo biblioteczne są 

obsługiwane przez Kompleksowy System Biblioteczny Prolib, realizujący swo-

je działania w ramach jednej instalacji, przygotowanej do użytku przez Uni-

wersytet Śląski i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (1.1-7). Rejestracja 

dorobku naukowego pracowników (1.8) wymienionych uczelni prowadzona 

jest w dwóch instalacjach systemu Promax. Aplikacje graficzne (GUI) syste-

mów Prolib i Promax udostępniane są w sieci bibliotek UE i UŚ przez trzy 

platformy klastrów serwerów aplikacyjnych (1.12), do których uwierzytelnia-

nie realizowane jest w domenie Active Directory AD (1.11). Systemy te są zin-

tegrowane poprzez uwierzytelnianie identycznie jak opisane w punktach 1.13 

oraz 1.14. Samodzielne są systemy 1.9, 1.10, zaś system 1.15 współpracuje  

z serwerami Radius obu uczelni. 

Omawiając dwa pierwsze systemy zdalne (2.1 i 2.2), należy podkreślić, że 

funkcjonują one zupełnie samodzielne nie wykorzystując procesu autoryzacji. 

Każdy z nich jest rozwijany osobno i ma możliwość dokonywania zmian we-

dług odrębnych zasad. Po analizach użytkowych poprzedniego systemu zdalne-

go dostępu do elektronicznych źródeł informacji naukowej OneLog/IRIS firmy 

Info Technology Supply z Londynu wszystko wskazywało na to ze należy sko-

rzystać z integracji nowego narzędzia z systemem Prolib. Do autoryzacji wyko-

rzystywana jest specjalna bramka,  która nie tylko sprawdza poprawność da-

nych, lecz także przynależność organizacyjną jego użytkowników. Dostęp do 

systemu wymienionego w pkt 2.3 (HAN/NetMan) mają tylko czytelnicy po-

chodzący z UŚ, a działając identyfikuje on nazwę wydziału, na którym studiuje 

użytkownik, pozwalając zebrać odpowiednie dane statystyczne. System serwe-

ra Centralnej Kopii Kartoteki Haseł Wzorcowych – CKKHW (2.4) obsługuje 

pobieranie i aktualizację rekordów wzorcowych dla wszystkich bibliotek syste-

mu Prolib. Biblioteki tworzą gwiazdę z jednym centralnym punktem dystrybu-

cji danych. 

Podczas projektowania rozwoju systemów należy sobie zdawać sprawę  

z tego, że podjęte decyzje bardzo trudno później zmienić. Wiąże się to najczę-

ściej z faktem, że zmiany w jednym module z reguły powodują, że muszą  

zostać one wykonane po obu stronach (na przykład jak dla systemu HAN i mo-

dułu autoryzacji w SZB Prolib). Mniejsze problemy sprawia sytuacja, kiedy 

mamy systemy i moduły pochodzące od jednego wytwórcy (choć i wtedy, przy 

braku koordynacji ze strony producenta w rozwoju elementów produktu kłopo-

ty mogą się zdarzyć). Gdy oprogramowanie pochodzi od dwóch lub kilku  

dostawców, to użytkownik musi zadbać o to, by w toku zmian producenci 

wprowadzili poprawki tak, by nie pozbawić użytkownika wielu niezbędnych 

elementów potrzebnych do obsługi procesów biznesowych instytucji. Z reguły 

wymaga to działań, które wcześniej należy wymienić w umowach na za- 

kup oprogramowania. Tylko wtedy działania te nie były obarczone ryzykiem 
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identyfikowanym potocznie jako piętrzenie na każdym kroku problemów 

przez dostawców oprogramowania. Równocześnie należy pamiętać, że każ-

dy z producentów stara się rozwijać i chronić własne rozwiązania technologicz-

ne. Często w czasie aktualizacji ulega zmianie struktura gromadzonych danych,  

a co za tym idzie istnieje konieczności aktualizacji konektorów i bramek. Sytu-

acja jest prosta w przypadku posiadania aktywnego wsparcia rozwojowego 

produktów. Wówczas, jeśli zawarte umowy były kompletne, producenci do-

starczają aktualizacje do wszystkich użytkowanych pakietów. Oczywiście  

w takim przypadku instytucja musi zadbać o koordynację prowadzonych prac 

lub zlecić ją niezależnemu podmiotowi zewnętrznemu. Problem pojawia się, 

gdy najczęściej z powodów finansowych, brak jest takiego wsparcia. Szczegól-

nie dotkliwa dla instytucji może być sytuacja, kiedy w związku z koniecznością 

naprawy błędów krytycznych, dane zmieniają swoją strukturę i wiele podjętych 

wcześniej dodatkowych prac programistycznych staje się bezużyteczna, co po-

woduje dezorganizację lub ograniczenie zakresu automatyzacji prac.  

Podejmując decyzję o rozwoju systemów obsługujących świadczenie 

usług informacyjno-bibliotecznych, należy mieć na względzie taką ich organi-

zację, by spełniały wszystkie konieczne wymagania prawne i normatywne. 

Analizę tę wykonuje się na podstawie zapisów umieszczonych w dokumentach 

formalnych, stanowiących elementy Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem 

Informacji (SZBI). W zakresie przez nas omawianym szczególnie ważne są te, 

które wcześniej umieściliśmy w SZBI w rozdziałach poświęconych oprogra-

mowaniu, jako dotyczące ogólnie pojętego bezpieczeństwa jego użytkowania. 

Decyzje i działania jakie na ich podstawie podejmujemy powinny być zgodne 

w całości z normą PN-ISO/IEC 27002:2014–127 i zasadami opisanymi  

w pkt. 14 normy PN-ISO/IEC 27001:2014–128 zatytułowanym „Pozyskiwanie, 

rozwój i utrzymanie systemów”. Po wyznaczeniu celu funkcjonalnego, przystę-

pując do projektowania systemów nowych lub uzupełniania eksploatowanych 

należy w pierwszym etapie przeprowadzić analizę i przygotować wymagania 

związane z bezpieczeństwem informacji. Norma zobowiązuje nas między inny-

mi do tego, by w prowadzonych analizach uwzględniać wartość biznesową in-

formacji i potencjalne szkody, które mogłyby być wynikiem nieodpowiednich 

zabezpieczeń9. Projektując systemy należy pamiętać o tym że wczesne 

uwzględnienie wymagań bezpieczeństwa informacji na przykład na etapie pro-

jektowania, może zapewnić bardziej skuteczne i oszczędne rozwiązania10. 

Większość rozwiązań, jakie najczęściej wdrażamy w bibliotekach, dotyczy 

7 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Praktyczne zasady zabezpieczania 

informacji PN-ISO/IEC 27002:2014–12, wersja polska, Warszawa 2014. 
8 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem 

informacji – Wymagania PN-ISO/IEC 27001:2014–12, wersja polska, Warszawa 2014.  
9 Opracowano na podstawie zapisów  normy Technika informatyczna. Techniki bezpie-

czeństwa. Praktyczne zasady zabezpieczania informacji PN-ISO/IEC 27002:2014–12, pkt 4.1.1. 
10 Opracowano na podstawie zapisów  norm: Techniki bezpieczeństwa. Praktyczne zasady 

zabezpieczania informacji PN-ISO/IEC 27002:2014–12, pkt 14.2.1 14.2.7 14.2.9, 15.1.2, 15.1.3. 

17.1.1, Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem 
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usług aplikacyjnych udostępnianych w sieciach publicznych. Implikuje to do-

datkowe problemy związane z ich bezpieczeństwem, głównie w przesyłaniu 

danych. Wiele z nich można rozwiązać stosując odpowiedni poziom zabezpie-

czeń kryptograficznych tak w transmisji danych, jak również w szyfrowanych 

zapisach w bazach danych. Należy wymagać, by wszystkie umowy dotyczące 

przygotowania, dostawy i wdrożeń aplikacji zawierały szczegółową specyfika-

cję uzgodnionych warunków sposobu świadczenia usług. Projektując lub za-

twierdzając systemy należy pamiętać, że obowiązuje wiele procedur związa-

nych z polityką bezpieczeństwa prac rozwojowych, procedur kontroli zmian  

w systemach oraz przeglądów technicznych aplikacji po zmianach w platfor-

mie produkcyjnej. Podejmując działania trzeba nie tylko stosować się we-

wnętrzne do zaleceń norm ISO (serii 27XXX dotyczącej zapewnienia bezpie-

czeństwa informacji), lecz wymagać również, by partnerzy instytucji stosowali 

się do uregulowań dotyczących prac rozwojowych zlecanych podmiotom ze-

wnętrznym11 w powiązaniu z zapewnieniem bezpiecznego środowiska rozwo-

jowego. W normie mówi się wprost o oddzielaniu środowisk rozwojowych, 

testowych i produkcyjnych co jest kluczowym zagadnieniem jakie powinniśmy 

uwzględnić dla instytucji publicznych takich jak biblioteki. 

Przystępując na przykładzie CINiBA do przygotowania materiału ana-

litycznego, który miałby posłużyć do planowania działań rozwojowych nie-

zbędne jest wykonanie opisu eksploatowanego w tej chwili komputerowego 

systemu wspomagania procesów biznesowych biblioteki. Biorąc pod uwagę 

wielkość gromadzonych danych oraz skomplikowanie procesów biznesowych 

występujących podczas realizacji usług informacyjno-bibliotecznych uważamy, 

że należy on do klasy średniej wielkości programów ERP. Systemy takie, przy-

gotowywane pod kątem zarządzania zasobami firmy, biorąc pod uwagę biznes 

realizowany przez biblioteki, zawierają tylko jeden dodatkowy moduł nie wy-

stępujący w systemie bibliotecznym – zarządzanie personelem. Porównując 

sposób przetwarzania danych w klasycznych systemach ERP z systemami bi-

bliotecznymi widzi się dwie podstawowe różnice. Pierwszą jest przetwarzanie 

w ERP danych o znacznie krótszym czasie życia niż dane niezbędne w biblio-

tece. Drugą zaś to, że najbardziej znaczącymi dla biblioteki są moduły zarzą-

dzające relacjami z czytelnikami. W firmach eksploatowane są standardowe 

schematy postępowania z udziałem dystrybutorów lub w sprzedaży bezpośred-

niej. W przypadku bibliotek skuteczne wyszukiwanie i udostępnianie publika-

cji tradycyjnych i elektronicznych jest najważniejszym zadaniem nałożonym na 

nie przez Ustawę o szkolnictwie wyższym12. 
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informacji – Wymagania PN-ISO/IEC 27001:2014–12, pkt 8.1 oraz modelu liczenia kosztów 

Total Cost of Ownership (TCO) – które zgodnie z Gartner, Inc., jest to całkowitym kosztem po-

zyskania, instalowania, użytkowania, utrzymywania i w końcu pozbycia się aktywów w firmie na 

przestrzeni określonego czasu zgodnie z https://pl.wikipedia.org/wiki/Total_Cost_of_ 

Ownership.  
11 Rodzina norm bezpieczeństwa informacji zawierająca normy ISO od 27000 do 27043 

zgodnie z zawartości http://www.iso27001security.com/. 
12 Prawo o szkolnictwie wyższym tekst jednolity, „Dziennik Ustaw”  2012, nr 0, poz. 572. 



 

Do podejmowania właściwych decyzji niezbędne jest przygotowanie ana-

lizy struktury używanego oprogramowania. W rozważanym przypadku jądro 

biznesu biblioteki to Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB 

(SZB). Przystępując do prac projektowych należy przyjąć, że kanonem obniża-

jącym koszty pozyskania oprogramowania jest rozwój dotąd używanego SZB. 

W takim modelu postępowania kolejne funkcje rozszerzające możliwości auto-

matyzacji zmieniających się lub nowych usług informacyjno-bibliotecznych  

uzyskuje się poprzez uzupełnianie systemu o kolejne moduły SZB nie wyklu-

czając możliwości wdrożenia osobnego oprogramowania specjalistycznego. 

Uwzględniając ten sposób rozumowania zidentyfikowano następujące obszary 

rozwojowe oprogramowania wspomagającego procesy świadczenia usług przez 

biblioteki: 

3.1. System do wyszukiwania zbiorów połączony z multiwyszukiwarką. 

Projekt i wykonanie systemu do wyszukiwania zbiorów połączonego  

z multiwyszukiwarką może zostać przygotowany alternatywnie: jako osobna 

aplikacja lub moduł SZB w kilku rozwiązaniach funkcjonalnych. Pierwszym 

rozwiązaniem jest wykorzystanie pracującego przy SZB serwera Z39.50, które-

go wyniki poszukiwań są kumulowane z tymi dokonanymi w Internecie. Do 

realizacji tej funkcji można również przygotować przy SZB serwer dedykowa-

ny, do którego będzie łączyło się nowe oprogramowanie. W tym przypadku nie 

ma znaczenia, czy operacje takie podlegają logowaniu, jeśli zaś logi istnieją, to 

nie stanowią elementu SZBI, lecz służą na przykład do prowadzenia badań pre-

ferencji wyszukiwawczych czytelników. Sytuacja zmienia się, kiedy system 

zostanie wyposażony w funkcje obsługi związane z cyrkulacją księgozbioru. 

Wówczas, ze względu na konieczność prowadzenia odpowiednich logów,  

system powinien stać się modułem SZB. Jeżeli względy organizacyjne lub li-

cencyjne wykluczają takie rozwiązanie, można rozważać przygotowanie dedy-

kowanego serwera funkcjonalnego pracującego przy SZB, wyposażonego  

w specjalnie przygotowane systemy logowania operacji. Względy bezpieczeń-

stwa wymagają wtedy przechowywania logów z obu miejsc na innych nośni-

kach (tak jak przy danych osobowych). 

3.2. System aplikacji mobilnej do wyszukiwania, zamawiania i rezerwacji 

zbiorów połączony z możliwością komunikacji z czytelnikiem. 

Aplikacja mobilna do wyszukiwania, zamawiania i rezerwacji zbiorów 

połączona z możliwością komunikacji z czytelnikiem, ze względu na swój cha-

rakter i urządzenia, na których będzie eksploatowana, musi pozostać w techno-

logii rozproszonej. Sama aplikacja, instalowana na urządzeniach mobilnych, 

będzie porozumiewać się z różnymi elementami SZB przez system bramek.  

W projekcie należy poczynić założenia, by wszystkie operacje były inicjowane 

przez aplikację mobilną, a serwery funkcjonalne, zgodnie z zaprojektowanymi 

zasadami, powinny dostarczać lub przyjmować dane i komendy –  w szczegól-

ności dotyczące rejestracji cyrkulacji zbiorów. Wszystkie zaprojektowane dzia-

łania aplikacji winny być zapisywane w jednolitym lub cząstkowym (dosto-

sowanym do zapisów w SZBI) logu systemowym. Log lub logi powinny być 
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dołączone do standardowych logów systemu operacyjnego oraz podlegać archi-

wizowaniu zgodnie z harmonogramami. Komunikację z czytelnikiem trzeba 

zaplanować wykorzystując dwa kanały. Poprzez bramkę obsługującą cyrkula-

cję zbiorów należy realizować komunikację prywatną dotyczącą konta czytel-

nika, natomiast pozostałe komunikaty z informacjami globalnymi powinny być 

realizowane w kanale publicznym. Dla zachowania odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa transmisji danych, należy wykorzystać ruch szyfrowany i za-

pewnić pobieranie danych prywatnych po autoryzowaniu się aplikacji. Wpro-

wadza się możliwość oddzielenia danych po autoryzacji aplikacji zapisanym  

w niej hasłem od tych, które wymagają  powtórnego logowania się czytelnika. 

3.3. System aplikacji mobilnych połączony z multiwyszukiwarką oraz 

nawigacją budynkową dla czytelń wolnego dostępu. 

Aplikacja mobilna połączona z multiwyszukiwarką oraz nawigacją bu-

dynkową dla czytelń wolnego dostępu to produkt, który będzie integrował  

w sobie dodatkowe funkcje uzupełniające aplikację 3.2. Model pracy aplikacji 

będzie identyczny jak poprzedni. Całość zostanie dodatkowo wyposażona 

w rozbudowane funkcje doprowadzania czytelnika do półek z książkami wy-

szukanymi w CINiBA. W samej aplikacji zostaną wcześniej wprowadzone ma-

py stref wolnego dostępu oraz numerycznego systemu rozmieszczenia regałów. 

Czytelnik, korzystający ze standardowych urządzeń mobilnych, będzie lokali-

zowany w budynku z dokładnością wystarczającą do określenia piętra i umiej-

scowienia na piętrze. Aplikacja będzie zapamiętywać historię wyszukiwanych 

książek oraz optymalizować drogę dojścia do półek. W tym celu zostaną dodat-

kowo wprowadzone odpowiednie dane do SZB – rozbudowana lub zaprogra-

mowana nowa bramka umożliwiająca dwustronną komunikację aplikacja SZB. 

Rozbudowane zostaną systemy logowania wysyłanych zapytań i odpowiedzi 

oraz książek wybranych do kolekcji przez czytelników. Do wspomagania poli-

tyki zakupów powinien powstać system analityczny, który po porównaniu  

z rejestrem udostępnień pozwoli na analizę wyborów czytelników. Dla zacho-

wania prywatności czytelników w logach mogą być rejestrowane zdarzenia 

odpersonalizowane, odnoszące się na przykład. do statusu czytelnika (student, 

pracownik, kaucja) oraz wydziału z którego użytkownik pochodzi.  

3.4. System mobilnej multiwyszukiwarki korzystający z kwalifikowanej 

jakości indeksów zewnętrznych oraz systemu nawigacji do lokalizacji dostępo-

wej. 

Aplikacja mobilnej multiwyszukiwarki korzystająca z kwalifikowanej 

jakości indeksów zewnętrznych oraz systemu nawigacji do lokalizacji dostępu 

jest kolejną wersją oprogramowania, która może powstać jako produkt samo-

dzielny lub stać się elementem systemu. Zaproponowane funkcjonalności 

wskazują na to, że powinna powstać w obu wskazanych wersjach. Pierwsza  

z nich będzie służyć osobom, które chcą korzystać tylko ze źródeł elektronicz-

nych, natomiast dla większości czytelników najlepszym byłoby oprogramowa-

nie obsługujące wszystkie elementy wyszukiwania w jednym produkcie.  

Do zapewnienia prawidłowej pracy niezbędne jest przygotowanie i wdrożenie 
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specjalistycznego oprogramowania serwerowego z funkcją konsolidacji poszu-

kiwań w dedykowanych międzynarodowych serwisach, wykorzystujących 

kwalifikowane metadane pochodzące od światowych wydawców czasopism 

naukowych oraz opisu zawartości zbiorów czasopism drukowanych biblioteki. 

Po wdrożeniu mechanizmu serwerowego opracowuje się aplikację, która posia-

dając odpowiednie mapy rozmieszczenia w terenie bibliotek systemu biblio-

teczno-informacyjnego, będzie działała dwuetapowo: w pierwszym etapie do-

starczy odpowiednie wyniki poszukiwań, w drugim, po wybraniu optymalnej 

lokalizacji poprowadzi do biblioteki wykorzystując system GPS. W bibliote-

kach uwzględnionych w mapach powinny być sieci bezprzewodowe, umożli-

wiające podłączanie się czytelników wykorzystujących urządzenia mobilne. 

System taki jest integrowany najczęściej przez bramki funkcjonalne.  

3.5. System komunikacji modułu gromadzenia z systemem ERP uczelni. 

System komunikacji modułu gromadzenia z systemem ERP uczelni, po-

winien być przygotowany z wykorzystaniem eksploatowanej szyny integracyj-

nej systemu zarządzającego zasobami uczelni. Szyna jest elementem pochodzą-

cym od producenta większości modułów systemu ERP. Zdarza się również, że 

dla zapewnienia większej elastyczności w doborze modułów ogólnouczelnia-

nych, szyna integracyjna pochodzi od niezależnego dostawcy. Integrację pro-

wadzi się wprowadzając odpowiednie wtyczki do modułów pracujących w obu 

systemach. Podejmując decyzje o integracji należy być pewnym, że nie naruszy 

ona SZBI administracji uczelni i biblioteki. Zagrożeniem w przeprowadzaniu 

tego rodzaju projektu bywają zastosowane w uczelniach instrukcje obiegu do-

kumentów i brak odpowiednich umów serwisowych obsługi systemu ERP. 

Przygotowanie systemu pozwala w szczególności na analizę polityki groma-

dzenia biblioteki w powiązaniu ze źródłami finansowania uczelni.  

3.6. System komunikacji modułu rejestracji czytelników z systemami ob-

sługi dziekanatu 

Projektowany system współpracy z dziekanatami musi zostać ściśle dosto-

sowany do realiów uczelni. Do dnia dzisiejszego w niektórych uczelniach eks-

ploatuje się wiele systemów. Podobna sytuacja występuje w CINiBA, bo choć 

Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach używają w skali 

pojedynczej uczelni jednego systemu obsługi dziekanatów, to obydwa pocho-

dzą od różnych producentów. Wielość systemów zawsze przeradza się w brak 

ustalonych procedur rozwoju i aktualizacji. Wskazane jest takie przygotowanie 

SZBI, by w zakresie komunikacji systemów obsługi dziekanatów z  system 

zarzadzania biblioteką ten ostatni był nadrzędny. Często będzie to niemożliwe 

nie ze względów technicznych czy implementacji SZBI, lecz nieudokumento-

wanych zwyczajów w zarządzaniu uczelnią. Możliwe są dwa rozwiązania: 

pierwsze to uruchomienie przy SZB szyny integracyjnej dla systemów dzieka-

natowych, drugim zaś postawienie przy SZB serwera funkcjonalnego, który 

wystawia i odbiera informacje od systemów dziekanatowych. Istnieje również 

możliwość wykorzystania elementów oprogramowania systemu obsługi dzie-

kanatu w postaci serwera wymiany danych. Wówczas w SZB niezbędne jest 
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uruchomienie wtyczki, pobierającej dane z systemów dziekanatowych. Uru-

chomienie takich funkcji jest szczególnie cenne, gdy w systemach dziekanato-

wych obsługiwane są subkonta studenckie, z których czytelnicy mogliby płacić 

na przykład kary i opłacać usługi reprograficzne. Zwalniałoby to bibliotekę  

z uruchamiania dedykowanych systemów rozliczania finansów czytelnika.  

3.7. System obsługi cyrkulacji nabytków w ramach wymiany i darów. 

Projektowany system obsługi nabytków w ramach wymiany i darów oraz 

książek przekazywanych do innych bibliotek jako dary to zadanie wielowar-

stwowe. Pierwszą warstwę stanowi proces integracji z tradycyjnym gromadze-

niem. Powinno to się odbyć w ramach modułów systemu zintegrowanego. 

Można myśleć o innych rozwiązaniach, gdy umowy na utrzymanie systemu 

bibliotecznego uniemożliwią nam wybranie takiej opcji. Można również wyko-

rzystywać drugą warstwę SZB, czyli sieci powiązań w ramach porozumienia 

bibliotek wykorzystujących moduł gromadzenia przygotowany wewnętrznie do 

wymiany informacji. Działanie takiej wymiany opiera się o bramki funkcjonal-

ne, których praca jest analogiczna do działania sklepów internetowych kumulu-

jących na jednym portalu ofertę z wielu firm lub magazynów realizujących au-

tomatyczne rejestrowaniem zdarzeń w modułach lokalnych SZB. Należy też 

rozważyć prowadzenie wymiany danych z systemami informatycznymi wyko-

rzystywanymi przez wydawnictwa uczelniane.  

3.8. System umożliwiający wykorzystanie bazy czytelników do autentyfi-

kacji w innych systemach teleinformatycznych (serwer Radius). 

Według analiz prowadzonych w CINiBA w świadczeniu usług informa-

cyjno-bibliotecznych dla zachowania najniższych możliwych kosztów ich rea-

lizacji (osobowych i materialnych) bardzo ważna jest możliwość wykorzysta-

nia bibliotecznej bazy czytelników do identyfikowania ich w innych systemach 

informacyjnych. Realizacja takiej funkcjonalności może być prowadzona  

w trybie bezpośrednim (jak w przypadku systemu HAN/NetMan), lecz jest to 

rozwiązanie dedykowane i wymaga przygotowania dodatkowych bramek przy-

stosowanych do współpracy z konkretnym systemem komunikującym się  

z SZB. Problem ten należy rozwiązać inaczej. Przy systemie bibliotecznym, 

należy uruchomić moduł serwera funkcjonalnego zgodnego ze standardem Ra-

dius (Remote Authentication Dial in User Service) podobny do już pracujących 

serwerów Z39.50 i SIP-2. Usługa świadczona przez serwer Radius wykorzystu-

je najpopularniejszy w połowie lat dwudziestych XXI w. protokół uwierzytel-

niania i autoryzowania użytkowników sieci tunelowych wraz z uwierzytelnia-

niem w sieciach bezprzewodowych. Wykorzystując uruchomiony serwer tego 

protokołu można oprócz typowego zastosowania użyć do autoryzacji w wielu 

innych systemów dodatkowych na przykład do przedpłatowego systemu druko-

wania i kopiowania.  

3.9 Rozwój oprogramowania do rejestracji dorobku naukowego z funkcją 

oceny bibliometrycznej.   

Kolejnym zadaniem realizowanym przez biblioteki naukowe jest rejestro-

wanie dorobku naukowego pracowników uczelni. Służy temu osobny system, 
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który powinien stać się źródłem danych bibliograficznych i bibliometrycznych 

dla wszystkich innych systemów informacyjnych uczelni. Ze względu na pań-

stwowe rozwiązania prawne i organizacyjne dotyczące jednostek prowadzą-

cych działalność naukową, powinien on zawierać nie tylko poprawne i kom-

pletne dane bibliograficzne, ale również, poprzez zintegrowane w nim funkcje 

bibliometryczne, umożliwiać automatyzację wielu kolejnych procesów admini-

stracyjnych uczelni. W jego ramach powinien być zaimplementowany aparat 

przeszukiwań bibliograficznych i bibliometrycznych umożliwiający zautoma-

tyzowaną ocenę osób i jednostek pod kątem ich osiągnięć naukowych, prowa-

dzoną zgodnie z aktualizowanymi algorytmami dostosowanymi do przepisów 

prawa ogólnego i lokalnego. Przygotowany system powinien zostać wyposażo-

ny w bramkę do pobierania danych przez inne systemy obsługujące procesy 

decyzyjne uczelni lub prezentujące otrzymane dane na jej portalach informa-

cyjnych (na przykład przygotowywany i wdrażany w Uniwersytecie Śląskim 

tak zwany profil naukowca, którego elementem jest między innymi dorobek 

publikacyjny pracownika). Wdrożone mechanizmy raportowania lub eksporto-

wania danych lub bramki funkcjonalne powinny służyć przygotowaniu zbiorów 

metadanych przygotowanych do przekazywania do Zintegrowanego Systemu 

Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on, a w szczególności do 

systemu Polska Bibliografia Naukowa PBN. 

Analizując projekty rozwiązań mające wspomagać modernizowane lub 

nowe usługi informacyjno-biblioteczne stwierdzamy, że nie ma złotego środka 

dotyczącego modelu pracy oprogramowania. Decydująca jest konkretna sytua-

cja, w szczególności budowa eksploatowanego systemu oraz plan i harmono-

gram działań wprowadzających nowe rozwiązania. Należy też pamiętać, że już 

wdrożone lub wdrażane systemy powinny zostać objęte Systemem Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji. W przypadku braku SZBI aktualizacje systemów 

lub wdrożenia nowych funkcjonalności powinny stać się przyczynkiem do jego 

opracowania i wdrożenia. Równocześnie warto pamiętać, że producenci syste-

mów przetwarzających informacje podlegające szczególnej ochronie powinni 

uzgadniać wszystkie projektowane zmiany z użytkownikami i właścicielami 

informacji. Również podczas prowadzenia audytów warto zająć się funkcjami 

obsługiwanymi przez dodatkowe moduły, których twórcami są pracownicy lub 

współpracownicy biblioteki. Ważne jest to, by wszystkie użytkowane moduły 

zostały uwzględnione w SZBI i w innych procedurach wynikających z zasad 

utrzymania jakości usług informacyjno-bibliotecznych naszych instytucji. 
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Abstract: The univer sity library has become a natural center  for  the provision of 

knowledge and information in the world of the knowledge society. It fulfills this role in 

a number of ways: through knowledge repositories, databases, patent information cen-

ters or points of standardization information. All these are areas of information activi-

ties are very important for all types of libraries, but what distinguishes a library of tech-

nical universities is the promotion of patent and standardization knowledge. Standardi-

zation is necessary for diverse social groups. Therefore the Main Library of UTP in 

Bydgoszcz offers an assistance in accessing the standardization knowledge for almost 

50 years. In order to reach the other users than the academic ones, in 2003 the Stand-

ards Information Point started its activity in the Main Library. The article presents the 

history, objectives, governance and legal aspects of data protection. Particular emphasis 

is placed on the role of the Point in the creation of the university connection with the 

business environment of our region. 

 

Słowa kluczowe: dokumenty normatywne, normy, normalizacja, informacja nor -

malizacyjna, gospodarka 

 

 

Świat pełen norm 

 

Społeczeństwo wiedzy, to społeczeństwo w którym dominującą rolę pełni 

nauka i wytworzony przez nią kapitał intelektualny1. Fundamentem takiego 

modelu społecznego jest gospodarka oparta na wiedzy2. Z całą pewnością jed-

nym z nieodłącznych składników takiej nowoczesnej gospodarki jest standary-

zacja.  

Nie jest przesadą twierdzenie, iż dzisiaj niemal każda dziedzina życia zo-

stała poddana standaryzacji – wszystko jest znormalizowane… Taki stan naj-

bardziej widoczny jest w procesach produkcji i sektorze usług. Próby ograni-

czenia spontaniczności i dowolności przy wytwarzaniu produktów są niemal 

1 A. Lipski, Co wiemy o „społeczeństwie wiedzy”?, [dostęp: 06.10.2015], http://

www.ue.katowice.pl/uploads/media/11_A.Lipski__Co_wiemy_o_spoleczenstwie_wiedzy.pdf. 
2 A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Społeczeństwo wiedzy. Instytucjonalna analiza 

czynników promujących nowy model społeczny, [dostęp: 06.10.2015], http://www.instytut.info/

IIIkonf/referaty/3c/GOW%202007%20zachorowska%20mazurkiewicz.pdf. 



 

tak stare, jak sama ludzkość, chociaż nie ma tu zgody badaczy co do tego, czy 

te racjonalne działania, podejmowane w dawnych czasach, to już normalizacja, 

czy jeszcze nie3. Od czasów rewolucji przemysłowej proces dążenia do uzyska-

nia optymalnego uporządkowania w różnych dziedzinach wytwórczości zaczął 

nabierać tak szybkiego tempa, że konieczne stało się ujęcie go w zinstytucjona-

lizowane ramy i powołanie do życia organizacji służących wyłącznie do pro-

wadzenia prac normalizacyjnych. Prekursorem w tej dziedzinie była Wielka 

Brytania, która w 1901 r. utworzyła pierwszą na świecie instytucję normaliza-

cyjną – British Standard Institute, mającą służyć współczesnemu społeczeń-

stwu poprzez opracowywanie, wdrażanie i udostępnianie norm. A społeczeń-

stwo to zarówno grupa wytwórców, jak i grupa konsumentów. Gdzie szukać 

wiedzy potrzebnej obu grupom? O jakiej wiedzy mowa? 

 

Czym jest normalizacja i jak z niej korzystać? 

 

Zgodnie z definicją zawartą w dokumencie PN-EN 45020:2009 Normali-

zacja i dziedziny związane – terminologia ogólna, normalizacja to „działalność 

mająca na celu uzyskanie optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia 

uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalanie postanowień prze-

znaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących pro-

blemów istniejących lub możliwych do wystąpienia. Działalność ta polega  

w szczególności na opracowywaniu, publikowaniu i wdrażaniu norm”4. One  

z kolei mają za zadanie zaproponować użytkownikowi (są do dobrowolnego 

stosowania!) rozwiązanie ważnych problemów z różnych dziedzin współcze-

snego życia. Zagadnienia najczęściej kojarzone z normalizacją to: jakość wyro-

bów i usług, technologia żywności, ochrona środowiska, bezpieczeństwo pod-

czas użytkowania wyrobów, bezpieczeństwo i higiena pracy. Jednakże to nie 

wszystko. Obecnie normalizacja obejmuje także te sektory życia, które zdecy-

dowanie wykraczają poza wspomniane dziedziny związane z techniką. Przy-

kładem może być norma PN-ISO 26000:2012 dotycząca odpowiedzialności 

społecznej – grupy zagadnień skoncentrowanych na kwestiach dotyczących 

zaangażowania społecznego, na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, środowi-

ska, praw człowieka, uczciwych praktyk, zrównoważonego rozwoju, szerzej 

pojętych zagadnień konsumenckich5.  

Jak zatem czerpać korzyści z normalizacji? Najprościej – poprzez świado-

my w niej udział. Można, chociaż oczywiście nie trzeba, wstąpić do grona eks-

pertów zrzeszonych w Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normali-

zacyjnego (PKN), ale warto śledzić prace tych zespołów w dziedzinach, które 

3 W. Ciołek, Gdy normalizacja stawiała pierwsze kroki, „Normalizacja”  2005, nr 9,  

s. 18–25. 
4 PN-EN 45020:2009. Normalizacja i dziedziny związane – terminologia ogólna. 
5 A. Gruszka, ISO 26000:2010 – czym jest i co zawiera?, „Wiadomości PKN. Norma-

lizacja” 2012, nr 4, s. 3–4, [dostęp: 03.03.2015], http://www.pkn.pl/sites/default/files/

w4_2012.pdf. 
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nas interesują, wyrażać opinie o projektach nowych norm, zgłoszonych do tak 

zwanej ankiety powszechnej. Ta sfera otwiera szczególnie szerokie pole do 

aktywności dla inżynierów (przyszłych i obecnych), naukowców i przedsię-

biorców. Osoby zaliczające się do grona konsumenckiego mogą i powinny, dla 

własnej korzyści, znać choćby pobieżnie tematykę pewnych dokumentów nor-

malizacyjnych (na przykład z serii ISO), czy znaczenie niektórych symboli 

używanych na dostępnych w handlu wyrobach (jak znak bezpieczeństwa pro-

duktów CE). Drogą do świadomego korzystania z normalizacji jest więc edu-

kacja. 

 

Polityka edukacyjna 

 

Zdecydowana większość społeczeństwa to tak zwani bierni użytkownicy 

normalizacji. Często nie są oni świadomi jej istnienia, a co dopiero znaczenia  

w życiu codziennym, praktyce zawodowej i w osiąganiu sukcesu ekonomiczne-

go6. Tę sytuację może poprawić jedynie edukacja normalizacyjna7. 

Ustawa o normalizacji z 3 kwietnia 1993 r., a następnie kolejna z dnia 12 

września 2002 r.8, nakłada na krajową jednostkę normalizacyjną, czyli Polski 

Komitet Normalizacyjny w Warszawie, obowiązek zorganizowania działalno-

ści promującej i popularyzującej różnorakie działania dotyczące normalizacji. 

Powstała zatem myśl, aby wzorem krajowych jednostek normalizacyjnych, 

istniejących w krajach takich jak Niemcy czy Francja, zorganizować sieć punk-

tów, których zadaniem byłaby zarówno promocja wiedzy normalizacyjnej, jak 

też poprawienie dostępu do wydawnictw normalizacyjnych, szczególnie Pol-

skich Norm, dla osób zainteresowanych, zwłaszcza przedsiębiorców z sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw z różnych regionów Polski9. Początkowo 

organizację punktów informacji normalizacyjnej (PIN-ów) oparto o instytuty 

naukowe (1994 r. – Instytut Technologii Nafty w Krakowie, 1995 r. – Centrum 

Techniki Okrętowej w Gdańsku) lub utworzono przy zakładach przemysło-

wych (1995 r. – Kombinat PZL HYDRAL S.A. we Wrocławiu, 1997 r.  

– H. Cegielski S.A. w Poznaniu czy 1998 r. – Stocznia Szczecińska). Po kilku 

latach stało się oczywiste, że popularyzacja wiedzy normalizacyjnej nie powie-

dzie się bez zaangażowania ze strony uczelni, a zwłaszcza uczelnianych biblio-

tek. Z tą myślą, w 2002 r. podjęto decyzję o przeniesieniu PIN-u z Kombinatu 

6 M. Koroś, Z normalizacją na Ty. Wywiad z panem dr. inż. Tomaszem Schweitzerem, 

prezesem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, „Edukator Zawodowy” , [dostęp: 02.03.2015], 

http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/wywiady/1028-z-normalizacja-na-ty-wywiad-z-panem-

dr-inz-tomaszem-schweitzerem-prezesem-polskiego-komitetu-normalizacyjnego. 
7 Strategia PKN dotycząca edukacji normalizacyjnej, [dostęp: 02.03.2015], http://

www.pkn.pl/sites/default/files/strategia_edukacji_normalizacyjnej.pdf. 
8 Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji, „Dziennik Ustaw” 2002, nr 169, 

poz. 1386, s. 5. 
9 H. Kłodnicka, Krajowa sieć regionalnych punktów informacji normalizacyjnej 

autoryzowanych przez PKN, „Normalizacja”  2004, nr 6, s. 13–17. 
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HYDRAL do ówczesnej Biblioteki Głównej i Ośrodka Informacji Naukowo-

Technicznej Politechniki Wrocławskiej, a w Szczecinie – ze stoczni do Biblio-

teki Głównej ówczesnej Politechniki Szczecińskiej. Biblioteki innych uczelni, 

szczególnie tych, które kształcą studentów na kierunkach technicznych i z my-

ślą o nich gromadzą zbiory dokumentów normalizacyjnych, zachęcone sukce-

sem wspomnianych wyżej ośrodków, także podjęły decyzję o zorganizowaniu 

u siebie podobnych Punktów10.  

 

Informacja normalizacyjna w Bibliotece Głównej Uniwersytetu  

Technologiczno-Przyrodniczego w nowych ramach 

 

Wśród tego grona dość szybko, bo w listopadzie 2003 r. znalazła się Bi-

blioteka Główna ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy 

(dziś Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy, UTP). Nasza placówka była do-

brze przygotowana do pełnienia tej nowej, większej roli. Zasoby dokumentów 

normalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Polskich Norm i dawnych 

Branżowych Norm, od początku funkcjonowania Biblioteki (1951 r.) stanowiły 

ważną cześć jej zasobów11. Przez pierwsze lata istnienia najpierw Wieczorowej 

Szkoły Inżynierskiej, a od 1964 r. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, ten rodzaj 

zbiorów gromadzono w sposób dorywczy – w zależności od najpilniejszych 

potrzeb i możliwości finansowych. Norma, która figuruje jako pierwsza w naj-

starszym inwentarzu Polskich Norm to PN/I-59003:1950 Narzędzia rzemieślni-

cze. Młotek murarski. Od 1970 r. uczelnia dysponowała już kompletnym, aktu-

alizowanym na bieżąco zbiorem zarówno Polskich, jak i Branżowych Norm, 

jedynym w Bydgoszczy12.  

Niestety, z czasem rosnące ceny norm spowodowały, że dotychczasowa 

chluba biblioteki – kompletny zbiór Polskich Norm (PN), przestał nim być. 

Zakupy dokonywane drogą corocznej prenumeraty objęły wyłącznie te dzie-

dziny Międzynarodowej Klasyfikacji Norm – International Classification for 

Standards (ICS), które ściśle odpowiadały profilom kształcenia na uczelni oraz 

prowadzonym badaniom naukowym. Mimo to, aż ponad 30% budżetu biblio-

tecznego, przeznaczonego na zakupy, zaczęła pochłaniać prenumerata norm.  

Szkolenia dla kadr bibliotecznych, zajmujących się zagadnieniami normaliza-

cyjnymi także kosztowały niemało. Pojawiła się też świadomość, że nie tylko 

utwory literackie, ale także Polskie Normy są objęte prawami autorskimi. Ko-

nieczność ich przestrzegania wymagała zabronienia użytkownikom kopiowania 

10 B. Liszkiewicz, Punkty udostępniania i dystrybucji dokumentów normalizacyjnych, 

„Normalizacja” 2006, nr 9, s. 19–21. 
11 T. Skibicka, Normy, opisy patentowe, literatura firmowa w zbiorach Biblioteki 

Głównej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej  

i Technicznej” 2002, nr 2 (38), s. 20–25. 
12 E. Bukaluk, T. Skibicka, I rok działalności Punktu Informacji Normalizacyjnej  

w Bibliotece Głównej ATR, „Biuletyn Informacyjny ATR” 2005, nr 1, s. 25–26. 
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norm jakąkolwiek techniką. W tej sytuacji, nawiązanie współpracy z PKN  

i utworzenie Punktu Informacji Normalizacyjnej (PIN) autoryzowanego przez 

Komitet okazało się idealnym sposobem na rozwiązanie tych problemów. Po 

podpisaniu Umowy o współpracy przez JM Rektora oraz Prezesa PKN, nastą-

piło uzupełnienie bibliotecznej kolekcji norm o brakujące dokumenty. Tym 

sposobem znowu mogliśmy oferować użytkownikom jedyny, pełny zbiór PN  

w regionie kujawsko-pomorskim! Entuzjastycznie nastawieni bibliotekarze, 

pracujący w PIN rozpoczęli akcję reklamującą nowe oblicze Punktu, czyli nie 

tylko dostęp do profesjonalnej informacji normalizacyjnej, możliwość wglądu 

do stale aktualizowanej, pełnej kolekcji norm, dla studentów i pracowników 

uczelni – legalne kopiowanie fragmentów norm, ale także możliwość zakupu 

dokumentów normalizacyjnych. Dzięki 30% marży uzyskiwanej ze sprzedaży, 

ta strona działalności Punku stała się ważna dla zasilania bibliotecznego budże-

tu w dodatkowe środki. Był to dodatkowy bodziec dla bibliotekarzy z PIN, aby 

szeroko rozpropagować działalność Punktu. Odpowiednie informacje pojawiły 

się więc na stronie internetowej Biblioteki, w regionalnych czasopismach 

(„Gazeta Pomorska” – dodatek „Firma”, czasopismach „Region Wita”  

i „Promocje Pomorskie”, „Biuletyn Informacyjny ATR”). Opracowano ulotki, 

rozprowadzane przez uczelniane Biuro Karier, Stowarzyszenie Absolwentów, 

Biuro Wynalazczości i Innowacyjności. Wykorzystano kontakty pracowników, 

zwłaszcza z wydziałów technicznych uczelni, z użytkownikami z otoczenia 

gospodarczego. Wspomniane wysiłki zaowocowały znacznym wzrostem zain-

teresowania ofertą Punktu. Ponad połowę użytkowników stanowili studenci  

i pracownicy naszej uczelni (60%). Oprócz nich odnotowaliśmy pracowników 

innych instytucji naukowych z naszego regionu (10%). Jednym z naczelnych 

zadań, jakie wówczas postawiliśmy sobie tworząc PIN, było powiązanie na-

uki z przemysłem. W znacznej mierze cel ten udało się osiągnąć, gdyż 5% 

naszych użytkowników to byli przedstawiciele dużych zakładów przemysło-

wych, a 25% to pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw. Stopniowo 

zwiększył się obszar oddziaływania Punktu, począwszy od Bydgoszczy, To-

runia, Grudziądza czy Inowrocławia, do innych, mniejszych miast regionu: 

Brodnicy, Aleksandrowa Kujawskiego, Rypina, Strzelna, Janikowa, Świecia, 

Więcborka. Z chwilą uruchomienia sklepu internetowego wydawnictw norma-

lizacyjnych, pojawili się chętni na zakup norm z całej Polski, w tym wielu sta-

łych odbiorców. Ta forma sprzedaży stała się tak wygodna i popularna, iż  

w krótkim czasie zamówienia składane internetowo stanowiły 99% wszystkich 

zamówień.  

Przy wzrastającej corocznie liczbie zarówno użytkowników informacji 

normalizacyjnej, jak i klientów dokonujących zakupu w naszym Punkcie,  

w widoczny sposób stał się zauważalny duży przyrost kontaktów z przed-

stawicielami otoczenia gospodarczego, zarazem przekładający się w bardzo 

wymierny sposób na wzrost dochodowości Punktu. Ku zadowoleniu tak użyt-

kowników, jak i bibliotekarzy, taki stan utrzymywał się do końca trwania 

Punktu w tej formie, czyli do grudnia 2010 r. 
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Rys. 1. Użytkownicy Punktu Informacji Normalizacyjnej  

w latach 2003-2010 wg danych statystycznych Biblioteki Głównej UTP 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Punkt Informacji Normalizacyjnej – reaktywacja 

 

W styczniu 2011 r. Polski Komitet Normalizacyjny podjął decyzję  

o zmianie zasad współpracy z uczelniami. Wpłynęło na to zinformatyzowanie 

technik sprzedaży w Komitecie, w tym utworzenie firmowego sklepu interneto-

wego. W tej sytuacji PKN nie widział już powodu, aby kontynuować sprzedaż 

norm rozproszoną w punktach usytuowanych w całej Polsce. Położono nacisk 

na zastąpienie norm drukowanych na papierze wydawnictwami elektroniczny-

mi. Wyłącznie w wydaniu elektronicznym zaczął się ukazywać także periodyk 

„Normalizacja”, już jako „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Z ekonomiczne-

go punktu widzenia, straciło sens dostarczanie Punktom norm w postaci druko-

wanej, na rzecz dostępu do kolekcji Polskich Norm posadowionej na serwerach 

PKN. Rzecz jasna, taki dostęp wymaga od użytkownika spełnienia szeregu wa-

runków, gwarantujących pełne bezpieczeństwo zgromadzonych danych. W tej 

sytuacji konieczne stało się rozważenie, co będzie bardziej korzystne dla uczel-

nianych bibliotek: współpraca na nowych zasadach, czy też powrót do czasów, 

kiedy biblioteczne kolekcje norm powiększano drogą prenumeraty bądź doraź-

nego zakupu. Niektóre dotychczasowe punkty zrezygnowały z podpisania 

umowy na nowych warunkach, zaś inne, w tym BG UTP, podjęły to wyzwa-

nie13. Za przyjęciem warunków PKN-u, oprócz kwestii ekonomicznych, stała 

chęć zachowania dobrej opinii w oczach użytkowników i obawa przed utratą 

latami wypracowanej marki. Podstawowym warunkiem dostępu do pełnej ko-

lekcji było wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpie-

czeństwem Informacji (SZBI), zgodnego z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 

13 Uczelnie współpracujące z PKN, [dostęp: 05.03.2015], http://pkn.pl/sw-uczelnie-

wspolpracujace. 
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27001, potwierdzonego uzyskaniem świadectwa zgodności wydanego przez 

jednostkę certyfikującą (PKN lub innego audytora). Jak wyglądał ten proces  

w innych uczelniach, opisano już w literaturze14. W naszej bibliotece intensyw-

ne prace nad wdrożeniem SZBI podjęto w marcu 2011 r. Natężenie prac po-

dyktowane było krótkim terminem wdrożenia systemu – najpóźniej do końca 

2011 r. Przy pełnej mobilizacji pracowników Punktu Informacji Normalizacyj-

nej, dzięki ich pozytywnemu podejściu do nowych wyzwań, jak również przy 

merytorycznym wsparciu doświadczonego pracownika naukowego Wydziału 

Inżynierii Mechanicznej oraz profesjonalnej firmy audytorskiej, udało się  

z sukcesem wdrożyć SZBI, jako pierwszej bibliotece w Polsce, co zostało po-

twierdzone za pomocą audytu, przeprowadzonego przez PKN we wrześniu 

2011 r. Corocznie Punkt poddawany jest także audytom nadzoru systemu, prze-

prowadzanym przez specjalistów z PKN-u. Dzięki temu Biblioteka nadal może 

oferować zarówno użytkownikom z Uczelni, jak też wszystkim zainteresowa-

nym kompletny (ponad 30 tys. dokumentów) zasób aktualnych Polskich Norm 

w wersji elektronicznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Użytkownicy Punktu Informacji Normalizacyjnej 2011–2015  

wg danych statystycznych Biblioteki Głównej UTP 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jednakże brak możliwości prowadzenia sprzedaży wydawnictw normali-

zacyjnych w Punkcie znacząco wpłynął na kształt struktury użytkowników  

PIN-u. Podobnie, jak w czasach sprzed utworzenia Punktu, obecnie głównym 

14 D. Kapinos, Informacja normalizacyjna w szkole wyższej, „Forum Bibliotek 

medycznych” 2011, nr 1, s. 81–83, [dostęp: 05.03.2015], http://bg.umed.lodz.pl/images/

wydawnictwa/forum/ForumNr7.pdf. 
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odbiorcą wiedzy normalizacyjnej pozostało środowisko uczelniane. Takie zja-

wisko odnotowano także w innych ośrodkach akademickich15.  

 

Edukacja normalizacyjna w Bibliotece Głównej Uniwersytetu  

Technologiczno-Przyrodniczego 

 

Przekonani o tym, jak ważną rolę w kształceniu studentów, szczególnie 

nauk technicznych stanowi edukacja normalizacyjna, pracownicy Punktu pod-

jęli się prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Podstawy 

normalizacji”. Jego nazwa, w sposób automatyczny sugerująca treści naucza-

nia, została zaproponowana przez PKN. Nauczyciele akademiccy z Wydziału 

Inżynierii Mechanicznej wysunęli sugestię, aby nazwę „Podstawy Normaliza-

cji” rozszerzyć o dopisek „w pracy inżyniera” i zamiast koncentrować się na 

podstawach i definicjach, przybliżyć uczestnikom kursu znaczenie normalizacji 

w działalności technicznej i gospodarczej, czyli w przyszłej pracy zawodowej 

obecnych studentów. Podjęto zatem decyzję, aby uczestnikami zajęć byli stu-

denci ostatnich lat studiów (a nie pierwszych, jak pierwotnie planowano), gdyż 

to właśnie oni niebawem podejmą pracę – głównie w przemyśle i sektorach 

związanych z zarządzaniem. Wówczas aktualna wiedza o normalizacji, jako 

świeżo nabyta, może być najlepiej wykorzystana w praktyce. Treści nauczania 

przedmiotu „Podstawy normalizacji w pracy inżyniera” zostały oparte na pod-

ręczniku Normalizacja pod red. T. Schweitzera16, Ustawie o normalizacji  

z 12.09.2002 r.17 oraz na doświadczeniu zawodowym osób prowadzących zaję-

cia, od lat związanych najpierw z Sekcją Zbiorów Specjalnych, a następnie  

z Punktem Informacji Normalizacyjnej. Przydatny okazuje się także, stworzony 

przez PKN, Portal Wiedzy Normalizacyjnej18. Ciekawym sposobem na uzupeł-

nienie i rozszerzenie wiedzy normalizacyjnej stały się wykłady przeznaczone 

dla studentów i nauczycieli akademickich, odbywające się raz do roku w Re-

gionalnym Centrum Innowacyjności UTP, organizowane przez PIN, lecz opra-

cowywane i prowadzone przez pracowników Wydziału Certyfikacji PKN. 

Wiodącym tematem tych spotkań jest ocena zgodności produktów, usług  

i systemów z Polską Normą, związanej z tym certyfikacji dobrowolnej i obo-

wiązkowej, jak też znaczenia znaku PN tak dla producentów, jak i dla konsu-

mentów. Kończące spotkania dyskusje dodatkowo przybliżają tematykę zasto-

sowania norm w przyszłej praktyce inżynierskiej. 

15 A. Komperda, B. Urbańczyk, M. Ziółek, Czy potencjał informacyjny biblioteki 

akademickiej może służyć współpracy nauki z innowacyjna gospodarką, IV Wrocławskie 

Spotkania Bibliotekarzy, Wrocław 19-21.06.2013, s. 9, [dostęp: 16.03.2015], http://www. 

wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/19%20czerwca%20-%20sroda/%

20I%20Sesja/01.%20Komperda_Urbanczyk_Ziolek_Czy_potencjal.pdf. 
16 Normalizacja, red. T. Schweitzer , Warszawa 2010. 
17 Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji, „Dziennik Ustaw” 2002, nr 169, 

poz. 1386. 
18 Portal Wiedzy Normalizacyjnej, [dostęp: 17.03.2015], http://wiedza.pkn.pl. 
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Podsumowanie 

 

Biblioteka uczelniana stała się naturalnym ośrodkiem dostarczania szero-

ko rozumianej wiedzy i informacji. Jest czymś oczywistym, że powinnością 

biblioteki uczelni technicznej jest zapewnienie również informacji normaliza-

cyjnej. Takie zadania spełnia Punkt Informacji Normalizacyjnej. Czy było war-

to zabiegać o jego powstanie oraz dokładać starań, aby mógł kontynuować 

swoją działalność? Odpowiedź nasuwa się poprzez analizę zysków (pośrednich 

i bezpośrednich) oraz poniesionych nakładów. Korzyści odczuwane bezpośred-

nio, to podtrzymanie wizerunku renomowanego punktu, certyfikowanego przez 

PKN, oferującego zainteresowanym natychmiastowy dostęp do pełnej kolekcji 

Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych. Bardzo ważnym 

aspektem jest możliwość legalnego kopiowana fragmentów norm dla celów 

naukowych i dydaktycznych. Pozwala to użytkownikom pozostawać w zgodzie 

z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych19. Nie bez zna-

czenia jest także ułatwiony dostęp do wiedzy normalizacyjnej oferowanej za 

pomocą szkoleń, wykładów, pomocy naukowych. Wszystko to wymagało po-

niesienia odpowiednich nakładów. W pierwszym okresie działalności najpil-

niejsze było uzyskanie przez bibliotekarzy nowych kwalifikacji, zwłaszcza do-

tyczących prowadzenia obsługi finansowej sprzedaży norm. Obecnie muszą 

oni dysponować wiedzą konieczną do utrzymania i doskonalenia Systemu Za-

rządzania Bezpieczeństwem Informacji. Nie mieliśmy wątpliwości, że warto 

podjąć to wyzwanie, nawet ze względów wyłącznie ekonomicznych (koszt 

wdrożenia i utrzymywania SZBI jest nadal niższy, niż prenumerata norm).  

Z uwagi na to, że obecnie działalność Punktu skupia się na dostarczaniu 

wiedzy z zakresu informacji normalizacyjnej, jesteśmy przekonani, że aktualne 

wysiłki przyniosą oczekiwane efekty w przyszłości. Już teraz studenci UTP  

w Bydgoszczy wykazują znajomość zagadnień konsumenckich i są świadomi 

przydatności norm w życiu codziennym. Z kolei  jako przyszli przedstawiciele 

sfery producenckiej (świata gospodarczego) znają korzyści ze stosowania norm 

w działalności przemysłowej i w biznesie. Mają świadomość, że normalizacja 

ma znaczący wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, wzrost ich produk-

tywności przy jednoczesnej redukcji kosztów, zapobiega powstawaniu barier  

w handlu oraz ułatwia współpracę techniczną. Wpływa na doskonalenie jakości 

wyrobów, procesów i usług, przyczynia się do poprawy ochrony konsumentów, 

powoduje wzrost bezpieczeństwa pracy, skuteczniejszą ochronę zdrowia i ży-

cia ludzkiego oraz środowiska. Jest tak, bowiem dzisiejszy świat wymaga nie 

tylko ciągłego postępu technicznego, nieustającego zwiększenia zdolności pro-

dukcyjnych, ale też efektywności i bezpieczeństwa. Na tym polu informacja 

normalizacyjna jest nie do przecenienia. 

19 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Dziennik 

Ustaw” 1994, nr 24, poz. 83. 
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Biblioteka Politechniki Łódzkiej 

 

 

ROLA BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ  

W TWORZENIU BAZY INFORMACYJNEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 

 

 
Abstract: The universities are subjects of the continuous evaluation, not only in 

terms of their educational offer and the quality of research, but also in the commerciali-

zation of new technologies and their industry transfer. The research output, in the form 

of scientific publishing, being accessed via institutional repositories, is also taken under 

consideration and the university e-learning courses are the essential, too. The results of 

these evaluations are presented in the form of various rankings – domestic and interna-

tional. The most recognized and important are: the “Perspectives” produced by the Ed-

ucational Foundation, the report of the Ministry of Science and Higher Education and 

the Webometrics Ranking of World Universities.  

The assumption, that soon the obtained results from such evaluation of the universities, 

will have the much more crucial influence on the budget resources and their allocation 

from public money, becomes the reality. The supporting tool named POL-on for the 

financial decision-making processes among others, is recently under implementation by 

the Ministry of Science and Higher Education. The procedure of input data delivery to 

this system by universities has been recently legalized by the reviewed act on the sci-

ence financing.  

Hence, in the current legal state, questions of the role of university library arise in 

terms of management the institutional repositories, bibliographic databases of the uni-

versity scientific publications and research information systems. 

Additionally, in the paper, the analysis of openness and resources type in Polish reposi-

tories registered in Ranking Web of World repositories, will be performed. 

 

Słowa kluczowe: Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyż-

szym POL-on, systemy zarządzania wiedzą, rankingi szkół wyższych 

 

 

 

Rolę biblioteki akademickiej w systemie zarządzania wiedzą szkoły wyż-

szej wyznacza między innymi konieczność gromadzenia, przetwarzania i prze-

syłania coraz większej liczby informacji i danych do różnych instytucji. Na 

podstawie tych danych uczelnie mogą być oceniane oraz porównywane. 

W coraz większym stopniu funkcjonowanie szkół wyższych podlega kon-

kurencji, w której jakość oferowanych usług jest istotnym elementem procesu 

oceny uczelni. Władze uczelni zwracają uwagę na dbałość o dobry wizerunek 

instytucji, właściwie prowadzony PR (public relations) i wykorzystują w tym 



 

celu dostępne narzędzia komunikacji1. Równolegle są zobowiązane do składa-

nia sprawozdań z działalności, poddawania się ocenom i pozyskiwania środ-

ków finansowych (w tym publicznych z dotacji budżetowej z Ministerstwa Na-

uki i Szkolnictwa Wyższego – MNiSW) na funkcjonowanie instytucji. MNiSW 

dysponując ograniczonymi środkami publicznymi musi je dzielić, opierając się 

na czytelnych i porównywalnych kryteriach. We wszystkie te procesy: promo-

cję, sprawozdawczość i ocenę funkcjonowania uczelni jest zaangażowana rów-

nież biblioteka.  

Zarządzający szkołami wyższymi, raportując działalność placówek do 

różnych urzędów, korzystają z rozproszonych lokalnych baz, które dodatkowo 

w chwili obecnej nie zapewniają referencyjności. Pojawiła się potrzeba posia-

dania centralnej bazy informacyjnej, typu Current Research Information Sys-

tem – CRIS, gromadzącej dane statystyczne i zbierającej informacje wymagane 

przez różne instytucje oceniające. Budowa takiej bazy danych w dużych szko-

łach wyższych o rozbudowanej strukturze i w dużej części zdecentralizowa-

nych finansowo jest działaniem skomplikowanym, zarówno technicznie jak  

i organizacyjnie. W Polsce niewiele uczelni posiada systemy zarządzania wie-

dzą. Na rynku jest dostępna oferta komercyjnych narzędzi (Converis, Office 

Objects). Podjęte zostały również działania zmierzające do budowy narzędzi 

własnych, na potrzeby konkretnej uczelni lub grupy szkół wyższych (Omega-

Psir).  

Niezależnie od działań wewnętrznych jednostek naukowych, MNiSW od 

kilku lat finansuje budowę narzędzia informatycznego o nazwie POL-on – Zin-

tegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, którego zada-

niem będzie wspieranie zarządzania nauką w Polsce. Narzędzie jest również 

przeznaczone dla wsparcia pracy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) 

oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (CKdsSiT). 

Prace nad systemem rozpoczęły się w drugiej połowie 2010 r. i były 

współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach programu Kapitał Ludzki 2007-2013 (priorytet IV, 

działanie 4, poddziałanie 4.1.3.) Narodowa Strategia Spójności.Zadania reali-

zowały: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Interdyscyplinarne Centrum Mo-

delowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz Index Copernicus International. 

Wypełnianie danymi modułów systemu przez jednostki naukowe, w tym 

szkoły wyższe, wymagało obligacji ustawowej. Stąd, 5 września 2014 r. weszła 

w życie znowelizowana ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym2, w której  

w art. 34a ust. 1 ustawodawca wprowadza Zintegrowany System Informacji  

o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” jako narzędzie ministerialne: 

1 A. Berezowska, I. Krzysiak, Public Relations, [dostęp: 04.05.2015], 

www.chodkowska.edu.pl/app_cm3/files/91462.pdf.  
2 „Dziennik Ustaw” 2014, poz. 1198. 
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„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi System Informa-

cji o Szkolnictwie Wyższym w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji  

o Nauce i Szkolnictwie Wyższym »POL-on«, zwany dalej »Systemem POL-

on«, obejmujący dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3 

oraz art. 100 ust. 3, repozytorium, o którym mowa w art. 167b ust. 1, wykazy, 

o których mowa w art. 129a, art. 170c i art. 201a, a także wykazy, o których 

mowa w art. 31a ust. 1 i art. 31b ust. 1, oraz bazę, o której mowa w art. 31d  

ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule nauko-

wym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w ust. 1a precyzuje, że 

„Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym »POL-

on« jest systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 Ustawy  

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne3 prowadzonym przez ministra właściwego do spraw szkol-

nictwa wyższego oraz ministra właściwego do spraw nauki”4. 

Funkcjonalności systemu POL-on umożliwiają zarówno wprowadzanie 

danych z poziomu uprawnionych operatorów w jednostkach naukowych, jak 

również raportowanie dla organów MNiSW, GUS, CKdsSiT, rektorów szkół 

wyższych i dyrektorów instytutów badawczych oraz ogólnodostępne przeglą-

danie wybranych danych. 

Kolejnym aktem prawnym zobowiązującym jednostki naukowe do wpro-

wadzania danych do systemu POL-on jest ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r.  

o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych 

ustaw5, która w art. 4c ust. 6 nakłada obowiązek i odpowiedzialność za po-

prawność i terminowość wprowadzania danych na kierowników jednostek nau-

kowych, a także precyzuje sankcje za niewywiązanie się z tych obowiązków6: 

„Jednostki naukowe, które posiadają kategorię naukową i ubiegają się o środki 

finansowe na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1, są obowiązane do 

wprowadzania do Systemu oraz systematycznego aktualizowania danych i in-

formacji, o których mowa w ust. 3 i 10. Za prawidłowość, rzetelność i termino-

wość danych i informacji wprowadzanych do Systemu odpowiada kierownik 

jednostki naukowej” i ust. 7 i 8: „Nieprawidłowe, nierzetelne lub nieterminowe 

wprowadzenie danych i informacji do Systemu może skutkować wstrzymaniem 

finansowania do czasu usunięcia tych nieprawidłowości (…). W przypadku 

przekazania środków finansowych na naukę w wysokości ustalonej w oparciu 

o dane wprowadzone do Systemu przez jednostkę naukową, o której mowa  

w ust. 6, nieprawidłowo, nierzetelnie lub nieterminowo, Ministrowi przysługu-

je prawo do żądania zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych. 

 3 „Dziennik Ustaw” 2014 r., poz. 1114. 
 4 Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, „Dziennik Ustaw”  2014, poz. 1198, art. 34a, 

ust. 1, [dostęp: 04.05.2015], http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1198. 
5 „Dziennik Ustaw” 2015, poz. 249. 
6 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o  zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz  

niektórych innych ustaw, „Dziennik Ustaw”  2015, poz. 249, art. 4c ust. 6.  
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Zwrot tych środków następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych7”.  

W art. 9: „Jednostki naukowe, o których mowa w art. 4c ust. 6 ustawy,  

o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wprowadzą do 

Systemu Informacji o Nauce dane i informacje, o których mowa w art. 4c ust. 

3 i 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Dane i infor-

macje wprowadza się za okres od dnia 1 stycznia 2013 r.” 

Ustawa, po okresie vacatio legis, weszła w życie 24 maja 2015 r. Do niej 

został przygotowany projekt Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z załącznikami, określający zakres danych i terminy ich wprowa-

dzania i uzupełniania8:  

1. „Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 ustawy, są aktualizowane 

raz na kwartał  według  stanu  na  koniec  każdego  kwartału, w terminie  

do  30  dnia  miesiąca następującego po danym kwartale, z zastrzeżeniem 

ust. 2–6 [podstawowe dane o działalności badawczo-rozwojowej jedno-

stek naukowych i jej efektach]. 

2. Informacje, dotyczące nieruchomości, o których mowa w art. 4c ust. 3  

pkt 12 ustawy, są aktualizowane w terminie do dnia 30 kwietnia.  

3. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 4c ust. 10 ustawy, 

są aktualizowane w terminie 14 dni od dnia zmiany tych informacji  

[o pracownikach jednostki naukowej]. 

4. Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 pkt 13 ustawy, są aktualizo-

wane według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do dnia 30 kwietnia 

następnego roku [o wyniku finansowym jednostki naukowej]. 

5. Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 4 pkt 1 ustawy, są aktualizowa-

ne w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez ministra wykazu czaso-

pism, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy 

[o czasopismach naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za 

publikację w tych czasopismach]. 

6. Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 4 pkt 2 ustawy, są aktualizowa-

ne raz w roku w terminie do dnia 30 kwietnia [o cytowaniach publika-

cji]”.  

W załączniku nr 1 do Rozporządzenia, w części 2 umieszczono zakres 

danych dotyczący: „Informacji o publikacjach w czasopismach naukowych 

oraz monografiach naukowych lub rozdziałach w monografiach naukowych 

autorstwa pracowników jednostki naukowej oraz publikacjach osób niebędą-

cych pracownikami jednostki naukowej, które afiliowały te publikacje do jed-

nostki naukowej”.  

7 „Dziennik Ustaw” 2013, poz. 885, z późn. zm. 

8 Propozycja Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, [dostęp: 

10.04.2015],  http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia_projekty/projekt-rozporzadzenia-w-

sprawie-systemu-informacji-o-nauce.html. 
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Wątpliwości bibliotekarzy wzbudzają żądane informacje, których dotych-

czas nie gromadzono w bazach o dorobku publikacyjnym pracowników: obję-

tość publikacji w arkuszach wydawniczych, dotycząca również artykułów  

w czasopismach naukowych, informacje o podmiocie posiadającym majątkowe 

prawa autorskie do publikacji (autor/wydawca/pracodawca/inny podmiot) oraz 

informacje o otwartym dostępie do publikacji (open access). Uzupełnienie ist-

niejących opisów publikacji za wymagany rozporządzeniem okres od 

01.01.2013 r. o wyżej wymienione dane będzie wymagało sięgnięcia do umów 

zawieranych przez autorów z wydawcami i te prace będą musieli wykonać sa-

mi autorzy, co z pewnością skomplikuje i wydłuży ten proces. 

Jednostki naukowe, w tym szkoły wyższe, w większości nie dysponują 

własnymi centralnymi bazami danych dla wymaganych przez MNiSW infor-

macji. Posiadają i prowadzą tematyczne bazy/rejestry informacji, na przykład: 

bazy informacji o publikacjach naukowych pracowników9, bazy informacji 

o pracownikach (dane kadrowe), bazy informacji o studentach (dane dziekana-

towe).  

Zakres informacji, jakie MNiSW chce otrzymywać ze szkół wyższych  

i instytutów badawczych jest dużo bardziej obszerny, wymienia je propozycja 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz obszary tema-

tyczne systemu POL-on. Oprócz podstawowych danych o jednostkach nauko-

wych i uczelniach wyższych, ilustrujących strukturę szkolnictwa wyższego  

i nauki w Polsce, w systemie mają być gromadzone i aktualizowane informacje 

o prawach jednostek do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habili-

towanego w poszczególnych dziedzinach i dyscyplinach nauki i sztuki oraz 

informacje o posiadanych przez jednostki uprawnieniach do prowadzenia stu-

diów na określonych poziomach w profilach kształcenia na określonych kie-

runkach. W efekcie, dla zainteresowanych kształceniem na poziomach szkół 

wyższych, MNiSW uruchomiło na bazie zebranych danych, Portal z informa-

cjami o kierunkach studiów prowadzonych przez uczelnie wyższe w Polsce 

oraz Listę ostrzeżeń ministra. Lista obejmuje wiadomości istotne dla młodzieży 

na etapie wyboru szkoły wyższej:  

1. „Podstawowe jednostki organizacyjne, które otrzymały negatywną ocenę 

programową na prowadzonych kierunkach studiów, informacje o zawie-

szeniu i cofnięciu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów. 

2. Informacje o wygaśnięciu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów. 

3. Informacje o cofnięciu pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej. 

4. Informacje o wydaniu zgody na likwidację uczelni niepublicznych. 

5. Uczelnie niepubliczne postawione w stan likwidacji”10. 

9 85 uczelni instytutów naukowych i badawczych tworzy te bazy w systemie Expertus 

firmy Splendor: Splendor® Systemy Informacyjne [dostęp: 03.05.2015], http://www.splendor. 

net.pl/s0500001.htm  
10 Lista ostrzeżeń ministra, [dostęp: 10.04.2015], https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/lista 

Ostrzezen?execution=e1s1. 
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Ponadto w systemie przewidziano moduły, w których rejestrowane mają 

być informacje służące zarządzaniu nauką, będące jednocześnie bazami wspo-

magającymi sprawozdawczość sektora nauki dla pozostałych instytucji. 

Dwie bazy z danymi osobowymi już istnieją i są systematycznie uzupeł-

niane: Rejestr Pracowników Naukowych i Nauczycieli Akademickich i Ogól-

nopolski Wykaz Studentów. Informacje z tych baz w założeniu mają służyć 

zwiększeniu efektywności i poprawności wydatkowania środków publicznych 

przeznaczonych zarówno na finansowanie etatów pracowników naukowych  

i naukowo-dydaktycznych (minima kadrowe na poszczególnych kierunkach 

studiów, kontrola wieloetatowości), jak i pomoc materialną dla studentów 

(kontrola poprawności dysponowania środkami na ten cel).  

Informacje o nagrodach i wyróżnieniach przyznanych instytucjom lub jej 

pracownikom, informacje o konferencjach naukowych, których organizatorem 

lub współorganizatorem była jednostka, informacje na temat patentów, zgło-

szonych wynalazków, praw ochronnych i autorskich, jak również wdrożonych 

produktów czy wyników badań mają ilustrować aktywność naukową i osią-

gnięcia uczelni lub instytutu badawczego. MNiSW chce dysponować centralną 

bazą o nieruchomościach, infrastrukturze, laboratoriach i aparaturze w szkołach 

wyższych i jednostkach naukowych. Będzie to jednocześnie kontrola wydatko-

wania środków publicznych, z których pokrywane są koszty zakupu 

i utrzymania obiektów, laboratoriów wraz z wyposażeniem badawczym. Baza 

ma charakter ogólnodostępny i stanowi rodzaj oferty o zapleczu naukowo-

badawczym i zasobach badawczych jednostek naukowych, której celem jest 

przede wszystkim upowszechnienie potencjału instytucji naukowych dla zain-

teresowanych, zarówno w sektorze naukowym, jak i przemysłowym i jego 

efektywne wykorzystanie. MNiSW chce wiedzieć zarówno o realizowanych  

w uczelniach projektach naukowych, jak i o źródłach ich finansowania. 

Ankieta jednostki jest sprawozdaniem składanym raz na 4 lata przez 

wszystkie jednostki ubiegające się o przyznanie dotacji na podstawową działal-

ność statutową z budżetu państwa. Na jej podstawie wyliczana jest ocena para-

metryczna działalności jednostki i przyznawana jest jej właściwa kategoria 

oraz wysokość dotacji ze środków publicznych. 

W ramach funkcjonalności raportowania systemu POL-on gromadzone są 

dane mające na celu usprawnienie procesu sprawozdawania działalności uczel-

ni, poprzez zastąpienie sprawozdań składanych do GUS, MNiSW i Minister-

stwa Finansów jednym standardowym sprawozdaniem. 

Z informacji zamieszczonych na stronie systemu POL-on wynika, że  

w przyszłości będą w nim zbierane także informacje o znajdujących się w po-

siadaniu uczelni zbiorach bibliotecznych11. Co i w jaki sposób ustawodawca 

chciałby osiągnąć realizując takie założenie nie zostało sprecyzowane. 

11 O systemie, [dostęp: 04.05.2015], https://polon.nauka.gov.pl/system. 
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Czy miałby to być rodzaj agregatora przeszukującego katalogi bibliotek nau-

kowych, czy też jednego wspólnego systemu bibliotecznego z centralnym ka-

talogiem zbiorów, okaże się prawdopodobnie w fazie realizacji. 

Rodzi się zasadnicze pytanie, czy szkoły wyższe i instytuty naukowe po-

winny budować wewnętrzne systemy zarządzania wiedzą, z których w ustawo-

wych terminach będą przesyłane informacje do systemu POL-on, czy raczej 

powinny wykorzystać system centralny i bezpośrednio do niego wprowadzać 

dane. Instytucje, które już dysponują systemami wewnętrznymi, mają wdrożo-

ny również system organizacyjny, zapewniający uzupełnianie danych. Tym 

samym dysponują wewnątrz jednostki tak zwaną referencyjną bazą danych  

i mogą ją wykorzystać zarówno do przekazywania danych do systemu POL-

on, jak i do zarządzania własną jednostką na podstawie dotychczas przyjętych 

kryteriów oraz promocji instytucji. Problemem jednakże jest komunikacja sys-

temu centralnego z systemami wewnętrznymi instytucji. Tylko w przypadku 

kilku modułów systemu POL-on (jednostkowe dane studentów, pracowników 

naukowych oraz doktorantów, a także publikacje naukowe do systemu PBN) 

przewidziano tak zwany masowy import plików12, pozostałe muszą być wypeł-

niane ręcznie, niezależnie od istnienia baz wewnętrznych, zwłaszcza, że 

MNiSW nie przewidziało również komunikacji z własnymi, dotychczas istnie-

jącymi bazami13. W tej sytuacji, istotna dla zarządzających szkołami wyższymi  

i instytutami naukowymi jest odpowiedź na pytanie o możliwości organizacyj-

ne, co najmniej podwójnego raportowania: do systemów wewnętrznych i sys-

temu centralnego. 

Dla bibliotek naukowych zasadnicza jest ich rola w uczelnianym systemie 

raportującym. Bibliotekarze tworzą i prowadzą lokalne bazy o publikacjach 

naukowych pracowników jednostek, na podstawie których przekazują zesta-

wienia na żądanie władz uczelni, dziekanów lub pracowników naukowych. 

Informacje z tych baz mogą być przekazywane metodą importu masowego 

plików do modułu PBN w systemie POL-on. Z pewnością udział bibliotek  

w pierwszym etapie zasilenia systemu jest bezcenny, choć przy braku niezbęd-

nych informacji, dotyczących mechanizmów importu i braku możliwości pro-

wadzenia testów na 3 miesiące przed ustawowym terminem, jest zadaniem 

obarczonym ogromną odpowiedzialnością. Zakładając jednak, że efekt będzie 

pozytywny, pozostaje odpowiedź na pytanie, jak powinien wyglądać docelowy 

model bieżącego tworzenia „bibliografii instytucjonalnej” i jaką rolę w tym 

modelu ma pełnić w przyszłości biblioteka. Oto trzy prawdopodobne rozwią-

zania, jakie autorki opracowały:  

12 M. Michajłowicz, A. Bochenek, Instrukcja importu masowego w wersji 5.0. Propo-

zycja zmian w masowym imporcie danych w związku z nowelizacją   ustawy o finansowaniu 

nauki, [dostęp: 04.05.2015], https://polon.nauka.gov.pl/c/document_library/get_fileuuid=  

112e65af-4fc7-4f57-93c5-  d513a84a6138&groupId=10157. 
13 Bazy OPI w serwisie Nauka Polska: Instytucje; Ludzie nauki; Prace badawcze (system 

SYNABA); Konferencje naukowe, targi i wystawy; Projekty archiwalne, [dostęp: 04.05.2015], 

http://www.opi.org.pl/Nauka-Polska.html. 
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1. Model 1, w którym bibliografię instytucjonalną tworzy się lokalnie,  

w oparciu o dotychczas wykorzystywane systemy komercyjne lub własne. 

Opisy do baz wprowadzają bibliotekarze. Import masowy plików do syte-

mu POL-on jest przeprowadzany zgodnie z terminarzem określonym  

w Rozporządzeniu MNiSW. Należy pamiętać, że w tym modelu odpowie-

dzialność za wypełnienie ustawowego obowiązku: za zbieranie informacji 

od autorów publikacji, ich kompletność, poprawność, terminowość  

i transfer danych, a w konsekwencji za skutki operacji, spoczywa przede 

wszystkim na bibliotekach. Nie ma pewności, że kierownicy jednostek 

naukowych wyrażą zgodę na takie rozwiązanie. 

2. Model 2, zakładający wykorzystanie uczelnianych systemów zarzą-

dzania wiedzą (CRIS). Wprowadzanie danych w systemach z reguły jest 

rozproszone, czynności wprowadzania opisów są realizowane w jednost-

kach podstawowych przez osoby wskazane i uprawnione przez kierowni-

ka jednostki. Na bibliotekarzach może spoczywać zadanie kontroli po-

prawności wprowadzonych opisów. Otwartym pozostaje pytanie: kto  

w takim modelu odpowiada za import danych do systemu POL-on: insty-

tucjonalne centra komputerowe, czy administratorzy uczelnianych syste-

mów zarządzania wiedzą, administratorzy w jednostkach podstawowych 

czy też może bibliotekarze? 

3. Model 3, zakładający, że dane o dorobku publikacyjnym wprowadza 

się bezpośrednio do modułu PBN w systemie POL-on. Tym samym refe-

rencyjna baza danych w zakresie dorobku publikacyjnego pracowników 

będzie ulokowana poza instytucją, w systemie centralnym. Za poprawne 

lub błędne wprowadzenie danych do systemu centralnego oraz termino-

wość wykonania czynności odpowiada kierownik jednostki naukowej, 

czyli osoba ustawowo zobligowana do ich wykonania. Kierownik jednost-

ki ma możliwość zorganizowania właściwego, efektywnego procesu 

wprowadzania danych do systemu POL-on, nakładając dodatkowe obo-

wiązki wybranym pracownikom lub zatrudniając do wykonania zadania 

nowych pracowników. Kierownik jednostki dysponuje w tym celu właści-

wymi narzędziami motywującymi. Biblioteka może zostać włączona  

w realizację zadania wprowadzania danych o publikacjach pracowników 

poprzez organizację szkoleń i wsparcia merytorycznego dla operatorów 

w jednostkach. 

Właściwy model zasilania systemu centralnego będzie z pewnością okre-

ślony wewnętrznymi zarządzeniami, odrębnymi dla każdej instytucji. Różne 

też mogą być obowiązki nałożone na biblioteki.  

Odrębną kwestią jest rola bibliotek w tworzeniu i funkcjonowaniu repozy-

toriów instytucjonalnych, zawierających nie tylko dorobek naukowy pracowni-

ków ich macierzystych uczelni w postaci artykułów, rozdziałów z książek czy 

monografii, ale także rozprawy doktorskie i dokumenty nieopubliko- 

wane. Większość istniejących repozytoriów została zainicjowana przez biblio-

teki naukowe, stąd posiadają one największe doświadczenie i umiejętności  
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organizacyjne w realizacji tego rodzaju projektów. Należy pamiętać, że system 

centralny POL-on ma opcję dla autorów, polegającą na dobrowolnym depo-

nowaniu własnych publikacji. W zamyśle pomysłodawców jest, być może, 

utworzenie również centralnego ogólnopolskiego repozytorium publikacji nau-

kowych. Dziś jest to oferta dla tych instytucji, które nie mają własnych repozy-

toriów. Również propagowanie idei open access odbywa się z aktywnym 

udziałem bibliotekarzy. Nie ma wprawdzie w chwili obecnej obligacji ustawo-

wej do budowy repozytoriów w szkołach wyższych, ale wiele uczelni już do-

strzega konieczność ich instytucjonalnego posiadania. Często ten element dzia-

łalności jest dodatkowo punktowany i tym samym może znacząco wpływać na 

całościową ocenę oraz lokatę szkoły wyższej w rankingach zarówno krajo-

wych, jak i międzynarodowych. Najbardziej reprezentatywnym tego przykła-

dem jest Webometryczny Ranking Uczelni Świata: http://www.webo 

metrics.info oraz webometryczny ranking prowadzonych przez nie repozyto-

riów: http://repositories.webometrics.info.  

Internet nieodwracalnie zmienił komunikację w środowisku naukowym. 

Środki przekazu i wymiany informacji, w postaci stron WWW, poczty elektro-

nicznej, forów dyskusyjnych, komunikatorów internetowych czy telekonferen-

cji, są dziś obecne w warsztacie przeważającej większości badaczy. Coraz czę-

ściej znajdują tam też zastosowanie narzędzia i serwisy społecznościowe, takie 

jak: Twitter, Facebook, Google Scholar, Mendeley oraz blogi naukowe. Ko-

rzystają z nich specjaliści różnych dziedzin, pragnąc dzielić się otrzymanymi 

wynikami i stawianymi tezami, jak najszybciej, z podobnymi im naukowcami 

z powołania. Są też i tacy, którzy za pomocą sieci internetowej, rozwijają wy-

łącznie naukowy narcyzm. Należy jednak podkreślić, że nie zawsze rezultaty 

badań mogą i muszą być powszechnie czy społecznościowo dostępne. 

W szczególności będzie dotyczyło to wyników, których opracowanie może 

stanowić know-how, podstawę komercjalizacji badań lub przedmiot postępo-

wania patentowego. Mimo to, wszyscy naukowcy, mniej lub bardziej świado-

mie, uczestniczą w publish-or-perish culture14.  

Wymienione wcześniej rankingi webometryczne są tworzone na podsta-

wie web-wskaźników wypracowanych przez grupę badawczą Cybermetrics 

Lab, działającą przy IPP-CCHS15, która podlega hiszpańskiej Najwyższej Ra-

dzie ds. Badań Naukowych16, z siedzibą w Madrycie. Kierownikiem zespołu, 

prowadzącego badania w kontekście komunikacji naukowej w sieci, czyli mię-

dzy innymi obecności naukowców i widoczności ich dorobku w cyberprze-

strzeni, jest Isidro Francisco Aguillo, autor licznych prac naukowych z tej 

14 Publish-or-Perish Culture Promotes Scientific Narcissism, [dostęp: 04.04.2015], http://

scholarlykitchen.sspnet.org/2012/05/07/publish-or-perish-culture-promotes-scientific-narcissism. 
15 Hiszp. Instituto de Bienes y Políticas Públicas (IPP) del Centro de Ciencias Sociales  

y Humanas (CCHS). 
16 Hiszp. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
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dziedziny od prawie już 20 lat17. Jest on również jednym z założycieli oraz 

głównym redaktorem otwartego czasopisma elektronicznego: „Cybermetrics. 

International Journal of Scientometrics, Informetrics and Bibliometrics”18, uka-

zującego się od 1997 r., które jako jedno z pierwszych podjęło problematykę 

dostosowania metodologii i wykorzystania narzędzi badawczych naukometrii, 

informetrii i bibliometrii w nowo rozwijającej się dziedzinie, webometrii,  

(w tytule czasopisma użyto równoznacznego terminu – cybermetria19). Głów-

nym przedmiotem badań webometrii jest WWW, postrzegana jako zbiór obiek-

tów cyfrowych i innych elektronicznych źródeł informacji, powiązanych ze 

sobą linkami (odnośnikami), o różnych i skomplikowanych typach zależności. 

Do analiz systemu hipertekstowego, wykorzystywane są liczne metody mate-

matyczne i statystyczne. Wypracowana została także pewna analogia między 

cytowaniem dokumentów drukowanych a linkowaniem obiektów cyfrowych  

w sieci. Niemniej jednak te powiązania nie mogą być ze sobą jednoznacznie 

utożsamiane. Środowisko WWW charakteryzuje się ogromną dynamiką zmian  

w czasie – nieograniczonym przyrostem danych, nietrwałością zawartości 

stron, różnorodnością strukturalną i hierarchiczną dokumentów podlegających 

badaniom, dużym stopniem rozproszenia treści, a co więcej, liczba połączeń  

i cytowań, określana tutaj mianem sytowań (sitations), może zmieniać się 

znacząco20. Webometria opisuje w sposób ilościowy proces komunikacji nau-

kowej, do tego celu korzysta z zasobów dostępnych publicznie w sieci, także 

z tej, określanej mianem niewidocznej lub ukrytej. Analizowane są też obiekty 

cyfrowe znajdujące się w uczelnianych bazach danych, repozytoriach oraz 

otwarte czasopisma elektroniczne21. 

Ranking Repozytoriów Uczelni Świata nie jest najstarszym rozwijanym 

przez Cybermetrics Lab, pierwszym był Webometryczny Ranking Uniwersyte-

tów Świata, który istnieje już od 2004 r. Później natomiast, powstały rankingi: 

ośrodków badawczych – od 2006 r., repozytoriów – od 2008 r., szpitali – od 

2008 r. oraz szkół biznesu i MBA – od 2008 r. do 2012 r. Rankingi aktualizo-

wane są dwa razy w roku. Na podstawie danych zebranych w pierwszych tygo-

dniach stycznia i lipca, dokonywana jest ich analiza webometryczna. Uzyskane 

wyniki, wizualizowane są w postaci rankingów, nie wcześniej niż dwudzieste-

go ósmego dnia tych miesięcy. Do edycji styczniowej 2015 r.,  

analizie poddano 25 000 uczelni wyższych z całego świata. Głównym celem 

17 Zob. profil naukowy: Directorio de personal, [dostęp: 04.04.2015], http://

www.cchs.csic.es/es/personal/Isidro.aguillo.  

 18 Cybermetrics. International Journal of Scientometrics, Informetrics and Bibliometrics, 

[dostęp: 04.04.2015], http://cybermetrics.cindoc.csic.es/news.html.  

 19 M. Skalska-Zlat, Cybermetria, netometria, webometria – nowe pojęcia i zadania 

informetrii, [w:]  Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, Kraków 2004, s. 159–168. 
20 P. Ingwersen, The calculation of Web Impact Factor, “ Journal of Documentation”, 

1998, Vol. 54, No. 2, s. 236–243 

 21 I.F. Aguillo [et al.], Indicators for a webometric ranking of open access repositories, 

“Scientometrics”, 2010, 82 (3), s. 477–486. 
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rankingu uczelni jest: „[…] to promote Web publication. Supporting Open Ac-

cess initiatives, electronic access to scientific publications and to other academ-

ic material as primary targets. If the web performance of an institution is below 

the expected position according to their academic excellence, university au-

thorities should reconsider their web policy, promoting substantial increases of 

the volume and quality of their electronic publications”22. 

Na pozycję rankingową danej uczelni wpływają dwie grupy czynników, 

jest to tak zwana widoczność i aktywność w sieci (udziały w ocenie po 50%). 

Widoczność mierzona jest tak zwanym wskaźnikiem wpływu (impact) – jest to 

liczba odesłań – przychodzących przekierowań (external inlinks) ze stron in-

nych instytucji lub osób trzecich, do wartościowych informacyjnie treści znaj-

dujących się na stronie danej uczelni. Wielkość tej liczby świadczy o prestiżu  

i rozpoznawalności uczelni przez użytkowników sieci. Dane do wyznaczenia 

tego wskaźnika zbierane są za pomocą narzędzi: Majestic SEO i ahrefs. Na 

aktywność uczelni, składają się następujące trzy wskaźniki: obecność (udział 

1/3, presence), otwartość (udział 1/3, openness) i doskonałość (udział 1/3, ex-

cellence). Obecność, to całkowita liczba stron i podstron w domenie uczelnia-

nej, zaindeksowanych przez wyszukiwarkę Google – dotyczy to zarówno stron 

statycznych i dynamicznych, ale także plików w formatach .pdf, .doc, .docx, 

.ppt. Wysoką wartość wskaźnika otwartości zapewniają otwarte repozytoria 

instytucjonalne23, których zasoby są indeksowane, przeszukiwane i prezento-

wane w wynikach Google Scholar. Miarą doskonałości jest natomiast liczba 

Tabela 1 

Webometryczny Ranking Uczelni Świata – Europa – Polska – Łódź 

 

Źródło: Webometryczny Ranking Uczelni Świata – Europa – Polska, [dostęp: 10.04.2015], 

http://www.webometrics.info/en/europe/poland.  

Ran-

king 

World 

Rank 
Uczelnia 

Presence 

Rank 

Impact 

Rank 

Open-

ness 

Rank 

Excel-

lence 

Rank 

11   842 Uniwersytet Łódzki   549 1624 506 1257 

13 1182 Politechnika Łódzka 1155 2071 1603 1301 

52 2943 
Uniwersytet Medyczny  

w Łodzi 
8227 6090 7219   937 

82 5639 
Akademia Humanist. 

-Ekonom. w Łodzi 
6476 6590 4004 5414 

86 5875 
Wyższa Szkoła Informa-

tyki w Łodzi 
5803 4298 9143 5414 

22 Methodology, [dostęp: 10.04.2015], http://www.webometrics.info/en/Objetives. 
23 O. Pekka, Does Openness and Open Access Policy Relate to the Success of Universi-

ties?, [dostęp 10.04.2015], http://elpub.scix.net/cgi-bin/works/Show?_id=110_elpub2013. 
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publikacji, wydanych w czasopismach o znaczeniu międzynarodowym, zwykle 

o wysokim współczynniku IF, w ilości odpowiadającej 10% najczęściej cyto-

wanych publikacji naukowych. Dostawcą danych do tej analizy jest Scimago 

group: http://www.scimagoir.com. 

Z Polski do bieżącego rankingu zakwalifikowało się 430 uczelni. Spośród 

łódzkich, najwyższą lokatę uzyskał Uniwersytet Łódzki, jednocześnie znalazł 

się on w przedziale do tysiąca najlepszych uczelni świata (tab. 1). Wymienione 

poniżej, inne łódzkie uczelnie, należą do grupy 100 najlepszych w kraju. 

W głównym Rankingu Repozytoriów Uczelni Świata24, obejmującym re-

pozytoria dziedzinowe i instytucjonalne, z Europy zarejestrowanych zostało 

875 repozytoriów, w tym z Polski – 27. Pierwsze, chlubne miejsce, zajmuje 

Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – AMUR: 

http://repozytorium.amu.edu.pl. W ogólnoświatowym zestawieniu zostało ono 

sklasyfikowane na 155-tej pozycji, natomiast wszyscy pozostali uczestnicy pol-

skiego rankingu, znaleźli się poniżej 550-tego miejsca. Należy zauważyć, że 

w rankingu, obok wzorcowych repozytoriów instytucjonalnych, zarejestrowane 

są też biblioteki cyfrowe – instytucjonalne, regionalne lub dziedzinowe oraz 

archiwum między innymi dokumentów życia społecznego. Autorzy rankingu 

podkreślają znaczenie sieci, bibliotek cyfrowych i repozytoriów w kontekście 

komunikacji naukowej: „[…] The Web, digital libraries and repositories are 

changing the way scientific knowledge is distributed and accessed, providing 

new opportunities for a more exhaustive and balanced coverage of the scholar 

literature”25.  

Dodatkowo osobno wydzielony został ranking wyłącznie samych repozy-

toriów instytucjonalnych26, który powstaje na podstawie nieco innej analizy 

danych surowych, wykorzystanych też w rankingu głównym. Trzecim rankin-

giem uzupełniającym jest ranking tak zwanych portali27, które nie mogą zo-

stać zaklasyfikowane do żadnego z powyższych rankingów repozytoriów,  

w tej grupie znajduje się między innymi: Academia.edu, ResearchGate, Repo-

zytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych RCIN, Repozytorium CeON  

i CYBRA – Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa. Głównym celem rankingu 

repozytoriów jest: „[…] to promote Open Access initiatives (OAI) supporting 

the use of repositories for scientific evaluation purposes”28.  

24 Webometryczny Ranking Repozytoriów Świata – Europa – Polska, [dostęp: 10.04.2015], 

http://repositories.webometrics.info/en/Europe/Poland. 
25 I.F. Aguillo [et al.], op. cit., s. 477–486. 
26 Top institutionals, [dostęp: 10.04.2015], http://repositories.webometrics.info/en/

top_Inst. 
27 Top portals, [dostęp: 10.04.2015], http://repositories.webometrics.info/en/top_portals. 
28 I.F. Aguillo [et. al.], op. cit., s. 477–486. 
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Podobnie jak w przypadku rankingu uczelni, badana jest przejrzystość 

linkowania (visibility) oraz mierzona liczba przekierowań z innych serwisów 

(backlinks) za pomocą narzędzi MajesticSEO i ahrefs. Oceniana jest także, 

obecność zasobów repozytoryjnych w sieci, na podstawie danych zebranych 

przez komercyjne wyszukiwarki typu Google (size). Proporcje tych dwóch 

grup wskaźników przyjęto za 1:1. Oprócz powyższych, analizowane są wystą-

pienia plików w formatach .pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .ps, .eps. Ostatnim pa-

rametrem jest scholar, czyli publikacje z ostatnich pięciu lat (bez bieżącego) 

i ich wartość naukowa, zaindeksowane i widoczne w Google Scholar.  

Tylko repozytoria (według nazewnictwa stosowanego w rankingu) o sa-

modzielnej nazwie domenowej lub subdomenowej mogą znaleźć się w rankin-

gu. Trzy, spośród 27 znajdujących się w rankingu instytucji, posiada zarejestro-

waną bibliotekę cyfrową równolegle z repozytorium instytucjonalnym. 

Co więcej w rankingu znalazły się też uczelnie, które posiadają repozytoria,  

a w rankingu jest prezentowana wyłącznie biblioteka cyfrowa. Kolejne kry-

terium, czyli szczegółowy zapis nazwy domenowej według schematu: repo-

sitory.university.country, spełnia tylko 5 polskich repozytoriów. Pozostałe za-

wierają w nazwie na przykład: rodzaj używanego oprogramowania (dspace, 

dlibra-delibra, eprints), skrót bg oznaczający bibliotekę główną – organizatora 

repozytorium lub skrót własny, przez siebie ustalony. 

Z założenia zawartość repozytoriów powinny stanowić głównie dokumen-

ty naukowe pochodzące z danej jednostki uczelnianej. Blisko 60% spełnia to 

kryterium. Pozostałe repozytoria oprócz publikacji naukowych udostępniają 

także zabytki dziedzictwa kulturowego, które stanowią większość takich zaso-

bów. Przedmiotem dalszej analizy będzie tylko 5 wcześniej wyróżnionych re-

pozytoriów. Wszystkie repozytoria prezentują swoje zasoby w podziale na jed-

nostki właściwe ich uczelniom. Dodatkowo wydzielonymi kolekcjami, mogą 

być:  

 archiwum prac dyplomowych (na przykład „Archiwum Prac Dyplomo-

wych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego29”); 

 archiwum doktoratów (na przykład Doktoraty 2010-2015 / dostęp ograni-

czony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersyte-

tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu30). 

Dostęp do tak wydzielonych zasobów jest niestety zastrzeżony. Blisko 

11 000 obiektów naukowych zawiera łącznie repozytorium AMUR, następnie 

nieco ponad 3 500 – repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, 2 500 – repo-

zytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz porównywalnie – od 1300  

29 eRIKA – Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mo-

drzewskiego – zbiór „Archiwum Prac Dyplomowych KAAFM”, [dostęp: 10.04.2015], https://

repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/860. 
30 Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – kolekcja „Doktoraty 2010–2015 /

dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/”, [dostęp: 

10.04.2015], https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/104. 
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do 1600, repozytorium Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew-

skiego i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy31.  

Przeważającą część tych zasobów stanowią artykuły z czasopism wyda-

wanych przez właściwe uczelnie i są one dostępne w open access, na licencjach 

CC lub z embargiem, podobnie jak większość innych dokumentów naukowych 

deponowanych przez samych naukowców. W bieżącym roku będą brane pod 

uwagę tylko repozytoria z zasobami otwartymi w ilości minimum 90%. Dodat-

kowo twórcy rankingu zwrócą uwagę na nazewnictwo deponowanych plików – 

sugerowany schemat to TytułAutorRokWydania32. 

Kolejnym rankingiem, nowo rozwijanym przez Cybermetrics Lab, jest 

Webometryczny Ranking Pracowników Uczelni Świata, który znajduje się 

jeszcze w fazie testów i stanowi na razie tylko propozycję. W części jest on 

efektem analizy wyników, uzyskanych przez Cybermetrics Lab podczas bada-

nia, przeprowadzonego na grupie najczęściej cytowanych naukowców, doty-

czącego ich obecności w sieci. Metodologię wyboru tej grupy określono  

w ramach wcześniejszych badań33 – do tego celu wykorzystana została mię-

dzy innymi baza danych ISIHiglyCited.com34. 

Do analizy wybrano dwudziestu dwóch najczęściej cytowanych naukow-

ców w przedziale lat 1981–2008, pracowników europejskich instytucji badaw-

czych, przedstawicieli pięciu ogólnych dziedzin: nauk inżynierskich, fizycz-

nych, społecznych, o życiu i o zdrowiu. Z Polski, w tym gronie znalazły się 

trzy osoby. Dla tej próby obiektów zbadano dwa rodzaje, wcześniej zidentyfi-

kowanych, obecności w sieci: 

 instytucjonalną (w postaci osobistych stron WWW lub należących do 

grup na przykład laboratoryjnych, tworzone w obrębie domenowych 

stron WWW instytucji badawczych lub uczelni, przez samych naukow-

ców albo dla nich); 

 społecznościową (jako rezultat korzystania z profili Google Scholar, Mi-

crosoft Academic Search, menedżera organizacji bibliografii i dzielenia 

się publikacjami naukowymi Mendeley, serwisów społecznościowych 

typu LinkedIn, Academia.edu i zawartości serwisu SlideShare). 

Celem sprawdzenia, czy najczęściej cytowani naukowcy posiadają osobi-

ste strony www, wykonano ręczne przeszukanie Internetu za pomocą wyszuki-

warki Google. W tym przypadku przyjętymi wskaźnikami były linki odsyłające 

do takich stron. Dla społecznościowej obecności w sieci przeprowadzono  

31 Zestawienie polskich bibliotek cyfrowych, [dostęp: 10.04.2015], http://fbc.pionier.net.pl/

owoc/list-libs. 
32 Important Info for Future Editions (Updated 11 Sept14), [dostęp: 10.03.2015], http://

repositories.webometrics.info/en/node/26. 
33 A. Mas-Bleda [et al.], European highly cited scientists’ presence in the social Web, 

[in:] Proceeding of 14th International Society of Scientometrics and Informetrics Confer-

ence,Vienna-Austria, 2013, s. 1966–1967. 
34 Highly Cited Researchers, Thomson Reuters, [dostęp: 10.04.2015], http://research 

analytics.thomsonreuters.com/highlycited.  
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podobną analizę, z tym że wykorzystano tu analizę automatyczną za pomocą 

narzędzia Webometric Analyst 2.0: http://lexiurl.wlv.ac.uk i dopiero wtedy 

dokonano ręcznej analizy i selekcji wyników. Dodatkowo za wskaźniki obec-

ności w sieci zostały również użyte liczby: czytających, odwiedzających, śle-

dzących, wyświetleń profili i treści, polubień i udostępnień35. 

Autorzy powyższych badań zastrzegają, że są to badania pilotażowe  

i wymagają doboru pomocniczych narzędzi analitycznych.  

Próbna lista rankingowa Top 2000 najczęściej cytowanych naukowców  

z danego kraju, utworzona została na podstawie analizy publicznie dostępnych 

profili Google Scholar Citations (GSC). Mogą się na niej również znaleźć byli 

doktoranci oraz pracownicy naukowi, którzy nie są już czynni zawodowo, ale 

wcześniej afiliowali swoje publikacje. Dane zostały zebrane w trzecim tygo-

dniu stycznia 2015 r. Najwyżej w rankingu znajdują się osoby z największym 

indeksem Hirscha, drugim wskaźnikiem jest natomiast najwyższa liczba cyto-

wań, wyliczana według algorytmu używanego przez Google Scholar Citations. 

Z dwóch tysięcy naukowców, znajdujących się na polskiej liście rankin-

gowej36, osiemdziesięciu naukowców pochodzi z następujących łódzkich 

uczelni: Politechniki Łódzkiej (35; 44%), Uniwersytetu Łódzkiego (36; 45%), 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (8; 10%) i Akademii Humanistyczno-

Ekonomicznej w Łodzi (1; 1%). Czterech pracowników Uniwersytetu Łódz-

kiego afiliowało swoje prace równocześnie przy UNESCO, National Bank of 

Poland oraz National Cancer Institute. 

W pierwszej dziesiątce polskiego rankingu najczęściej cytowanych nau-

kowców według GSC, nie znalazł się żaden z naukowców łódzkich uczelni. 

Niemniej jednak Marek L. Kowalski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 

zajął bardzo bliską jedenastą pozycję (h-indeks 48; liczba cytowań 14 365). 

Inaczej jest w przypadku pierwszej setki pozycji omawianego rankingu, w tym 

zakresie wystąpiło już sześciu łódzkich badaczy: 4 osoby z Uniwersytetu Me-

dycznego w Łodzi oraz 2 z Politechniki Łódzkiej (tab. 2). Zdecydowanie wię-

cej reprezentantów łódzkich uczelni znalazło się w zakresie 1 do 1000 miejsc – 

są to już 34 osoby, w tym większość stanowią pracownicy Politechniki Łódz-

kiej.  

Pracownicy naukowi często jednak nie są świadomi tego, że powinni ak-

tualizować i weryfikować swoje profile z publikacjami, że używają różnych 

skrótów swojego imienia/on, nazwisk/a czy afiliacji, co zdecydowanie utrud-

nia ich jednoznaczną identyfikację, nawet w przypadku zawężenia do dziedzi-

ny, będącej przedmiotem ich zainteresowania. Przykładem na to może być pu-

blikacja, wymieniona w poniższej tabeli, wydana rzekomo w 1976 r., która 

okazała się preprintem z 2012 r. Stąd część danych GSC może zawierać istotne 

błędy, a także być znacząco zawyżona (tab. 2). 

35 I.F. Aguillo [et al.], Do highly cited researchers successfully use the social web?, 

“Scientometrics”, 2014, s. 337–356,  [DOI 10.1007/s11192-014-1345-0]. 
36 Ranking of scientists in Polish Institutions according to their Google Scholar Citations 

public profiles, [dostęp: 10.05.2015], http://www.webometrics.info/en/node/98. 
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Tabela 2 

Webometryczny Ranking Naukowców Świata – Europa – Polska – Łódź 

Źródło: Ranking of scientists in Polish Institutions according to their Google Scholar 

Citations public profiles, [dostęp: 10.05.2015],  http://www.webometrics.info/en/node/98. 

 

Podsumowanie 

 

Sytuacja w polskich jednostkach naukowych w zakresie gromadzenia  

danych o prowadzonych badaniach, realizowanych projektach naukowych, 

patentach, wdrożeniach czy dorobku publikacyjnym pracowników jest dość 

skomplikowana. Obserwuje się, że niektóre z nich, w tym uczelnie, wdrażają 

kompleksowe systemy zarządzania nauką (Current Research Information Sys-

tem) w oparciu o własne lub komercyjne narzędzia informatyczne. Repozyto-

ria publikacji oraz bazy opisów publikacji stają się wtedy jednym z wielu ele-

mentów złożonego portalu informacyjnego o danej uczelni, który w wyniku 

sprzężenia z bazami, na przykład kadrową, studentów i doktorantów, prowa-

dzonych projektów badawczych przez jednostki, bibliograficzną, czy bazą 

wdrożeń i patentów, pozwala na wizualizację licznych statystyk na różne spo-

soby. 

CRIS są zatem istotnym narzędziem wspierającym promocję uczelni oraz 

obrazującym na przykład dynamikę aktywności naukowej uczelni. Front-end 

CRIS zapewnia użytkownikom Internetu przejrzystość i dostęp do wyników 

badań naukowych sfinansowanych ze źródeł publicznych, natomiast back-end 

jest istotny dla kadry zarządzającej uczelnią, jako źródło danych decyzyjnych 

i narzędzie ewaluacji jednostek badawczych. Jednocześnie istnieje centralny 

system POL-on, który musi być uzupełniany, a jego utrzymanie nie generuje 

kosztów po stronie uczelni. Z założenia nie wypełnia zadania kompleksowej 

informacji o jednostce naukowej w rozumieniu zasad public relations. Rekto-

rzy i dyrektorzy instytutów naukowych muszą podjąć decyzję o wyborze wła-

ściwej, dla własnych instytucji ścieżki działania: budowa instytucjonalnego 

systemu CRIS czy też poprzestanie na wprowadzaniu danych do systemu  

centralnego. Wydaje się, że posiadanie instytucjonalnego  CRIS zwiększa  
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widoczność, zapewnia indywidualizm i promocję jednostki naukowej, a przede 

wszystkim zapewnia rektorom i dyrektorom narzędzie do sprawnego zarządza-

nia jednostką. Wprawdzie organizacja wprowadzania danych do dwóch syste-

mów jest zadaniem niezwykle skomplikowanym, przy braku w chwili obecnej 

sprawnej komunikacji pomiędzy systemami, jednak w efekcie może przynieść 

w przyszłości więcej korzyści, zwłaszcza że Laboratorium webometryczne Cy-

bermetrics rozważa tworzenie nowego rankingu, tym razem systemów zarzą-

dzania wiedzą CRIS. Jakiekolwiek decyzje zostaną podjęte na poziomie każdej 

z jednostek naukowych, pewne jest, że biblioteki w większym lub mniejszym 

zakresie będą zaangażowane w te procesy. W zależności od stopnia zaangażo-

wania, różna będzie również odpowiedzialność bibliotek za efekty ich działań.  
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PISEMNE PRACE DYPLOMOWE JAKO CZĘŚĆ REPOZYTORIUM 

INSTYTUCJONALNEGO AGH W KRAKOWIE.  

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

 

 
Abstract: At the end of 2013 the Main Library and the University Computer  Cen-

tre of the AGH University of Science and Technology (AGH University) joined the 

conceptual work on the creation of an institutional repository. Entries, requiring univer-

sities to check theses with the use of an anti-plagiarism system and to register them in  

a nationwide repository of diplomas, first noted in the project, and then in the Law on 

Higher Education act, were the impulse to take up the work. Ultimately, the AGH Uni-

versity’s Repository will contain many other types of objects, but considering the dead-

lines set forth in the act, activities in the area of theses have become a priority in this 

project. In 2014 detailed rules for placing documents in the repository were developed. 

In accordance with Rector’s authorities’ expectations, the development of procedures 

related to the circulation of current theses and software implementation was completed 

in June 2015. At the same time, the registration of archive diplomas (which defense 

was held between October 2009 and May 2015) in a prototype version of the repository 

has begun. In the paper the conception of the repository and issues related to the organ-

ization and management of the project is presented. 

 

Słowa kluczowe: repozytor ium instytucjonalne, organizacja, zarządzanie, Biblio-

teka Główna AGH w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 

w Krakowie 

 

 

Wstęp 

 

Idea gromadzenia i organizowania dostępu do elektronicznych źródeł wie-

dzy, digitalizacji zasobów drukowanych, rękopisów i innych zasobów zaczęła 

się krystalizować jeszcze w ubiegłym wieku. W latach 90. wraz z ideą społe-

czeństwa opartego na wiedzy zrodził się ruch open access, którego podstawą 

było działanie na rzecz budowy otwartego modelu komunikacji naukowej, po-

przez tworzenie warunków umożliwiających szybki i trwały dostęp dla każde-

go do cyfrowych treści naukowych oraz edukacyjnych. W pierwszej kolejności 

w sieci zaczęły być udostępniane otwarte czasopisma naukowe. Fascynacja 

możliwościami i wymierne efekty w postaci szerszego dostępu do informacji 

o prowadzonych badaniach naukowych i ich wynikach czy wzrostu cytowalno-

ści, w dalszej kolejności zaowocowały budową bibliotek cyfrowych, a następ-

nie repozytoriów. Już wówczas niektóre biblioteki cyfrowe, tworzone przez 



 

środowiska akademickie, w pewnym stopniu nosiły znamiona repozytoriów, 

choć sam termin repozytorium instytucjonalne  pojawił się nieco później. 

Według Wikipedii1 repozytorium instytucjonalne jest to archiwum on-line 

przeznaczone do gromadzenia, przechowywania i rozpowszechniania cyfro-

wych wersji wytworów intelektualnej działalności instytucji, w szczególności 

instytucji badawczej.  

W przypadku uczelni akademickich repozytorium zawiera materiały takie 

jak monografie, artykuły z czasopism uczelnianych, materiały konferencyjne, 

rozprawy doktorskie. Może również przechowywać inne cyfrowe zasoby wy-

twarzane w uczelni, jak dokumenty administracyjne, materiały dydaktyczne  

i temu podobne. 

Jednym z głównych celów prowadzenia repozytorium instytucjonalnego 

jest zapewnienie otwartego dostępu do wyników badań prowadzonych w danej 

instytucji poprzez autoarchiwizowanie, w celu globalnego udostępnienia infor-

macji o nich, a także przechowywanie i zachowanie innych cyfrowych zaso-

bów instytucjonalnych, w tym niepublikowanych lub w inny sposób łatwo na-

rażonych na utratę, to jest prace dyplomowe czy też raporty techniczne. 

Według Clifforda Lyncha2 repozytorium instytucjonalne uczelni to zespół 

usług, które uniwersytet oferuje członkom swojej społeczności, mających na 

celu gromadzenie oraz upowszechnianie cyfrowych dokumentów tworzonych 

przez instytucję i jej członków, a także zarządzanie obiektami z uwzględ-

nieniem ich długoterminowego zabezpieczenia. 

Znaczącym bodźcem dla rozwoju polskich repozytoriów stało się wspólne 

stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polskiej 

Akademii Nauk, przyjęte w 2013 r., w którym stwierdza się, że otwarty dostęp 

jest istotnym etapem na drodze do wdrożenia otwartych rozwiązań w polskim 

systemie nauki3. 

Obecnie w Polsce znaczna liczba uczelni może pochwalić się posiadaniem 

repozytorium. W bazach tych, często na zasadzie autodeponowania, przede 

wszystkim rejestrowane są publikacje pracowników i doktorantów. Natomiast  

prace dyplomowe na ogół gromadzone są w odrębnych systemach uczelnia-

nych (archiwa prac dyplomowych, APD), choć przykładowo na Uniwersytecie 

Warszawskim w październiku 2014 r. nastąpiło połączenie Repozytorium UW 

z Archiwum Prac Dyplomowych4. Podobne rozwiązanie zastosowane zostanie 

w Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH). 

1 Wikipedia, the free encyclopedia, [dostęp: 19.02.2015], http://en.wikipedia.org/wiki/

Institutional_repository. 
2 C.A. Lynch, Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the 

Digital Age, “ARL: A Bimonthly Report”  2003, nr 226, [dostęp: 19.02.2015], http://www. 

arl.org/resources/pubs/br/br226/br226ir.shtml. 
3 Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zasad 

otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych, [dostęp: 17.02.2015],  http://

www.krasp.org.pl/pl/uchwaly/uchwaly_krasp. 
4 Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego – promuje i zwiększa cytowania, [dostęp: 

24.02.2015], http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1561& 

Itemid=241. 
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Projekt Repozytorium AGH  

 

W AGH od 2001 r. budowana była biblioteka cyfrowa, choć pierwszy 

zdigitalizowany tekst (skrypt uczelniany) Biblioteka Główna udostępniła  

w Internecie już w 1999 r.5 Od 2006 r. w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej –

AGH zaczęto rejestrować rozprawy doktorskie, których obrona odbyła się  

w AGH, a od 2007 r. – artykuły z uczelnianych czasopism naukowych AGH. 

W bazie znalazły się także inne typy dokumentów. Wszystkie one zostaną 

przeniesione do Repozytorium AGH. 

Prace nad projektem Repozytorium AGH rozpoczęto pod koniec 2013 r. 

Zasadniczym celem projektu było utworzenie nowego narzędzia wymiany wie-

dzy i komunikacji naukowej, które umożliwi znacznie szersze upowszechnia-

nie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych 

prowadzonych w AGH. Przyjęto założenie, że zadanie będzie realizowane  

poprzez gromadzenie wszystkich dokonań Uczelni, jej pracowników, doktoran-

tów i studentów, w szczególności tych, które stanowią podstawę oceny jedno-

stek i osób, a także długoterminowe przechowywanie wszelkich innych cyfro-

wych zasobów instytucjonalnych. 

Docelowo w Repozytorium AGH mają się znaleźć następujące obiekty: 

 pisemne prace dyplomowe wraz z dokumentami towarzyszącymi (takie 

jak: programy komputerowe, mapy, plany oraz recenzje tych prac); 

 rozprawy doktorskie bronione w AGH wraz z dokumentami towarzyszą-

cymi; 

 artykuły z czasopism wydawanych przez Wydawnictwa AGH lub inne 

wydawnictwa, których instytucją sprawczą jest AGH, w tym także czaso-

pism organizacji studenckich, działających w Uczelni; 

 inne publikacje wydawane przez Wydawnictwa AGH (skrypty, podręczni-

ki akademickie, monografie, rozprawy doktorskie po obronie przeredago-

wane i wydane w formie monografii i inne); 

 publikacje pracowników AGH zamieszczane w źródłach pozauczelnia-

nych; 

 materiały źródłowe baz danych tworzonych w BG AGH (BIOGRAM, 

DHC, ABC-KRAKÓW) lub ich fragmenty; 

 dokumenty administracyjne Uczelni (Statut AGH, zarządzenia i pisma 

okólne rektora, regulaminy, uchwały Senatu, komunikaty kanclerza, kwe-

stora, kadrowe, sprawozdania władz i temu podobne); 

 filmy rejestrujące wydarzenia odbywające się na Uczelni, między innymi 

konferencje czy wystawy; 

 fotografie ze zbiorów AGH (baza Foto AGH i inne); 

 raporty z badań prowadzonych ze środków publicznych, opisy projektów 

badawczych; 

5 S. Mitkowski, Elektrotechnika ogólna: ćwiczenia laboratoryjne, Kraków 1999, [dostęp: 

19.02.2015], http:// winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0002/. 
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 zasoby edukacyjne tworzone na platformie Open AGH, takie jak kursy, 

skrypty, testy, ćwiczenia, prezentacje i symulacje tworzone przez pracow-

ników, studentów i doktorantów AGH; 

 zbiory Muzeum AGH; 

 zasoby Archiwum Uczelni; 

 inne materiały niepublikowane (na przykład wewnętrzne opracowania dla 

potrzeb władz Uczelni), wskazane przez Rektora AGH; 

 obiekty badawcze. 

Po przeprowadzeniu analizy dostępnych programów do obsługi Repozy-

torium AGH wybrane zostało oprogramowanie DSpace. Przez kolejne miesią-

ce trwały prace nad dostosowaniem DSpace-a do potrzeb Repozytorium oraz 

opracowaniem jego struktury i funkcjonalności. Przygotowano też instrukcję 

tworzenia metadanych w formacie Dublin Core dla różnych typów obiektów 

oraz wytyczne odnośnie do formatów prezentacyjnych i macierzystych dla po-

szczególnych rodzajów obiektów cyfrowych. Opracowano szczegółowe zasady 

umieszczania dokumentów w Repozytorium AGH. 

W pierwotnej wersji projektu przyjęto założenie, że w pierwszej kolejno-

ści do Repozytorium AGH przejęte zostaną publikacje z Akademickiej Biblio-

teki Cyfrowej – AGH, a w dalszej kolejności stopniowo wprowadzane będą 

pozostałe obiekty, wymagające dodatkowych prac przygotowawczych (digita-

lizacja, Optical Character Recognition – OCR, wybór i porządkowanie, pozy-

skiwanie danych ze źródeł zewnętrznych). 

 

Pisemne prace dyplomowe w Repozytorium AGH 

 

W lipcu 2014 r. pojawiła się znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie 

wyższym6, w której znalazły się, zapowiadane już wcześniej w projekcie usta-

wy, zapisy obligujące uczelnie do sprawdzania z wykorzystaniem programów 

antyplagiatowych, pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem i przesyła-

nie ich, niezwłocznie po zdaniu egzaminu przez studenta, do Zintegrowanego 

Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on, do Ogólnopol-

skiego Repozytorium (pisemnych) Prac Dyplomowych (ORPD)7. 

W ORPD mają się znaleźć pisemne prace dyplomowe, których obrona, 

zakończona pozytywnym wynikiem, odbyła się po 30 września 2009 r. Ter-

min, jaki ustawodawca wyznaczył uczelniom do wykonania powyższego zada-

nia, to 31 grudnia 2016 r. Z uwagi na narzucone ustawą terminy niezbędne 

okazało się dokonanie weryfikacji wskazanego wyżej harmonogramu prac. 

Zdecydowano, że w kolejnych miesiącach zespół projektowy, pracujący nad 

Repozytorium AGH, skupi się wyłącznie na pracach dyplomowych, pozo-

stawiając na później opracowanie procedur, związanych z innymi typami 

obiektów. 

6 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw, „Dziennik Ustaw”  2014.1198, art. 167 a, 167 b. 
7 Ibidem, art. 167 b, ust. 1. 
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Część uczelni wdrożyła już kilka lat temu elektroniczne systemy obsługi 

prac dyplomowych. Zasadniczo są one elementem systemów obsługujących 

dziekanaty. Pozostałe uczelnie czeka opracowanie lub dopracowanie procedur, 

wybór i implementacja oprogramowania, dostosowanie się do wymogów sta-

wianych przez POL-on. 

W AGH przyjęto rozwiązanie, które zakłada, że na bazie oprogramowania 

DSpace funkcjonować będą dwa, powiązane ze sobą, systemy: 

 System Obsługi Prac Dyplomowych (SOPD); 

 Repozytorium AGH. 

Opracowane zostały zasady i organizacja deponowania prac w SOPD. 

Trwają prace nad automatyzacją przenoszenia prac dyplomowych z wyżej wy-

mienionego systemu do Repozytorium AGH. 

W okresie przejściowym, czyli do 31 grudnia 2016 r., prace będą realizo-

wane dwutorowo. Na poszczególnych wydziałach pracować będą tak zwane 

Lotne Brygady, które zajmą się opracowaniem zasobu za okres październik 

2009 r. – maj 2015 r. Przeszkolone i posiadające stosowne certyfikaty na do-

stęp do teczek osobowych studentów i na przetwarzanie danych osobowych 

zespoły rozpoczęły prace pod koniec lutego 2015 r. Ich zadaniem jest weryfi-

kacja i/lub uzupełnianie metadanych, pobranych z systemu dziekanat.xp, bądź 

wprowadzanie wymaganych przez ustawę metadanych8, gdy brak ich będzie  

w omawianym systemie oraz wczytywanie do Repozytorium AGH plików  

z tekstami prac. Testy przeprowadzone wcześniej na próbce prac dyplomowych 

jednego z wydziałów nie wypadły optymistycznie, bowiem wiele plików było 

uszkodzonych, co spowodowało, że nie było można ich odczytać oraz prze-

kopiować do Repozytorium. Decyzją władz rektorskich, w przypadku stwier-

dzenia uszkodzeń plików, mają być sporządzane odpowiednie protokoły. Jak 

dotąd, mimo zapowiedzi, Ministerstwo nie przygotowało wzoru takiego proto-

kołu. 

Kolejny problem, z którym będą musiały się zmierzyć uczelnie, głównie 

techniczne, wiąże się z koniecznością dokonywania identyfikacji typu pracy, 

czyli rozróżniania, czy praca jest pracą pisemną czy projektem inżynierskim. 

W myśl ustawy, w ORPD mają być rejestrowane „pisemne prace dyplomo-

we”9, co ma swoje uzasadnienie; zawartość ORPD będzie służyć jako materiał 

porównawczy dla systemu antyplagiatowego. Jak jednak na poziomie uczelni 

odróżnić prace pisemne od projektów inżynierskich? Przy próbach identy-

fikacji nie można kierować się jedynie tytułem, bowiem nie zawsze z niego 

wynika, czy jest to typowy projekt inżynierski czy praca zawierająca tekst. Tak 

8 Tytuł pracy dyplomowej, imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej, imiona i nazwisko 

promotora pracy dyplomowej, imiona i nazwiska recenzentów pracy dyplomowej, nazwa podsta-

wowej jednostki organizacyjnej, nazwa uczelni, datę zdania egzaminu dyplomowego, nazwa 

kierunku studiów. 
9 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw, „Dziennik Ustaw” 2014, poz. 1198, art. 167 a, 167 b. 
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więc dopiero wgląd w daną pracę pozwoli na wiarygodną identyfikację jej ty-

pu. Być może nie będzie to praca trudna, ale z pewnością czasochłonna, co 

przy okresie danym na wykonanie całości prac ma niebagatelne znaczenie.  

Na podstawie danych zebranych z wydziałów wynika, że Lotne Brygady 

będą miały do wprowadzenia do Repozytorium ponad 35 tys. prac archiwal-

nych. 

Innym trybem objęte zostaną prace bieżące. Rocznie w AGH bronionych 

jest około 7 tys. prac. Najbliższe obrony przewidziane są na okres od czerwca 

do października 2015 r. Prace te będą deponowane przez studentów w systemie 

SOPD, następnie oceniane przez opiekunów (promotorów), opiniowane przez 

recenzentów, sprawdzane przez opiekuna systemem antyplagiatowym. Po po-

zytywnym przejściu wszystkich kroków student będzie mógł wydrukować pra-

cę osygnowaną specjalnym kodem. Po obronie praca wraz z niezbędnymi me-

tadanymi będzie pobierana do bazy zasadniczej czyli Repozytorium AGH,  

a następnie przekazywana do POL-onu (do ORPD). Początkowo zakładano, że 

do obsługi prac dyplomowych wykorzystany zostanie system dziekanat.xp.  

W praktyce rozwiązanie to okazało się niemożliwe. Należało zatem opracować 

nową koncepcję. Ostatecznie zdecydowano, że także do obsługi prac dyplomo-

wych wykorzystane zostaną możliwości oprogramowania DSpace, a narzędzie 

opracują pracownicy Biblioteki Głównej AGH we współpracy z informatykami 

Uczelnianego Centrum Informatyki. Prace nad tym systemem trwają, a pilota-

żowy produkt zostanie poddany próbie podczas rejestrowania prac licencjac-

kich (czerwiec – lipiec) oraz magisterskich (czerwiec – październik). 

 

Inne prace 

 

Równolegle w ramach projektu Repozytorium AGH realizowany jest pod-

projekt „Historia AGH”. Wykorzystano w nim zasoby lokalnych baz, od wielu 

lat tworzonych przez Bibliotekę Główną: BIOGRAM i DHC. Baza BIOGRAM 

(wcześniej w formie tradycyjnej kartoteki) początkowo obejmowała wszystkie 

znaczące postaci Uczelni. Później zaczęto do niej wprowadzać także notki  

o osobach, o których pojawiały się wzmianki w innych źródłach. Kilka lat póź-

niej zaczęto tworzyć bazę rejestrującą doktorów honorowych AGH. Po zmianie 

oprogramowania (przejście z ISIS-a na wiki), scaleniu baz, dodaniu portretów, 

uzupełnieniu o źródła, stały się one podstawą serwisu „Historia AGH”10. 

 

Współpraca 

 

Inicjatorem budowy repozytorium instytucjonalnego w AGH była Biblio-

teka Główna. Po przedstawieniu założeń do projektu władze rektorskie przy-

chyliły się do propozycji budowy Repozytorium AGH i zaleciły opracowanie 

szczegółowego projektu oraz harmonogramu prac. Z uwagi na to, że projekt 

10 Historia AGH, [dostęp: 25.02.2015], http://historia.agh.edu.pl/wiki/Strona_główna. 
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Repozytorium obejmuje wiele obszarów działalności Uczelni, niezbędne było 

nawiązanie współpracy w tym zakresie z Uczelnianym Centrum Informatyki, 

Działem Nauczania, dziekanatami na poszczególnych wydziałach, Muzeum 

AGH11. W przyszłości planowane jest podjęcie współpracy w zakresie Repo-

zytorium także z innymi jednostkami Uczelni, między innymi: Archiwum 

AGH, Wydawnictwami AGH, Centrum e-Learningu. Z częścią tych jednostek 

Biblioteka Główna od wielu lat współpracuje w innych obszarach i są tego 

wymierne efekty (współpraca z UCI w zakresie implementacji nowych  

rozwiązań technicznych, informatycznych w odniesieniu do Bibliografii Publi-

kacji Pracowników AGH, współpraca z Wydawnictwami AGH w zakresie 

pozyskiwania elektronicznych wersji publikacji dla biblioteki cyfrowej i temu 

podobne).  

Jest to zatem przedsięwzięcie długoterminowe, wielozadaniowe, obej-

mujące wiele aspektów działalności Uczelni, wymagające udziału wielu jed-

nostek. Wkrótce wejdą w życie wewnętrzne akty prawne, które określą  

kompetencje i zadania poszczególnych jednostek oraz zadania i tryb pracy  

w Repozytorium AGH. 

 

Regulacje prawne 

 

Przyjęto założenie, że w formie zarządzeń rektora AGH ukażą się dwa 

regulaminy: regulamin w sprawie gromadzenia, przechowywania i udostępnia-

nia cyfrowych zasobów instytucjonalnych w bazie wiedzy pod nazwą Repozy-

torium AGH oraz regulamin opisujący tryb i zasady deponowania i obiegu 

prac dyplomowych w SOPD. Projekt pierwszego z nich opracowany został 

przez Bibliotekę Główną, opracowanie drugiego leży w kompetencjach Działu 

Nauczania AGH. Oddzielnie przygotowana zostanie szczegółowa instrukcja 

umieszczania danych w Repozytorium AGH. 

 

Organizacja i zarządzanie projektem 

 

Prace projektowe nad Repozytorium AGH rozpoczęto od opracowania 

schematu organizacyjnego, w którym poszczególnym osobom czy grupom 

osób przypisano podstawowe zadania i określono ich kompetencje. Powołano 

Komitet Sterujący, na czele którego stanął prorektor ds. nauki. Kierownikiem 

projektu została dyrektor BG, a jej zastępcą – dyrektor UCI. Ponadto powoła-

no trzy stałe zespoły: merytoryczny, techniczny i ekonomiczny. W trakcie rea-

lizacji projektu, w miarę potrzeb, powoływane są także zespoły robocze dla 

rozpracowania lub wykonania konkretnego zadania. I tak między innymi po-

wstał zespół Lotnych Brygad, którego zadaniem jest wprowadzenie do Repo-

zytorium AGH metadanych i plików zawierających prace dyplomowe  

11 Muzeum AGH w zakresie merytorycznego wsparcia podprojektu „Historia AGH”. 
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(za okres: październik 2009 r. – maj 2015 r.). Zespół składa się z kilku dwuoso-

bowych podzespołów, które przede wszystkim będą pracować na wydziałach. 

Równolegle pracuje Zespół do spraw Historii AGH, pod kierunkiem zastępcy 

dyrektora Biblioteki Głównej. Zadaniem kolejnego zespołu jest przygotowanie 

narzędzia do SOPD. Opracowany został ramowy harmonogram całego projektu 

oraz szczegółowy – na 2014 r. Podobny przygotowany został na 2015 r. Na 

bazie harmonogramu powstał kosztorys, w którym ujęto koszty zakupu sprzętu 

komputerowego oraz wynagrodzeń za dodatkowe prace, wykonywane poza 

obowiązkami służbowymi. 

 

Podsumowanie 

 

Co pewien czas nad bibliotekami, jak miecz Damoklesa, zawisa widmo 

końca ich istnienia. Tu i ówdzie słyszy się, że w dobie komputeryzacji, infor-

matyzacji, gdy już wszystko jest w Internecie, biblioteki nie są potrzebne.  

I faktycznie, na tej fali polikwidowano wiele bibliotek publicznych, a w akade-

mickich ogranicza się zatrudnienie. Wydaje się jednak, że biblioteki powinny 

wykorzystywać wszelkie okazje, by nadal funkcjonować, przyjmując jako wa-

runek podstawowy i bezwzględny to, że konieczne jest permanentne prze-

kształcanie się i dostosowywanie do zmieniających się uwarunkowań i otocze-

nia. 

Jak napisano we wstępie, wiele bibliotek podjęło się budowy repozyto-

riów instytucjonalnych, zanim wynikło to z nakazów ministerialnych. Podobnie 

wcześniej było z rejestracją dorobku publikacyjnego pracowników. Dzisiaj  

w wielu uczelniach nikt nie wyobraża sobie oceny pracowników czy parame-

tryzacji wydziałów bez wsparcia biblioteki uczelnianej. Coraz częściej w zarzą-

dzeniach rektorskich spotykamy się ze sformułowaniami i stwierdzeniami, że 

jedyne wiarygodne źródło danych o dorobku publikacyjnym to bibliograficzna 

baza biblioteczna, że biblioteka wyliczy, biblioteka przygotuje i temu podobne. 

A więc jednak w wielu uczelniach bez biblioteki funkcjonować się nie da. 

W lipcu ubiegłego roku ustawa wprowadziła obowiązek rejestrowania  

i przesyłania do POL-onu prac dyplomowych. Nikt nie wskazywał, że mają się 

tym zająć biblioteki akademickie. Ale mogły skorzystać z szansy, zapropono-

wać swoje usługi, kompetencje, doświadczenie i włączyć się do prac. 

Ostatnio podjęta przez BG AGH inicjatywa jest jednym z większych 

przedsięwzięć ostatnich kilku lat. Projektem docelowo objęta będzie cała uczel-

nia z jej bieżącą działalnością, jak i wszystko, co ważne, z przeszłości. Podsta-

wowym warunkiem powodzenia przedsięwzięcia jest kompetentny, zaangażo-

wany zespół pracowników: bibliotekarzy i informatyków, dobrze układająca 

się współpraca z poszczególnymi jednostkami Uczelni, przychylność władz 

oraz przejrzyste i sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi i całym projektem.  
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Abstract: Academic magazines constitute a separate specific group of titles in the offer 

of academic libraries. Librarians join in their electronic publishing and university pub-

lishers assume the long-term archiving of digital resources. New trends in publishing 

academic magazines and a reduction in printed resources can be observed. Some titles 

cannot be shown in the library OPAC. There is a need for information about online 

resources. This article attempts to answer the question how the offer of academic maga-

zines is presented in OPACs, digital libraries and on the library websites of selected 

technical universities in Poland. Attention was paid to the resources available online. In 

order to determine how the information about magazines in print and online is devel-

oped, the title published at a particular university as well as those titles issued by other 

universities in their catalogues were considered . The review of the above mentioned 

sources was made in the period July-September 2014.   

 

Słowa kluczowe: akademickie czasopisma informacyjne, biblioteki wyższych 

uczelni technicznych, OPAC, biblioteki cyfrowe 

 

 

Rozwój zasobów ogólnie dostępnych i nowoczesnych źródeł informacji 

sprzyjają sprawnej komunikacji i dzieleniu się wiedzą. Bibliotekarze aktywnie 

włączają się w ten proces, a starania te znajdują odzwierciedlenie w ofercie bi-

bliotek. Szczególne miejsce w kolekcji bibliotek zajmują akademickie czasopi-

sma informacyjne (ACI). Stanowią one oddzielną specyficzną grupę tytułów 

wśród czasopism uczelnianych. Wynika to z przekazu treści i zawartości me-

rytorycznej. Obok tradycyjnych wersji drukowanych pojawiły się zasoby elek-

troniczne udostępniane głównie na stronach poszczególnych uczelni oraz na 

platformach bibliotek cyfrowych. W ostatnim czasie wydawcy uczelniani przej-

mują długoterminowe archiwizowanie zasobów cyfrowych. Obserwuje się no-

we trendy w publikowaniu ACI w Internecie. W związku z tym zmniejszają się 

zasoby drukowane w bibliotekach, niektóre tytuły nie mogą zostać opracowane 

w katalogu komputerowym biblioteki. Kolekcja podlega ciągłym zmianom.  

W artykule podjęto próbę przedstawienia oferty bibliotek w zakresie cza-

sopism informacyjnych wydawanych przez uczelnie techniczne. W okresie li-

piec-wrzesień 2014 r. dokonano przeglądu czasopism na stronach WWW  



 

bibliotek wybranych wyższych uczelni technicznych w Polsce, według kryteru-

im ich obecności w serwisach bibliotecznych. Szczególną uwagę zwrócono na 

zasoby dostępne online. Badaniem objęto trzy różne źródła informacji tworzo-

ne przez bibliotekarzy: katalog komputerowy (OPAC), biblioteka cyfrowa, cza-

sopisma linkowane na stronie WWW biblioteki. 

 

Przesłanki podjęcia problemu badawczego 

 

Istniało kilka przesłanek podjęcia problemu badawczego w niniejszej pra-

cy. Jedną stanowiło rozpoznanie zmian w udostępnianiu czasopism w bibliote-

kach naukowych na przykładzie akademickich czasopism informacyjnych;  

drugą – wyjaśnienie przyczyn konieczności modyfikacji działalności informa-

cyjnej bibliotek w ramach nowych zadań związanych z wprowadzeniem mate-

riałów dostępnych online. Udostępnianie czasopism w bibliotece łączy się  

z informacją o czasopismach w katalogach komputerowych, bibliotekach cy-

frowych i na stronie internetowej biblioteki. 

Wybór akademickich czasopism informacyjnych jako materiału badaw-

czego nie był przypadkowy. W ofercie uczelni cyfrowe archiwa otwarte są roz-

proszone w Internecie, a wersje drukowane dystrybuowane bezpłatnie przez 

większość instytucji. Biblioteki pozyskują tytuł wydawany w macierzystej 

uczelni przede wszystkim bezpośrednio od wydawnictw uczelnianych lub dzia-

łu promocji, natomiast tytuły wydawane przez uczelnie inne od bibliotek  

i/lub od wydawnictw uczelnianych, działu promocji tychże uczelni.  

W kolekcji bibliotecznej ACI stanowią specyficzną grupę tytułów. Ze 

względu na sposób przekazu treści i zawartość merytoryczną wyróżniają się 

wśród innych czasopism uczelnianych. Zawierają one sprawozdania, wywiady, 

komentarze, felietony, proste informacje prasowe, coraz częściej multimedia 

charakterystyczne dla prasy internetowej, co powoduje, że publikacje te pomi-

jane są w profesjonalnych serwisach, takich jak: Arianta – Naukowe i Branżo-

we Polskie Czasopisma Elektroniczne, BazTech – Baza Danych o Zawartości 

Polskich Czasopism Technicznych, Biblioteka Nauki Centrum Otwartej Nauki, 

Directory of Open Access Journals, wykazy czasopism Open Access oraz wy-

kazy czasopism uczelnianych sporządzone przez bibliotekarzy na stronach 

WWW bibliotek. 

Na specyfikę ACI składa się także tematyka skoncentrowana przede 

wszystkim na jednej uczelni. Dokumentacja życia uczelni stanowiąca misję 

czasopisma wyznacza dobór materiałów do publikacji. Jako jedno z narzędzi 

promocji uczelni rejestrują wiadomości z zakresu historycznych i bieżących 

wydarzeń mających miejsce na uczelni, sprawy związane z uczelnią i szkolnic-

twem wyższym, awanse pracowników uczelni. Są specyficznym, cennym źró-

dłem informacji o bibliotekach wyższych uczelni technicznych. Można w nich 

przeczytać między innymi o: początkach komputeryzacji w Polsce1, rozwoju 

1 Zob.: Co nowego w… Bibliotece, oprac. E.R., „Życie Uczelni. Biuletyn Informacyjny 

Politechniki Łódzkiej” 1996, nr 40, s. 5; I. Pawelec, H. Celoch, Biblioteka Główna, „Biuletyn 
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specjalistycznych serwisów tworzonych przez bibliotekarzy2, adaptacji biblio-

tek do nowych warunków funkcjonowania w nowopowstałych budynkach bi-

bliotecznych3. Zawartość obszernych wiadomości o bibliotekach powoduje, że 

obok czasopism fachowych pełnią funkcję informacyjną i edukacyjną w dzie-

dzinie rozwoju bibliotekarstwa polskiego. 

 

Stan badań 

 

Pomimo tego, że duża liczba publikacji w literaturze przedmiotu jest po-

święcona tematyce dokumentów w katalogach komputerowych, bibliotekach 

cyfrowych i na stronach WWW bibliotek, to niewiele z nich przedstawia sensu 

stricto czasopisma informacyjne uczelni wyższych. Jednak analiza  kolekcji 

czasopism w różnych bibliotekach dostarcza wiedzy na temat ich udostępnia-

nia.  

W początkowym okresie budowania otwartych zasobów współczesnych 

czasopism uczelnianych, Marek Nahotko mówiąc „o uruchomieniu zasadniczej 

transformacji w sposobach publikowania, której efektem będą nowe możliwo-

ści i nowe produkty zmieniające praktykę wydawniczą”4, rozważania koncen-

truje na naukowych czasopismach elektronicznych dostępnych w Internecie. 

Autor zwraca uwagę na zmiany zachodzące w bibliotekach, pisząc, że: 

„Tworzenie nowych schematów metadanych (…) jest odzwierciedleniem zmia-

ny praktyki katalogowania w kierunku nowego pojmowania opisu i udostępnia-

nia treści5.  

W innych publikacjach, cyfrowe kolekcje czasopism zanalizowano pod 

różnym kątem, także w serwisach: katalogi komputerowe, biblioteki cyfrowe, 

strony WWW bibliotek, które objęto badaniem w niniejszej pracy. W ka-

talogach komputerowych polskich bibliotek zbadano rekordy dokumentów  

Informacyjny Politechniki Lubelskiej” 1997, nr 1, s. 36; H. Ganińska, Co nowego w Bibliotece 

Głównej, „Głos Politechniki. Pismo Politechniki Poznańskiej”  1997, nr 2–3, s. 12–13; H. Szar-

ski, Komputeryzacja systemu biblioteczno-informacyjnego PWr, „Pryzmat. Pismo Informacyjne 

Politechniki Wrocławskiej” 2003, nr 171, s. 46–47; L. Szczygłowska, Komputeryzacja Biblio-

teki Głównej Politechniki Częstochowskiej w systemie APIS-ZB, „Politechnika Częstochowska” 

2000, nr 13, s. 9–11. 
2 Zob.: J. Gajda, Biblioteka Politechniki Lubelskiej. Milion dokumentów w polskich biblio-

tekach cyfrowych, „Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej”  2012, nr 2 (30), s. 16–17;  

A. Narloch, J. Skrodzka, BazTech – baza indeksująca polskie czasopisma z zakresu nauk tech-

nicznych, „Forum Uczelniane. Pismo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  

w Szczecinie” 2014, nr 3 (23), s. 26–28. 
3 Zob.: I. Piwońska, A. Peszel, Koniec wieńczy dzieło, „Głos Akademicki Wojskowej 

Akademii Technicznej” 2014, nr 1 (214), s. 40; Nowe oblicze Biblioteki Głównej AGH. Temat 

wydania, „Biuletyn AGH” 2014, nr 75, s. 2, 4–15; Biblioteka bez papierowej książki, ale innych 

tu nie braknie, „Pryzmat. Wiadomości Politechniki Wrocławskiej”  29.04.2014, Aktualizacja: 

07.05.2014 16:33, [dostęp: 15.08.2014], http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/wiadomosci/702. 
4 M. Nahotko, Naukowe czasopisma elektroniczne, Warszawa 2007, s. 15. 
5 Ibidem, s. 152. 
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ze szczególnym uwzględnieniem informacji o zasobach znajdujących się  

w bibliotekach cyfrowych i ustalono, że wśród bibliotek publicznych, uniwer-

syteckich, ekonomicznych, AWF, rolniczych, teologicznych i artystycznych, 

najwięcej informacji zamieściły biblioteki uczelni technicznych6. W katalo-

gach bibliotek uczelni technicznych znaleziono sposoby udostępniania infor-

macji o ogólnodostępnych zasobach w Internecie z poziomu skatalogowanego 

czasopisma drukowanego i wyróżniono między innymi biblioteki posiadające 

katalogi z aktywnym odsyłaczem dostępnym w każdym opracowanym czaso-

piśmie7.  

Poprzez analizę czasopism medycznych w wybranych pięciu bibliotekach 

cyfrowych pokazano, jak dużym zainteresowaniem cieszą się zasoby cyfrowe 

bibliotek w Internecie. Odnotowano siedem najbardziej popularnych pub-

likacji: „Advances in Clinical and Experimental Medicine” Vol. 15, 2006, nr 1, 

„Repetytorium z rozwoju człowieka”, „Advances in Clinical and Experimental 

Medicine” Vol. 16, 2007, nr 1, „Advances in Clinical and Experimental Medi-

cine” Vol. 15, 2006, nr 4, „Multimodal image processing in cytology”, 

„Advances in Clinical and Experimental Medicine” Vol. 15, 2006, nr 2, 

„Advances in Clinical and Experimental Medicine” Vol. 14, 2005, nr 58.  

W Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej, przedstawiono udostępnione dla 

wszystkich kolekcje, między innymi tytuły czasopism naukowych przede 

wszystkim uczelnianych: „Cuprum”, „Journal of Energy Science”, „Materials 

Science Poland”, „Wiadomości Chemiczne”, „Śląski Przegląd Statystyczny”, 

„Argumenta Oeconomica”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego 

we Wrocławiu”, „”Zeszyty Wydziału Humanistycznego”, „Colloquium Sa-

lutis”, „Wrocławski Przegląd Techniczny”, „Advances in Clinical and Experi-

mental Medicine”, „Dental and Medical Problems”, „Polimery w Medycynie”, 

„Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia” oraz ACI „Format – pismo 

artystyczne” tylko 2006 nr 50 (2–3)9.  

W różnych bibliotekach cyfrowych rozpatrywano sposób prezentacji cza-

sopism wydanych przed II wojną światową. Przedstawiono między innymi: 

różne struktury czasopism w różnych bibliotekach, to znaczy podział na rocz-

niki numery, roczniki/woluminy publikowane w całości jako elementy publi-

kacji grupowej; brak konsekwencji w jednym serwisie (jednej bibliotece),  

6 I. Swoboda, R. Frączek, Dokumenty elektroniczne w OPAC bibliotek polskich. Komu-

nikat z badań, „PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”  2009, T. 17,  

nr 4 (68), s. 32, 34. 
7 U. Knop, Polskie czasopisma ogólnodostępne online w katalogach OPAC i na stronach 

WWW bibliotek wyższych uczelni technicznych – rozpoznanie wstępne, „Bibliotheca Nostra” 

2014, nr 1 (35), s. 66–68.  
8 R. Rohleder, Konsorcjum DBC – współpraca bibliotek przy tworzeniu kolekcji cyfro-

wych, zbiory medyczne, „Forum Bibliotek Medycznych”  2010, R. 3, nr 2 (6), s. 217. 
9 A. Wałek, Biblioteka cyfrowa jako typ otwartego repozytorium (na przykładzie Dolno-

śląskiej Biblioteki Cyfrowej), [w:]  Otwarte zasoby wiedzy. Nowe zadania uczelni i bibliotek  

w rozwoju komunikacji naukowej. Materiały konferencyjne, Kraków-Zakopane, 15–17 czerwca 

2011, Kraków 2011,  s. 130–132. 
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na przykład jeden tytuł z podziałem na roczniki/numery, a inny dzielony tylko 

na roczniki; rodzaje powiązań – z dodatkami, innymi tytułami, katalogiem bi-

bliotecznym; propozycję Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej dotyczącą stworze-

nia struktury czasopisma i dodatków do czasopisma na przykładzie „Gazety 

Lwowskiej” – opis publikacji grupowej dla całego tytułu, szczegółową struktu-

rą (rekord zasobu), opis pojedynczego rocznika, opis „Dodatki do Gazety 

Lwowskiej”, opis dodatku10.  

Coraz częściej użytkownicy korzystają z bibliotecznych kolekcji online,  

w związku z tym ich pozytywne opinie są uzależnione od prezentacji czaso-

pism na stronie WWW biblioteki. W oparciu o wyniki audytu użyteczności 

serwisów bibliotecznych stron bibliotek przeprowadzonego przez Laborato-

rium EDISONDA w Krakowie w 2010 r., przedstawiono czynniki wpływające 

na funkcjonalności i poprawność konstruowania strony głównej, podstron, pre-

zentacji treści, zwracając jednocześnie uwagę na rozwój usług Biblioteki Web 

2.0, dającej użytkownikom nowoczesne technologie i narzędzia do współtwo-

rzenia zasobów biblioteki11.  

Na stronach niektórych bibliotek znajdują się wykazy czasopism druko-

wanych oraz wykazy czasopism linkowanych. W wyniku analizy polskich cza-

sopism ogólnodostępnych wskazano wykazy pojedynczych linkowanych tytu-

łów sporządzone przez bibliotekarzy na stronach WWW bibliotek wybranych 

wyższych uczelni technicznych12.  

Współczesne biuletyny i pisma informacyjne są jedynie sygnalizowane  

w bibliotece cyfrowej. Zwrócono uwagę na potrzebę ich udostępniania w ser-

wisie, ponieważ są doskonałym materiałem źródłowym na potrzeby prac nau-

kowych w ujęciu historycznym13.  

Do najważniejszych publikacji, w których znajduje się wykaz czasopism 

informacyjnych wydawanych przez uczelnie polskie należą: opracowania bi-

bliograficzne za lata 1989–201214 i 201215 r. oraz zestawienie tematyczne  

„O bibliotece” opracowane na podstawie czasopisma informacyjnego Politech-

niki Poznańskiej „Głos Politechniki”16. Istotne znaczenie z punktu widzenia 

10 P. Myszkowski, L. Szafrański, Sposób prezentacji czasopisma w bibliotece cyfrowej, 

[w:] Opracowanie czasopism ukazujących się przed II wojną światową w kontekście ich publika-

cji w bibliotece cyfrowej. Konferencja, Kraków, Biblioteka Jagiellońska, 17 listopada 2011 r., 

[dostęp: 15.08.2014], http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=92556&from=&dirids=1&tab 

=1&lp=1&QI=. 
11 Zob.: A. Wałek, Strony WWW bibliotek jako element promocji i narzędzie komunikacji 

z użytkownikiem, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2014, nr 1 (38), s. 109–118. 
12 U. Knop, op. cit., s. 69–70. 
13 A. Wałek, op. cit., s. 132. 
14 A. Strumiłło, Bibliografia czasopism akademickich o profilu informacyjnym (1989-

2012), „Forum Bibliotek Medycznych” 2012, R. 5, nr 1 (9), s. 591–624. 
15 K. Jarkiewicz, Informator o Redakcjach gazet akademickich w 2012 roku, „Forum 

Bibliotek Medycznych” 2012, R.5, nr 1 (9), s. 547–590. 
16 H. Nowicka, O czym piszemy w „Głosie Politechniki”. Artykuły i informacje biblioteka-

rzy PP w latach 1995–2007, Poznań 2008, 2 s., (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznań-

skiej; nr 14), [dostęp: 15.08.2014], http://library.put.poznan.pl/doc/publik/zapiski/zapiski14.html. 
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wartości użytkowej tych publikacji mają dane na temat czasopism zamieszczo-

ne w dwóch pierwszych publikacjach oraz linkowane opisy bibliograficzne 

odsyłające do ich pełnych tekstów – w zestawieniu tematycznym. 

 

Organizacja badań  

 

W kontekście zmieniających się warunków funkcjonowania bibliotek 

podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie jak przedstawia się oferta bi-

blioteczna w zakresie akademickich czasopism informacyjnych. Dokona- 

no przeglądu katalogów komputerowych, bibliotek cyfrowych i czasopism  

linkowanych na stronach WWW bibliotek wybranych wyższych uczelni tech-

nicznych w Polsce: 13 politechnik17, AGH w Krakowie, Akademii Techniczno-

Humanistycznej (ATH) w Bielsku-Białej, Uniwersytetu Technologiczno 

-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego (UTH) w Radomiu, Uniwersyte-

tu Technologiczno-Przyrodniczego (UTP) w Bydgoszczy, Uniwersytetu Zielo-

nogórskiego (UZ), Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie, 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie. 

Warunkiem doboru biblioteki do badania było posiadanie katalogu komputero-

wego czasopism. W wyżej wymienionych źródłach zbadano 20 tytułów wybra-

nych z oferty wydawniczej macierzystej uczelni każdej badanej biblioteki. 

Uwzględniono jeden tytuł ostatnio publikowany. Celem ustalenia oferty sfor-

mułowano pytania szczegółowe: 

 ile bibliotek wykazuje tytuł publikowany w macierzystej uczelni, a ile 

tytuły innych uczelni w swoim katalogu komputerowym; 

 które tytuły są rozpoznawalne w katalogach innych bibliotek; 

 jak przedstawia się oferta zasobów drukowanych i online w katalogu każ-

dej biblioteki; 

 jak przedstawia się oferta akademickich czasopism informacyjnych po-

szczególnych bibliotek w bibliotece cyfrowej; 

 w ilu bibliotekach tytuły są linkowane bezpośrednio na stronie WWW 

biblioteki i jak wygląda oferta zasobów.  

Analizie poddano następujące tytuły czasopism: „Akademia. Pismo Aka-

demii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej’, „Biuletyn AGH. Maga-

zyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej”, „Biuletyn Informacyjny Po-

litechniki Lubelskiej”, „Biuletyn Politechniki Śląskiej”, „Biuletyn Politechniki 

Warszawskiej”, „Format UTP. Kwartalnik Uniwersytetu Technologiczno-

Przyrodniczego w Bydgoszczy”, „Forum Uczelniane. Pismo Zachodniopomor-

skiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”, „Głos Akademicki 

Wojskowej Akademii Technicznej. Pismo Pracowników i Studentów”, „Głos 

Politechniki. Pismo Politechniki Poznańskiej”, „Indeks. Pismo Politechniki 

17 Od 1 stycznia 2014 r. Biblioteka i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej Politechni-

ki Wrocławskiej funkcjonuje jako Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politech-

niki Wrocławskiej, w niniejszej pracy ujęte w grupie bibliotek politechnik. 
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Świętokrzyskiej w Kielcach”, „Na Temat. Pismo Politechniki Koszalińskiej”, 

„Nasza Politechnika. Miesięcznik Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Ko-

ściuszki”, „Pismo PG. Forum Społeczności Akademickiej”, „Politechnika Czę-

stochowska. Pismo Środowiska Akademickiego”, „Pryzmat. Pismo Informa-

cyjne Politechniki Wrocławskiej”, „Uniwersytet Zielonogórski. Miesięcznik 

Społeczności Akademickiej”, „Wiadomości Uczelniane Politechniki Opol-

skiej”, Z Życia Uniwersytetu. Czasopismo Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”, „Życie Politechni-

ki. Pismo Politechniki Białostockiej”, „Życie Uczelni. Biuletyn Informacyjny 

Politechniki Łódzkiej”.  

W katalogu każdej biblioteki wyszukiwano tytuł macierzystej uczelni, 

następnie tytuły publikowane przez uczelnie inne. Ponadto badano informację 

o zasobach online w polu 856. 

Ofertę elektronicznych zasobów dostępnych w bibliotekach cyfrowych 

ustalono po wcześniejszym rozpoznaniu uczestnictwa poszczególnych biblio-

tek w projekcie biblioteki cyfrowej, w rezultacie wyszukiwania: obecności  

zakładki/linku biblioteki cyfrowej i przeglądu informacji o zbiorach bibliotecz-

nych na stronie WWW biblioteki oraz danych w wykazie instytucji współtwo-

rzących projekt w regionalnej bibliotece cyfrowej i serwisie FBC. W wyniku 

włączenia zasobów biblioteki cyfrowej w repozytorium18, w Bibliotece Poli-

techniki Krakowskiej tytuł wyszukiwano w repozytorium uczelnianym. W celu 

uzyskania poprawności wyników kwerendę powtórzono w serwisie FBC.  

Na stronach WWW każdej biblioteki badano tylko ofertę w wersji online 

(tytuły linkowane).  

 

Wyniki badań i ich dyskusja  

 

W wyniku przeglądu katalogów komputerowych ustalono, że biblioteki 

opracowują tytuł publikowany w macierzystej uczelni w wersji drukowanej. 

Ogółem osiemnaście bibliotek wykazuje własne ACI, w dwóch brak takiego 

tytułu w zasobach. Od 2013 r. dwa nowe tytuły „Biuletyn Politechniki War-

szawskiej” i „Z Życia Uniwersytetu. Czasopismo Uniwersytetu Technologicz-

no-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu” nie wpływają do 

bibliotek. Publikowane wyłącznie w wersji elektronicznej zostały udostępnio-

ne: 

 pierwszy w postaci portalu internetowego na stronie uczelni, bez podziału 

na roczniki, numery, w którym nowe wiadomości dodawane są na zasa-

dzie uzupełniania (aktualizacji) strony z datą dzienną i godziną dodania;  

 drugi w formie plików PDF.  

18 Bibliotek@ Cyfrowa Politechniki Krakowskiej, [dostęp: 15.08.2014], http://www.bib 

los.pk.edu.pl/bc. 
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Tytuły ACI dostępne online w całym cyklu wydawniczym nie są opraco-

wywane w katalogu. Z kolei tytuły ujęte w nim mogą być tylko częściowo  

dostępne w bibliotece w wersji drukowanej. Dlatego w opisach należy zwracać 

uwagę na zasoby i ewentualne braki.  

Na podstawie analizy roczników i w ich obrębie numerów zarejestrowa-

nych w katalogu komputerowym stwierdzono kompletną kolekcję tylko w pięt-

nastu bibliotekach. Nie odnotowano bieżących numerów tytułów: „Na Temat. 

Pismo Politechniki Koszalińskiej” (ostatni wpływ 2012 nr 50), „Wiadomości 

Uczelniane Politechniki Opolskiej” (ostatni wpływ 2013 nr 237 + nr spec.), 

„Pryzmat. Wiadomości Politechniki Wrocławskiej” (ostatni wpływ 2013  

nr 260). Z danych katalogowych wynika, że czasopismo w Politechnice Kosza-

lińskiej ukazuje się nadal (jest w kontynuacji), lecz nie odnotowano informacji 

o brakujących rocznikach 2013 i 2014.  

Sposobem ułatwiającym wyszukanie pojedynczych tekstów oraz lokaliza-

cję czasopisma w Internecie są aktywne linki do jego archiwum w wersji onli-

ne. W katalogach bibliotek zamieszczono odsyłacze kierujące do zasobów  

dostępnych: na stronie internetowej uczelni lub wydawnictwa (Politechnika 

Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Ślą-

ska, WAT w Warszawie, ZUT w Szczecinie), na stronie biblioteki cyfrowej 

(Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka), na stronach biblioteki cyfrowej  

i uczelni (Politechnika Wrocławska), na stronie biblioteki (Politechnika Świę-

tokrzyska).  

W przypadku tytułu „Pryzmat. Wiadomości Politechniki Wrocławskiej” 

występują dwa linki, które odsyłają:  

 pierwszy do zasobów w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej; 

 drugi do zasobów publikowanych jako kontynuacja online na stronie 

uczelni, w formie portalu internetowego. Nie ma w nim podziału na rocz-

niki czy numery.  

Dzięki odsyłaczom można zlokalizować i przeglądać pełne teksty zaso-

bów online, które są dostępne w bibliotece w wersji drukowanej i których brak.  

Dokonując porównania zasobów drukowanych i cyfrowych polecanych  

w katalogach, ustalono niekompletne archiwum elektroniczne tytułów: „Głos 

Politechniki. Pismo Politechniki Poznańskiej” dostępne w bibliotece w wersji 

drukowanej od 1994 r., online na stronie uczelni od 2008 r., „Głos Akademicki 

Wojskowej Akademii Technicznej” w bibliotece w wersji drukowanej od  

1997 r., online na stronie uczelni od 2003 r., „Pismo PG. Forum Społeczności 

Akademickiej” w bibliotece w wersji drukowanej od 1993 r., online na stronie 

uczelni: lata 1993–2012 w postaci spisu treści. Uczelnia udostępnia wybrane 

pełne teksty z tych roczników, pełne archiwum od 2013 r.  

Odmiennie kształtują się w bibliotekach zasoby czasopism wydawanych 

przez inne uczelnie. Zarejestrowano je tylko w jedenastu katalogach, natomiast 

w dziewięciu brak informacji. Biblioteki posiadają: Politechnika Świętokrzyska 

– 9 tytułów, Politechnika Poznańska 7, Politechnika Opolska 6, Politechnika 
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Łódzka 4, AGH 3, UTP w Bydgoszczy 3, ZUT w Szczecinie 2, Politechnika 

Białostocka 1, Politechnika Śląska 1, Politechnika Warszawska 1, ATH w Biel-

sku-Białej 1.  

Na podstawie analizy danych ustalono w ilu bibliotekach zarejestrowano 

w katalogu komputerowym następujące tytuły: „Pismo PG. Forum Społeczno-

ści Akademickiej” – 8, „Politechnika Częstochowska. Pismo Środowiska Aka-

demickiego” – 6, „Wiadomości Uczelniane Politechniki Opolskiej” – 6, „Nasza 

Politechnika. Miesięcznik Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” 

– 4, „Uniwersytet Zielonogórski. Miesięcznik Społeczności Akademickiej” – 4, 

„Na Temat. Pismo Politechniki Koszalińskiej” 3, „Pryzmat. Wiadomości Poli-

techniki Wrocławskiej” – 2, „Życie Uczelni. Biuletyn Informacyjny Politechni-

ki Łódzkiej” – 2, „Akademia. Pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej  

w Bielsku-Białej” – 1, „Biuletyn AGH. Magazyn Informacyjny Akademii Gór-

niczo-Hutniczej” – 1, „Życie Politechniki. Pismo Politechniki Białostoc- 

kiej” – 1. 

W tym aktywne linki do wersji elektronicznych ACI na stronie uczelni 

zamieszczono w opisie (pole 856) w przypadku tytułów „Pismo PG. Forum 

Społeczności Akademickiej” i „Wiadomości Uczelniane Politechniki Opol-

skiej”. W przypadku pierwszego tytułu zasób udostępniono w sześciu bibliote-

kach, w drugim tylko w jednej . 

W poszczególnych bibliotekach okres przechowywania czasopism jest 

różny. Większość z nich nie stanowi przedmiotu inwentaryzacji i przechowy-

wane są przez krótki okres czasu: ostatnie trzy lata (AGH), pięć lat 

(Politechnika Łódzka). W niektórych bibliotekach informacja katalogowa za-

wiera tylko opis bibliograficzny bez danych o zasobie. W innych z kolei kolek-

cje są niepełne, obejmują na przykład tylko dwa lata, zawierają liczne braki. 

Dostępne dane obejmują przede wszystkim roczniki archiwalne. Natomiast 

wpływy bieżące (2014) kilku tytułów wyszczególniono tylko w pojedynczych 

bibliotekach, między innymi „Pismo PG. Forum Społeczności Akademickiej”, 

w AGH, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Świętokrzyskiej, „Nasza Politech-

nika. Miesięcznik Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” Poli-

technice Świętokrzyskiej, „Politechnika Częstochowska. Pismo Środowiska 

Akademickiego” Politechnice Świętokrzyskiej, „Uniwersytet Zielonogórski. 

Miesięcznik Społeczności Akademickiej” Politechnice Łódzkiej. Jak wskazuje 

analiza, długi okres publikowania czasopism, na przykład: „Życie Uczelni. 

Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej” (1984–), „Pryzmat. Pismo Infor-

macyjne Politechniki Wrocławskiej” (1991–2013 wersja drukowana), czy 

„Indeks. Pismo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” (1992–), nie powo-

duje, że znajdują się one w kolekcjach innych bibliotek. Ustalono również, że 

Biblioteka Politechniki Świętokrzyskiej przechowująca w zbiorach najwięcej 

tytułów innych uczelni, jednocześnie jako jedyna wśród badanych bibliotek 

posiada czasopisma swojej macierzystej uczelni. W praktyce kolekcje dostęp-

nych tytułów mogą wyglądać inaczej, bowiem brak tytułu w katalogu kompu-

terowym nie zawsze oznacza jego brak w bibliotece. Niektóre biblioteki nie 
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opracowują czasopism informacyjnych innych uczelni w katalogu, a jedynie 

przechowują je przez krótki okres czasu, od roku do trzech lat. 

W odróżnieniu od katalogów komputerowych, zasoby biblioteczne akade-

mickich czasopism informacyjnych zarejestrowane w bibliotekach cyfrowych 

są dostępne w pełnym tekście, można je wyszukiwać dzięki serwisowi Federa-

cji Bibliotek Cyfrowych. Ogółem siedemnaście spośród badanych bibliotek19 

tworzy lub współtworzy bibliotekę cyfrową, w tym Politechnika Krakowska 

repozytorium zawierające zasoby biblioteki cyfrowej, jak wspomniano wcze-

śniej.  

W wyniku przeglądu bibliotek cyfrowych i Repozytorium PK ustalono, że 

w dziewięciu bibliotekach udostępniono tytuł macierzystej uczelni, w komplet-

nym zasobie: „Pismo PG. Forum Społeczności Akademickiej” w Pomorskiej 

Bibliotece Cyfrowej, „Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej” w Bi-

bliotece Cyfrowej Politechniki Lubelskiej, „Życie Uczelni. Biuletyn Informa-

cyjny Politechniki Łódzkiej” w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CY-

BRA. Ponadto część ACI było dostępne w kolekcji niekompletnej: od początku 

ukazywania się do 2013 nr 2 – „Uniwersytet Zielonogórski. Miesięcznik Spo-

łeczności Akademickiej” w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej, od początku 

ukazywania się do 2013 nr 260 – „Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki 

Wrocławskiej” w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej, od 2000 nr 89 do 2013 nr 

238 – „Wiadomości Uczelniane Politechniki Opolskiej” w Dolnośląskiej Bi-

bliotece Cyfrowej, do 2012 nr 50 – „Na Temat. Pismo Politechniki Koszaliń-

skiej” w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Koszalińskiej, pojedyncze wybrane 

teksty z roczników 2010, 2012 – „Biuletyn Politechniki Śląskiej” w Bibliotece 

Cyfrowej Politechniki Śląskiej oraz „Nasza Politechnika. Miesięcznik Politech-

niki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” pojedyncze wybrane teksty z rocz-

nika 2012 w Repozytorium PK. Można wnioskować, że w oparciu o dostępny 

w bibliotece kompletny zasób, tytuł „Uniwersytet Zielonogórski. Miesięcznik 

Społeczności Akademickiej” zostanie uzupełniony o najnowsze roczniki w bi-

bliotece cyfrowej.  

Udostępnione pojedyncze pliki PDF to głównie teksty informujące o obo-

wiązujących w uczelni zasadach zamieszczania prac w Śląskiej Bibliotece Cy-

frowej20 i Repozytorium PK21 oraz zachęcające autorów do ich składania. 

19 Biblioteki: AGH – ABC Kraków; Biblioteka P. Wrocławskiej, P. Opolska – Dolnośląska 

Biblioteka Cyfrowa; P. Białostocka – Podlaska Biblioteka Cyfrowa; P. Częstochowska, ATH  

w Bielsku Białej – Śląska Biblioteka Cyfrowa; P. Gdańska – Pomorska Biblioteka Cyfrowa;  

P. Koszalińska – Biblioteka Cyfrowa P. Koszalińskiej; P. Krakowska – Repozytorium PK;  

P. Lubelska – Biblioteka Cyfrowa P. Lubelskiej; P. Łódzka – Łódzka Regionalna Biblioteka 

Cyfrowa CYBRA; P. Poznańska –Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa; P. Śląska – Biblioteka 

Cyfrowa P. Śląskiej; P. Warszawska – Biblioteka Cyfrowa P. Warszawskiej; UTP w Bydgoszczy 

– Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa; UZ – Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa; ZUT  

w Szczecinie – ZBC Pomerania.  
20 Zob. też wersję papierową: K. Zioło, Biblioteka Cyfrowa PŚ, „Biuletyn Politechniki 

Śląskiej” 2010, nr 6/7 (208–209), s. 29. 
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Rozwiązaniem ułatwiającym dostęp do czasopism są także linki do po-

szczególnych tytułów, znajdujące się bezpośrednio na stronach WWW biblio-

tek. Analiza danych z tych stron wykazała, że tylko tytuł publikowany w ma-

cierzystej uczelni był dostępny ogółem w pięciu bibliotekach: Politechniki  

Śląskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, UTH w Radomiu (na stronie głównej 

kompletny zasób); WAT w Warszawie (w wykazie czasopism prenumerowa-

nych zasób od 2003 i w dziale „O bibliotece” w linku „Biblioteka w Głosie 

Akademickim” (zawiera teksty opublikowane w okresie styczeń-czerwiec 

2014); Politechniki Poznańskiej (w zakładce „O bibliotece” w linku „Pub-

likacje o Bibliotece Politechniki Poznańskiej i bibliotekarzach”, obejmuje nie-

które pełne teksty w rocznikach: 1995, 1997–2000, 2004–2007, 2013 oraz ko-

lekcję pełnych tekstów w publikacji Hanny Nowickiej „O czym piszemy  

w Głosie Politechniki. Artykuły i informacje bibliotekarzy PP w latach 1995-

2007”)22. 

Z porównania zasobów w bibliotekach cyfrowych z kolekcjami na stro-

nach WWW bibliotek wynika, że biblioteki udostępniające archiwum ACI  

w bibliotece cyfrowej nie zamieszczają go na swojej stronie internetowej. 

Wśród bibliotek rekomendujących tytuł online znalazły się tylko te, które nie 

uczestniczą w projekcie biblioteki cyfrowej oraz te, które nie udostępniły archi-

wum tytułu lub udostępniły tylko pojedyncze pliki PDF. 

 

Wnioski 

 

Biblioteki stanowią podstawowe miejsce udostępniania archiwum czaso-

pism informacyjnych macierzystej uczelni w wersji drukowanej. Część z nich 

zamieszcza w katalogach komputerowych odsyłacze do zasobów interneto-

wych, a kompletne roczniki bądź wybrane pojedyncze teksty w bibliotece cy-

frowej/repozytorium. Pięć bibliotek spośród badanych, które nie posiadają 

oferty w bibliotece cyfrowej zamieszczają linki do cyfrowego archiwum na 

stronie WWW biblioteki. Kolekcje te jednak podlegają ciągłym zmianom.  

Wydawnictwa uczelniane przejmują zadanie długoterminowego archiwi-

zowania zasobów cyfrowych. Coraz częściej ACI publikowane są w postaci 

portalu internetowego, co skraca znacząco czas udostępniania nowych treści 

odbiorcom. Zawartość bazy i portal są zintegrowane w jeden zasób, a to umoż-

liwia wspólne przeglądanie treści za pomocą wyszukiwarki.  

Od 2013 r. ACI: „Biuletyn Politechniki Warszawskiej”, „Pryzmat. Pismo 

Informacyjne Politechniki Wrocławskiej”, „Wiadomości Uczelniane Politech-

niki Opolskiej”, „Z Życia Uniwersytetu. Czasopismo Uniwersytetu Technolo-

giczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu” ukazują się 

21 Zob. też wersję papierową: D. Buzdygan, Promuj własną twórczość naukową!, „Nasza 

Politechnika. Miesięcznik Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” 2012, nr 10 

(110), s. 16. 

 22 H. Nowicka, O czym piszemy… 
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wyłącznie online. Ponieważ czasopisma coraz częściej wydawane są w wersji 

elektronicznej, będzie to powodować brak tytułów uczelnianych w bibliotekach 

oraz ich nieobecność w bibliotekach cyfrowych. Katalog komputerowy stał się 

niewystarczającym źródłem informacji o czasopismach uczelnianych. K. Coyle 

i D. Hillmann podkreślają, że jest również niewystarczającym narzędziem in-

formacji o innych zasobach naukowych online, pisząc „Changes in the context 

in which libraries function have brought the library and its catalog to a crisis 

point. (…) The effect of computers and networks of information resources on 

the mission of libraries is still being debated, but the very existence of libraries 

in the future rides on their ability to respond to today’s – and tomorrow’s – 

technology”23. 

Zapobieganie wykluczeniu w procesie udostępniania czasopism uczelnia-

nych stanowi szczególne wyzwanie dla współczesnych bibliotek. Archiwizo-

wanie i opracowanie ACI od zawsze było misją biblioteki akademickiej. Jed-

nym z czynników aktywności bibliotek jest „[…] korzystanie z rozproszonych 

zasobów w realizacji nowych usług oraz realizacja projektów, w które zaanga-

żowanych jest wielu partnerów”24, na przykład poprzez tworzenie bazy danych. 

Upowszechnianie zawartości akademickich czasopism informacyjnych 

jest konieczne, ponieważ są doskonałym narzędziem dokumentowania waż-

nych wydarzeń z życia uczelni i jej pracowników, promocji uczelni i bibliotek 

oraz edukacji w zakresie rozwoju bibliotek polskich.  

 
Bibliografia 

 

Biblioteka bez papierowej książki, ale innych tu nie braknie, „Pryzmat. Wiadomości Politechniki 

Wrocławskiej” 29.04.2014, Aktualizacja: 07.05.2014 16:33, [dostęp: 15.08.2014], http://

www.pryzmat.pwr.edu.pl/wiadomosci/702. 

Bibliotek@ Cyfrowa Politechniki Krakowskiej, [dostęp: 15.08.2014], http://www.biblos. 

pk.edu.pl/bc. 

Buzdygan D., Promuj własną twórczość naukową!, „Nasza Politechnika. Miesięcznik Politech-

niki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” 2012, nr 10 (110), s. 16. 

Co nowego w…Bibliotece, Oprac.: E.R., „Życie Uczelni. Biuletyn Informacyjny Politechniki 

Łódzkiej” 1996, nr 40, s. 5. 

Coyle K., Hillmann D., Resource Description and Access (RDA), Cataloging Rules for the 20th 

Century, “D-Lib Magazine”, vol. 13, no 1/2  (January/February 2007), [dostęp: 

15.08.2014], http://www.dlib.org/dlib/january07/coyle/01coyle.html. 

Gajda J., Biblioteka Politechniki Lubelskiej. Milion dokumentów w polskich bibliotekach cyfro-

wych, „Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej”  2012, nr 2 (30), s. 16–17. 

Ganińska H., Co nowego w Bibliotece Głównej, „Głos Politechniki. Pismo Politechniki Po-

znańskiej” 1997, nr 2–3, s. 12–13. 

Jarkiewicz K., Informator o Redakcjach gazet akademickich w 2012 roku, „Forum Bibliotek 

Medycznych” 2012, R. 5, nr 1 (9), s. 547–590. 

237 

23 K. Coyle, D. Hillmann, Resource Description and Access (RDA), Cataloging Rules 

for the 20th Century, “D-Lib Magazine”, vol. 13, no 1/2 (January/February  2007), [dostęp: 

15.08.2014], http://www.dlib.org/dlib/january07/coyle/01coyle.html. 
24 M. Nahotko, Naukowe czasopisma …, s. 152. 



 

Knop U., Polskie czasopisma ogólnodostępne online w katalogach OPAC i na stronach WWW 

bibliotek wyższych uczelni technicznych – rozpoznanie wstępne, „Bibliotheca Nostra”  

2014, nr 1 (35), s. 62–72. 

Myszkowski P., Szafrański L., Sposób prezentacji czasopisma w bibliotece cyfrowej,  

[w:] Opracowanie czasopism ukazujących się przed II wojną światową w kontekście ich 

publikacji w bibliotece cyfrowej. Konferencja, Kraków, Biblioteka Jagiellońska, 17 listo-

pada 2011 r., [dostęp: 15.08.2014], http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publicationid=92556 

&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=. 

Nahotko M., Naukowe czasopisma elektroniczne, Warszawa 2007. 

Narloch A., Skrodzka J.,  BazTech – baza indeksująca polskie czasopisma z zakresu nauk 

technicznych, „Forum Uczelniane. Pismo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolo-

gicznego w Szczecinie” 2014, nr 3 (23), s. 26–28. 

Nowe oblicze Biblioteki Głównej AGH. Temat wydania, „Biuletyn AGH” 2014, nr 75, s. 2, 4–15. 

Nowicka H., O czym piszemy w „Głosie Politechniki”. Artykuły i informacje bibliotekarzy PP  

w latach 1995–2007, Poznań 2008, (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej; 

nr 14), [dostęp: 15.08.2014], http://library.put.poznan.pl/doc/publik/zapiskizapiski14.html. 

Pawelec I., Celoch H., Biblioteka Główna, „Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej”  

1997, nr 1, s. 36. 

Piwońska I., Peszel A., Koniec wieńczy dzieło, „Głos Akademicki Wojskowej Akademii Tech-

nicznej” 2014, nr 1 (214), s. 40. 

Rohleder R., Konsorcjum DBC – współpraca bibliotek przy tworzeniu kolekcji cyfrowych, zbio-

ry medyczne, „Forum Bibliotek Medycznych” 2010, R. 3, nr 2 (6), s. 209–218. 

Strumiłło A., Bibliografia czasopism akademickich o profilu informacyjnym (1989–2012), 

„Forum Bibliotek Medycznych” 2012, R.5, nr 1 (9), s. 591–624. 

Swoboda I., Frączek R., Dokumenty elektroniczne w OPAC bibliotek polskich. Komunikat  

z badań, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”  2009, T. 17, nr 4 (68),  

s. 30–37. 

Szarski H., Komputeryzacja systemu biblioteczno-informacyjnego PWr, „Pryzmat. Pismo Infor-

macyjne Politechniki Wrocławskiej” 2003, nr 171, s. 46–47. 

Szczygłowska L., Komputeryzacja Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej w systemie 

APIS-ZB, „Politechnika Częstochowska”  2000, R. 4, nr 13, s. 9–11. 

Wałek A., Biblioteka cyfrowa jako typ otwartego repozytorium (na przykładzie Dolnośląskiej 

Biblioteki Cyfrowej), [w:]  Otwarte zasoby wiedzy. Nowe zadania uczelni i bibliotek  

w rozwoju komunikacji naukowej. Materiały konferencyjne, Kraków-Zakopane, 15–17 

czerwca 2011, Kraków 2011, s. 125–137. 

Wałek A., Strony WWW bibliotek jako element promocji i narzędzie komunikacji z użytkowni-

kiem, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”  2014, nr 1 (38), s. 109–118. 

Zioło K., Biblioteka Cyfrowa PŚ, „Biuletyn Politechniki Śląskiej”  2010, nr 6/7 (208–209), s. 29. 

 

238 



 

 

Dorota Olejnik                                                       http://dx.doi.org/10.18778/8088-191-4.18  
bibwym@utp.edu.pl 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 

w Bydgoszczy 

 

 

REPOZYTORIUM UCZELNIANE,  

BUDOWA I KOORDYNACJA JEGO DZIAŁANIA 

SZANSĄ NA WZMOCNIENIE POZYCJI BIBLIOTEKI  

W REALIZACJI MISJI NAUKOWO-EDUKACYJNEJ UCZELNI 

 

 
Abstract: The purpose of this paper is to present educational tasks support from the 

university library. By building and coordinating the functioning of the university repos-

itory it can be actively involved in the promotional activities, which as a result of devel-

opments in the education market, can make the school better. Open Access and Open 

Educational Resources are still dominant trends in the publication of the results of sci-

entific research and didactics. The role of the university is also the production and pro-

cessing of knowledge. Knowledge is located in the center of the knowledge society. It 

is guaranteed the creation and development of such a model of society. Repositories are 

the component of modern education as well as knowledge transfer and sharing. The 

effort of the part of the university library in the implementation of these models of 

scholarly communication and education methods is an opportunity to strengthen its 

place in the structure of the university. The task to provide adequate information has 

not changed. The users prefer the resources available in the network. Nevertheless, they 

still need a professional support that can provide library staff. The author of the text 

attempt to show the location of educational materials in the repository. The basis for 

discussion was the chosen literature in the field of Open Access and Open Educational 

Resources as well as their own observations. 

 

Słowa kluczowe: repozytor ium instytucjonalne, biblioteki szkół wyższych, eduka-

cja, materiały dydaktyczne 

 

 

Przewaga  konkurencyjna uczelni wyższej 

 

Podstawowym zadaniem uczelni wyższej, obok prowadzenia badań nau-

kowych, jest edukacja studentów. Dziś główny nacisk kładzie się na to, by 

kształcenie było skorelowane z potrzebami gospodarki. Tworzone są nowe kie-

runki, uruchamia się system stypendiów (tak zwane kierunki zamawiane). Po-

dejmuje się współpracę z przemysłem, nie tylko w celu komercjalizacji wyni-

ków pracy naukowej, ale też dla zapewnienia praktyk studentom czy nawet,  

w przyszłości, pracy dla wybitnych absolwentów. Wzrasta w społeczeństwie 

świadomość, że czas studiów nie jest przedłużeniem młodości , ale kon-

kretną inwestycją w przyszłość. Dobre studia nie oznaczają automatycznie  



 

dobrej, rozumianej często jako dobrze płatnej, pracy1. Od kilku lat w mediach 

mówi się o bezrobotnych absolwentach, bezużyteczności dyplomu licencjata 

czy magistra. Teraz teza ta zbiera swoje żniwa. Młodzi zamiast zdobywać tytu-

ły, wolą się kształcić w konkretnych zawodach albo od razu podjąć pracę – 

uważa Paweł Zygarłowski, prezes Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB 

Akademia2. 

Dużym wyzwaniem dla uczelni wyższych w Polsce stał się niż demogra-

ficzny. Uczelnie o ustalonej renomie, często mieszczące się w wielkich aglo-

meracjach nie odczuwają dotkliwie problemu niedoboru studentów, mniejsze 

uczelnie muszą walczyć o przetrwanie. Obok niżu demograficznego, w literatu-

rze opisującej  problem zmniejszającej się liczby osób studiujących3, wymienia 

się między innymi malejącą liczbę studentów zaocznych, złą sytuację gospo-

darczą kraju, która skutkuje bezrobociem wśród absolwentów szkół wyższych, 

czy konkurencję uczelni europejskich, których dostępność wzrosła wraz z wej-

ściem Polski do Unii Europejskiej. Szkoły wyższe muszą budować swoją kon-

kurencyjną przewagę, element podstawowy w gospodarce rynkowej, skutecz-

nie przekonywać otoczenie o swojej randze. Na przewagę konkurencyjną 

uczelni składa się szereg elementów, takich jak oferta edukacyjna, kadra, war-

tość rynkowa absolwentów, działalność badawcza, czy baza naukowo-tech-

niczna, do której zaliczana jest biblioteka uczelniana4, niestety na równi z sala-

mi dydaktycznymi i pracowniami komputerowymi5. 

Zabiegi promocyjno-marketingowe stają się koniecznością, zarówno  

w świecie realnym, jak i wirtualnym. Internet jest często pierwszym źródłem 

informacji, dlatego wrażenie  odniesione po odwiedzinach strony internetowej 

uczelni, ma zasadnicze znaczenie. Potencjalny kandydat na studia szuka na 

stronie WWW oferty edukacyjnej, zasad rekrutacji, wiadomości o wsparciu 

między innymi materialnym, na które może liczyć w czasie studiów. Mimo, że 

biblioteka nie sytuuje się zbyt wysoko w rankingu czynników branych pod 

uwagę przy wyborze uczelni6, jej obecność na stronie internetowej, jest sy-

gnałem, że zajmuje ona ważne miejsce w strukturze uczelni. Przykłady, gdzie 

1 Tylko w ciągu czterech lat liczba studentów spadła o okokło 400 tys. osób. Dyplom nie 

jest gwarancją sukcesu – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Ostatnie dane GUS pokazują, że 

obecnie w szkołach wyższych kształci się zaledwie 1,469 mln osób. Tymczasem z prognoz Mini-

sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że liczba studentów miała spaść poniżej  

1,5 mln dopiero w roku akademickim 2016/2017; [dostęp:14.04.2015], http://tvn24bis.pl/ 

z-kraju,74/studia-sa-passe-mlodzi-wybieraja-prace,533147.html.  
2 Ibidem. 
3 M. Czyżewska, Wizerunek biblioteki a przewaga konkurencyjna szkół wyższych,  

[w:] Kształtowanie wizerunku biblioteki, Białystok 2007, s. 53. 
4 P. Ratajczak, B. Sojkin, Kształtowanie pozycji konkurencyjnej szkoły wyższej i jej ofer-

ty edukacyjnej, [w:] Marketing szkół wyższych, Poznań 2004, s. 161–166. 
5 P. Spychała, M. Szlachcic, T. Wudarzewski , Wykorzystanie aktywnych form dydak-

tycznych w działalności promocyjnej uczelni, [w:]  Marketing szkół wyższych, Poznań 2004,  

s. 307. 
6 P. Zeller, Proces oceny jakości usług szkoły wyższej z perspektywy studenta, [w:] Mar-

keting szkół wyższych,  Poznań 2004, s. 226. 
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biblioteka jest doceniana w taki sposób nie są wcale rzadkie. Ale nie brakuje 

też tych, gdzie obecność biblioteki w strukturze uczelni jest traktowana jedynie 

jako spełnienie ustawowego wymogu. W interesie biblioteki jest uświadomie-

nie władzom uczelni potencjału, jakim ona dysponuje. Zintensyfikowanie dzia-

łań ukierunkowanych na pomoc studentom w nauce w postaci materiałów  

dydaktycznych może być postrzegane w kategoriach promocji całej uczelni. 

Jednak to przede wszystkim biblioteka sama musi sobie ten potencjał uświado-

mić.  

 

Open Access 

 

Podstawy Open Access (OA) zostały zawarte w trzech deklaracjach: De-

klaracji Budapesztańskiej (Budapest Open Access Initiative, luty 2002 r.)7, De-

klaracji z Bethesda (Bethesda Statement on Open Access Publishing, czerwiec 

2003 r.)8 oraz Deklaracji Berlińskiej (Berlin Declaration on Open Access to 

Knowledge in the Sciences and Humanities, październik 2003 r.)9, tak zwane 

BBB10. Mówi się w nich o zniesieniu wszelkich ograniczeń na rzecz otwartego 

dostępu. Jest on darmowy, każdy zainteresowany ma prawo czytać, kopiować, 

rozprowadzać, drukować, przeszukiwać i używać w dowolnym innym celu ma-

teriały, ale zgodnie z prawem autorskim. W dostępie tym nie ma ograniczeń 

finansowych czy technicznych. Przeszkodą może być tylko sam brak możli-

wości korzystania z sieci Internet. Autor, udostępniając pracę w wolnym 

dostępie ma prawo do zapewnienia dziełu integralności i oznaczenia jej  

w wybrany przez siebie sposób. Decyzja autora jest tu kluczowa. Do niego 

należy określenie zakresu udostępniania utworu. Wymaga to uświadomienia 

sobie przysługujących praw i pełniejszego z nich korzystania, niż w trady-

cyjnym modelu publikowania, gdzie wszelkie prawa musiały być scedowane 

na wydawnictwo11. 

Wolny dostęp do zasobów naukowych, jako jedną z dróg do innowacyjne-

go społeczeństwa, zaleca Unia Europejska12. Publikacje finansowane przez  

Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC)  

powstałe w ramach programu Horizon 2020 13 mają być umieszczane  

7 Budapest Open Access Initiative, [dostęp: 10.04.2015], http://www.soros.org/open 

access. 
8 Bethesda Statement on Open Access Publishing, [dostęp: 10.04.2015], http://dash. 

harvard.edu/bitstream/handle/1/4725199/suber_bethesda. 
9 Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, 

[dostęp: 10.04.2015], http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung. 
10 P. Suber, Otwarty dostęp. Warszawa 2014, s. 19, [dostęp: 10.04.2015], http://

pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=14.   
11 Ibidem, s. 30. 
12 Open Access Guidelines for research results funded by the ERC, [dostęp: 14.04.2015],  

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Open_Access_Guidelines-revised_20 

14.pdf. 
13 Horyzont 2020,  [dostęp: 14.04.2015],  http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/. 
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w otwartych repozytoriach. Na poziomie narodowym większość badań jest  

finansowana ze środków publicznych, a mimo to dostęp do ich wyników jest 

utrudniony. To pociąga za sobą wyższe koszty prac badawczych, ogranicza ich 

poziom. Obniża tym samym skalę współpracy naukowej, zarówno krajowej, 

jak i międzynarodowej14. Mimo szeregu stwierdzeń o pozytywnym wpływie 

otwartego dostępu na naukę, brak jest w kraju jednolitego aktu prawnego. Wie-

le jednak zależy od działań oddolnych. Bożena Bednarek-Michalska15 wprost 

zachęca biblioteki akademickie do wychodzenia z inicjatywą do środowiska 

naukowego własnej uczelni. Mogą one zapewnić pomoc przy gromadzeniu 

publikacji w postaci elektronicznej, oferowanie długoterminowej archiwizacji 

w celu zabezpieczenia dorobku naukowego, prowadzenie szkoleń dla pracow-

ników i studentów z zakresu wyszukiwania i wykorzystania otwartych zaso-

bów, wskazywanie pozytywnych przykładów funkcjonowania modelu OA  

i tym samym zachęcanie do stosowania go we własnej pracy naukowo-

badawczej.  

Podstawą kariery w polskim systemie szkolnictwa wyższego jest między 

innymi publikowanie w uznanych czasopismach tradycyjnych, dostępnych naj-

częściej za opłatą. Błędne przekonanie, że umieszczanie prac w repozytorium 

wyklucza publikowanie w tradycyjnej formie, a do tego narusza prawo autor-

skie, jest przyczyną zachowawczego podejścia wielu twórców do otwartego 

dostępu16. 

Środowisko bibliotekarskie, często najbardziej zorientowane w tematyce 

nowej komunikacji naukowej, może aktywnie przejąć zadanie implementacji 

reguł OA w swojej uczelni. Jak pokazuje praktyka, to biblioteka inicjuje wyda-

nie przez władze uczelni odpowiednich aktów, które powoływałyby do istnie-

nia repozytorium i regulowały jego funkcjonowanie. 

 

Otwarta nauka a edukacja 

 

Open Access stał się inspiracją dla ruchu Otwartej Edukacji. Otwarte Za-

soby Edukacyjne (OZE) powstające w jego ramach są rekomendowane przez 

Radę Europy, jako sposób na walkę z wykluczeniem cyfrowym i na wyrówny-

wanie szans edukacyjnych17. Terminem OZE określa się powszechnie dostępne 

14 J.W. Hofmokl, Przewodnik po otwartej nauce, Warszawa 2009, s. 59, [dostęp: 

14.04.2015], http://creativecommons.pl/wp-content/uploads/2012/06/Przewodnik_Po_Otwartej_ 

Nauce.pdf. 
15 B. Bednarek-Michalska, Rola bibliotek naukowych we wdrażaniu rozwiązań otwar-

tych. Repozytorium Open Access – model dla uczelni, [w:] Otwarte zasoby wiedzy. Nowe zada-

nia uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej. Materiały konferencyjne. Kraków 2011, 

s. 48-49, [dostęp:14.04.2015], http://www.nowyebib.info/images/stories/Mat_konferencyjne/23/

konferencjaozw_2011_calosc.pdf. 
16 P. Suber, op. cit., s. 55–56. 
17 Koalicja Otwartej Edukacji, [dostęp: 8.04.2015], http://koed.org.pl/otwartosc/otwarta-

edukacja/. 
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zasoby, takie jak: podręczniki, kursy, scenariusze lekcji i inne, udostępniane 

za darmo wraz z odpowiednią licencją pozwalającą na ich wykorzystanie i dal-

sze przetwarzanie. Najpopularniejszym sposobem licencjonowania OZE są 

licencje Creative Commons (CC)18. Konstrukcja licencji CC pozwala udostęp-

niać prace na korzystnych zasadach zarówno dla autora, jak i użytkownika. 

Autorzy artykułu Open AGH – otwarte zasoby edukacyjne w praktyce19 powo-

łując się na raport Massachusetts Institute of Technology (MIT) OpenCourse-

Ware20 z 2006 r., wskazują na następujące korzyści OZE: poprawę jakości 

kształcenia, zwiększenie prestiżu i zasięgu oddziaływania uczelni, zaintereso-

wanie wśród potencjalnych studentów MIT. Dodają jeszcze łatwość adaptacji 

w przypadku materiałów nieopatrzonych warunkiem „bez utworów zależ-

nych” (ND-No Derivative Works) oraz możliwość wielokrotnego użycia i ad-

aptacji materiałów w otwartym dostępie, co obniża koszty takich zasobów. Mi-

mo oczywistych korzyści rozwój OZE przebiega w zróżnicowany sposób. 

Uwarunkowane jest to poziomem rozwoju danego kraju, stopniem dofinanso-

wania instytucji zajmujących się edukacją. Niemniej OZE stają się standardem. 

Na gruncie polskim projekty rządowe mają charakter pilotażowy. Brak im kon-

tynuacji i nadal są bardziej zachowawcze niż wymagają tego reguły OZE21. 

Dlatego to inicjatywy pozarządowe nadają ton polskiemu ruchowi OZE. Lide-

rem jest Koalicja Otwartej Edukacji22 powołana przez Fundację Nowoczesna 

Polska, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Kom-

puterowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW), Stowarzyszenie Biblio-

tekarzy Polskich oraz  Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Dziś Koalicja liczy 

30 członków. Jej działania koncentrują się na udostępnianiu wolnych zasobów, 

organizacji szkoleń promujących ideę otwartości w edukacji, a przede wszyst-

kim udziale we wszelkich konsultacjach społecznych na temat prawnych 

aspektów polityki otwartościowej prowadzonych przez rząd.  

OZE to w pierwszej kolejności wzrost jakości edukacji studentów. Ale 

jest to też szansa na kontakt z nauką dla szerokiego grona użytkowników. Oso-

by, które ukończyły już studia, a nie są związane zawodowo z nauką, hobbyści 

realizujący swoje pasje, mogą dzięki tym zasobom mieć kontakt z aktualnymi 

treściami naukowymi, a uczelnia być obecna w Internecie23 i powiększać ob-

szar swojego oddziaływania. Nacisk na samokształcenie i uczenie się przez 

18 Creative Commons Polska, [dostęp: 8.04.2015], http://creativecommons.pl/poznaj-

licencje-creative-commons/. 
19 K. Grodecka, J. Marković, J. Kusiak, Open AGH – otwarte zasoby edukacyjne  

w praktyce, „E-mentor” 2012, nr 3 (45), [dostęp: 8.04.2015], http://www.e-mentor.edu.pl/

artykul/index/numer/45/id/936. 
20 2150 kursów, 125 mln odwiedzających, stan na 8.04.2015, [dostęp: 8.04.2015],  http://

ocw.mit.edu/about/. 
21 K. Grodecka, J. Marković, J. Kusiak, op. cit. 
22 Koalicja Otwartej Edukacji, [dostęp: 8.04.2015], http://koed.org.pl/pl/. 
23 P. Szczęsny, op. cit., s. 29.  
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całe życie sprawiają, że zasoby te cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Na 

uwagę zasługują Uniwersytet  Wirtualny, pierwszy polski portal otwartych 

kursów akademickich24, otwarte materiały dydaktyczne stworzone w ramach 

projektu Opracowanie programów nauczania na odległość na kierunku studiów 

wyższych – Informatyka25,  otwarte zasoby Portal Edukacyjny UMK26 czy 

Open AGH27.  

Każda działalność biblioteki, szczególnie ta, która wiąże się z urucho-

mieniem nowych usług, powinna być poprzedzona badaniem oczekiwań użyt-

kowników, do których są one adresowane. Wszelkie decyzje wdrożeniowe  

podejmowane na podstawie „mętnych wyobrażeń”28, skutkują brakiem oczeki-

wanych rezultatów, na przykład brakiem zwiększenia wykorzystania oferowa-

nych zasobów. Materiały edukacyjne wydają się tą kategorią zbiorów biblio-

tecznych, która adresowana jest do bardzo konkretnej grupy odbiorców,  

studentów. Tym samym nie wymagają wyczerpujących badań na temat potrzeb 

informacyjnych. Osoby odpowiedzialne za ofertę informacyjną biblioteki mu-

szą skoncentrować swoje wysiłki na pozyskaniu programów nauczania, które 

realizowane są na danej uczelni, dotarciu do wykazów przedmiotów i spisów 

literatury. Budowa własnych zasobów edukacyjnych, a następnie „otwartych 

zasobów edukacyjnych”, staje się priorytetem. W tworzenie otwartych zaso-

bów powinna aktywnie być włączona kadra dydaktyczna. Prezentacje, wykłady 

są bardzo często umieszczane na stronach internetowych wydziałów lub na 

prywatnych stronach wykładowców. Choć dostępne w Internecie, jednak  adre-

sowane są do wąskiego grona osób, to znaczy studentów konkretnego kierun-

ku. Często mogą je zrozumieć tylko ci, którzy wcześniej brali udział w danych 

zajęciach. Zdarza się, że wykładowcy udostępniają zeskanowane notatki. Nie 

są to z pewnością OZE w pełnym tego słowa znaczeniu. Ale odpowiednio 

opracowane i udostępniane w uczelnianym repozytorium, cieszyłyby się powo-

dzeniem wśród studentów. Dodatkowo, tak jak inne publikacje, miałyby za-

pewnioną ochronę w postaci długoterminowej archiwizacji. Byłyby zdecydo-

wanie bardziej „wi-doczne” i dostępne dla szerszego grona studentów, także 

spoza uczelni. Materiały przygotowane przez wykładowcę są sposobem na ak-

tywne kreowanie procesu edukacji. Dają pewność, że studenci otrzymali opty-

malną dawkę wiedzy. Co więcej, mogą być konkretnym punktem odniesienia 

przy egzaminach lub innych formach oceny.  

24 Uniwersytet Wirtualny, [dostęp: 13.04.15], http://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/. 
25 Studia informatyczne, [dostęp: 13.04.15], http://wazniak.mimuw.edu.pl/. 
26 Portal Edukacyjny UMK, [dostęp: 13.04.15], http://portal.umk.pl/. 
27Otwarte Zasoby Edukacyjne Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, [dostęp: 

13.04.15], http://open.agh.edu.pl/. 
28 D. Nicholas, Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu: idee, metody, środki. 

Warszawa 2001, s. 17. 
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Miarą sukcesu biblioteki będzie satysfakcja użytkowników29. Kluczem do 

satysfakcji użytkowników jest znajomość ich potrzeb30. Niezwykle szeroki za-

kres informacji, którą dostarcza Internet, tylko pozornie zaspokaja potrzeby 

informacyjne. Łatwość pozyskania informacji nie idzie w parze z jakością. 

Ktoś, kto „potrafi zapewnić równowagę między nastawieniem na informację  

a problemami pojawiającymi się w efekcie otrzymania jej nadmiaru”31 jest na-

der pożądany. Ilość dostępnej  informacji, w połączeniu z brakiem czasu na jej 

efektywne selekcjonowanie, skutkuje często rezygnacją z poszukiwań. Można 

odnieść wrażenie, że niewielka, ale celowo dobrana doza informacji, byłaby 

wybawieniem dla wielu użytkowników. Nie zawsze „im więcej informacji, tym 

więcej wiedzy”32. Dobrze przygotowane materiały dydaktyczne są dla studen-

tów nieocenioną pomocą. 

Rozwijanie i korzystanie z OZE natrafia na bariery33, których w literatu-

rze znajdujemy trzy główne grupy: 

1. Bariery prawne związane z niedostateczną wiedzą na temat otwartych li-

cencji. Jakiekolwiek wątpliwości prawne, skutkują raczej rezygnacją  

z udostępniania w otwartym modelu niż poszukiwaniem właściwego roz-

wiązania problemu. Strach przed naruszeniem prawa sprawia, że nawet 

dozwolony użytek edukacyjny nie jest wykorzystywany.  

2. Bariery świadomościowe. Ciągle spotyka się niechęć do dzielenia się 

efektami swojej pracy. Mówienie o korzyściach płynących z udostępnia-

nia wciąż postrzega się jako teoretyzowanie. Efekty otwierania zasobów 

widoczne są w dalszej perspektywie czasowej, nie mają charakteru fizycz-

nego w postaci gratyfikacji finansowej czy szybkiego awansu. Dlatego 

proponowane w literaturze premiowanie, choćby przez przyznawanie do-

datkowych punktów w okresowej ocenie pracownika przeprowadzanej na 

uczelni, mogłyby być pozytywnym bodźcem.  

3. Bariery technologiczne należą do trzeciej grupy przeszkód na drodze roz-

woju OZE. Technologia IT przeniknęła nasze życie prawie w każdym je-

go aspekcie. W wielu sytuacjach wiedza informatyczna jest jednak niewy-

starczająca. Pomoc w publikacji materiałów dydaktycznych w otwartym 

modelu, przynajmniej na początkowym etapie, często okazuje się wystar-

czająca. Poznanie przez autora procesu publikacji, nabycie nowych umie-

jętności na pewno podwyższy samoocenę, a tym samym może stanowić 

wystarczającą motywację. Przygoda z OZE przebiega często zgodnie ze 

schematem: wykorzystanie materiałów, które udostępnili inni w swojej 

pracy dydaktycznej, dostosowanie ich lub stworzenie własnych zasobów, 

dzielenie się nimi z innymi. 

29 Ibidem, s. 20. 
30 Ibidem, s. 21–22. 
31 Ibidem, s. 26–27. 
32 Ibidem, s. 56. 
33 K. Grodecka, J. Marković, J. Kusiak, op. cit. 
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Zasoby edukacyjne w repozytorium uczelnianym 
 

Repozytoria są najlepszym narzędziem do „otwierania” nauki w uczelni. 

Wraz z otwartymi czasopismami elektronicznymi stały się one głównymi pro-

pagatorami OA. Ich zadaniem jest gromadzenie w formie cyfrowej dorobku 

naukowego danej instytucji w postaci artykułów z czasopism (postprinty), ma-

teriałów niepublikowanych (preprinty), książek lub ich rozdziałów, materiałów 

konferencyjnych, prac magisterskich i doktorskich, surowych danych badaw-

czych, materiałów audio-wideo, oprogramowania czy patentów34. Zawartość 

repozytoriów, choć generalnie bardzo podobna, w przypadku poszczególnych 

uczelni może być kształtowana zgodnie z potrzebami użytkowników, ale zaw-

sze z poszanowaniem prawa autorskiego, które przy udostępnianiu tych mate-

riałów ma zasadnicze znaczenie.  

Według badań, które poprzedziły powstanie Repozytorium Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza (AMUR)35 w repozytorium, obok artykułów nauko-

wych i czasopism wydawanych na uczelni oraz prac doktorskich, powinny być 

gromadzone  kolekcje materiałów dydaktycznych w formie rozdziałów z ksią-

żek, skryptów i prezentacji multimedialnych, choć te ostatnie w mniejszym 

stopniu. Dodatkowo respondenci nie wyrazili zbytniej chęci ograniczenia ko-

rzystania z tych materiałów tylko do określonej grupy, na przykład „moich stu-

dentów”. W odpowiedzi na pytanie postawione przez autorki: „które z powo-

dów nakłoniłoby Pana/Panią do deponowania prac w repozytorium?”, pojawiła 

się opcja „ułatwiłoby to dostęp do prac moim studentom”. Wybrała ją zdecydo-

wana większość ankietowanych. Dostrzeganie deponowania prac w repozyto-

rium nie tylko przez pryzmat własnych korzyści, takich jak wymiana myśli 

między naukowcami, zwiększenie cytowalności, autopromocja, uzyskanie 

grantu, premii, rozwój kariery, wzrost prestiżu na uczelni36, ale także jako spo-

sobu dzielenia się z pożytkiem dla innych, napawa optymizmem. 

Promocja działalności naukowej uczelni, zwiększenie widoczności w In-

ternecie, a co się z tym wiąże wzrost odwiedzin na stronach WWW uczelni, 

zarządzanie zasobami naukowymi i monitorowanie ich jakości, gromadzenie  

i zabezpieczanie dorobku naukowego uczelni, pomoc przy parametryzacji, 

wsparcie dla dydaktyki to ważne argumenty dla władz uczelnianych, które trze-

ba wyeksponować pozyskując zwolenników idei powstania uczelnianego repo-

zytorium. Zrozumienie dla tej idei i jej poparcie wyrażone w konkretnych za-

rządzeniach władz uczelni, jest kluczowe dla każdego takiego projektu. Grupą, 

której akceptacja i zaangażowanie w tworzenie repozytorium stanowi gwaran-

cję sukcesu, są pracownicy naukowi uczelni. Bez ich współpracy nie może być 

34 B. Bednarek-Michalska, op. cit., s. 8. 
35 M. Rychlik, E. Karwasińska, Projekt powołania repozytorium Uniwersytetu im. Ada-

ma Mickiewicza w Poznaniu. Badanie ankietowe postaw pracowników naukowych, s. 6, [dostęp: 

10.04.2015], https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/434. 
36 Ibidem, s. 11. 
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mowy o rozwoju takiego przedsięwzięcia. Deponowanie publikacji w repozy-

torium może być na początku postrzegane przez nich jako dodatkowe obciąże-

nie. Obowiązek zamieszczania dorobku w repozytorium jest najefektywniej-

szym sposobem powiększania zasobu. Dobrze zaplanowana i przeprowadzona 

akcja informacyjno-promocyjna sprawi, że nawet obowiązek umieszczania 

prac w repozytorium spotka się ze zrozumieniem i akceptacją naukowców. Za-

sada otwartości nie jest generalnie kwestionowana przez środowisko bibliote-

karzy. Jej realizacja przebiega jednak w zróżnicowany sposób, jest uzależniona 

od możliwości organizacyjnych i finansowych, jakimi dysponują poszczególne 

biblioteki.  

Zasoby edukacyjne nie mają stricte naukowego charakteru, więc nie nale-

żą bezpośrednio do świata nauki37, ale poprzez zadanie jakie spełniają w dy-

daktyce uczelni, ich miejsce w bibliotece, a obecnie również w repozytorium, 

jest jak najbardziej usprawiedliwione. Umieszczanie ich w repozytoriach nie 

stanowi jeszcze dominującej tendencji. Owszem, repozytoria posiadają kolek-

cje Materiały dydaktyczne , jednak nie są one zbyt bogate. Być może wyni-

ka to z faktu, że budowa zasobu repozytorium uczelnianego koncentruje się  

w pierwszej kolejności na dorobku naukowym pracowników, czasopismach 

wydawanych przez uczelnię. Dodatkowo, pracownicy naukowi prowadząc za-

jęcia ze studentami bazują na materiałach przygotowanych na własny użytek, 

nie myśląc o  ich upublicznianiu. Stan ten będzie z pewnością ulegał zmianie. 

W 2013 r. została podjęta wspólna uchwała Konferencji Rektorów Akademic-

kich Szkół Polskich (KRASP) i Polskiej Akademii Nauk (PAN) w sprawie  

„zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych”38. 

Postuluje ona przyjęcie OA jako podstawowego modelu udostępniania publika-

cji. Podkreśla potrzebę wydania odpowiednich aktów prawnych. Dodatkowo 

zaleca, aby aktywność na rzecz szerokiego otwierania zasobów była brana pod 

uwagę przy indywidualnych ocenach  naukowców i jednostek naukowych.  

Umieszczanie zasobów edukacyjnych w repozytorium i otwieranie ich, 

może sprawiać wrażenie, że bibliotekarze pogodzili się z brakiem fizycznej 

obecności użytkownika w bibliotece. Poszerzanie oferty o możliwość korzysta-

nia w Internecie z niektórych zasobów bibliotecznych, nie musi być równo-

znaczne ze zmniejszeniem statystyki odwiedzin. Korzystając z repozytorium 

uczelnianego lub z jakichkolwiek zasobów biblioteki dostępnych w sieci, stu-

dent powinien być świadomy, że korzysta z biblioteki, ale wirtualnie. Może 

kontakt wirtualny rozbudzi chęć kontaktu rzeczywistego? Skrypty, laboratoria, 

ćwiczenia to materiały wydawane przez wydawnictwa uczelniane, adresowane 

bezpośrednio do studentów. Prawa autorskie do tych publikacji zostały bardzo 

37 P. Szczęsny, op. cit., s. 22. 
38 Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zasad 

otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych, [dostęp: 10.04.2015], http://

www.aktualnosci.pan.pl/images/stories/pliki/2013/Wiadomo%C5%9Bci_biez/stanowisko_KRA 

SP-PAN_open_access.pdf. 
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często przekazane wydawcy. Współpraca z wydawnictwem uczelnianym  

w celu otrzymania licencji na udostępnienie tych materiałów w repozyto- 

rium jest bardzo wskazana. Na podstawie porozumienia z Wydawnictwami 

Uczelnianymi Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy  

udostępniono w Repozytorium Cyfrowym UTP (RC UTP) serię Rozprawy  

Habilitacyjne. Obecnie trwa proces publikacji monografii pracowników uni-

wersytetu wydanych przez Wydawnictwa. Podjęto próby uzyskania zgody na 

zdeponowanie i udostępnienie w repozytorium podręczników autorstwa pra-

cowników UTP dla studentów kierunku bioinżynieria medyczna, w ramach 

projektu Kierunek Przyszłości – Inżynieria Biomedyczna, współfinansowanego 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

  

Nowe możliwości dla biblioteki uczelnianej 

 

W literaturze odnajdujemy stwierdzenie, iż to współpraca menedżera re-

pozytorium z bibliotekarzami, którzy posiadają doświadczenie i umiejętności, 

zapewni w pierwszej kolejności „efektywne funkcjonowanie repozytorium”39. 

W praktyce łatwiej znaleźć potwierdzenie tezy, że to biblioteki jako jednostki 

najbardziej „merytorycznie przygotowane do tego działania”40 pełnią kluczową 

rolę w budowaniu i zarządzaniu repozytorium uczelnianym. Najczęściej to ich 

pracownicy wykonują prace koncepcyjne41. Inicjatywa, jaką w tej dziedzinie 

wykaże biblioteka, może być dla niej szansą na wzmocnienie swojej pozycji  

w strukturze uczelni, pozytywną zmianą w postrzeganiu jej przez władze uczel-

ni. Biblioteka nie będzie narażona jako pierwsza na oszczędności w postaci 

zmniejszania budżetu czy zatrudnienia42.  

Pracownicy naukowi deponujący swoje prace w repozytorium tworzą wir-

tualną społeczność instytucji. W literaturze przedmiotu znajdujemy określenie 

„kultura partycypacji”43. Biblioteka stwarzając naukowcom możliwość publi-

kowania w repozytorium uczelnianym wspomaga tę kulturę. Dostęp do wiedzy 

39 M. Rychlik, E. Karwasińska, Projekt powołania repozytorium Uniwersytetu im. Ada-

ma Mickiewicza w Poznaniu. Badanie ankietowe postaw pracowników naukowych, s. 1, [dostęp: 

9.04.2015], https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/434. 
40 B. Bednarek-Michalska,  op. cit., s. 49. 
41 M. Rychlik, Wpływ repozytorium instytucjonalnego na upowszechnianie dorobku nau-

kowego uczelni, s. 2, [dostęp: 9.04.2015], https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593 

/8054. 
42 B. Feret, Biblioteka hubem uczelni? Nowe czasy – nowe wyzwania Library as university 

hub? New time, new challenges, [w:]  Otwarte zasoby wiedzy. Nowe zadania uczelni i bibliotek  

w rozwoju komunikacji naukowej. Materiały konferencyjne, Kraków–Zakopane, 15–17 czerwca 

2011, praca zbiorowa pod red. M.M. Górskiego i M. Marcinek. Kraków 2011, s. 260. 
43 E. Karwasińska, M. Rychlik, Model i etapy tworzenia repozytorium instytucjonalne-

go na podstawie badań własnych i doświadczeń bibliotek zagranicznych Institutional repository 

model and stages of its development based on individual research project and experiences of 

foreign libraries, s. 2, [dostęp: 9.04.2015],  https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/105 

93/120. 
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wytwarzanej na uczelni pozwala na skoordynowanie wysiłku całej społeczno-

ści naukowej. Być może osoby, z którymi trzeba nawiązać współpracę nau-

kową pracują w tej samej uczelni, a wymianę doświadczeń można zacząć od 

najbliższego otoczenia. Świadomość bycia częścią zespołu na pewno działa 

mobilizująco. Współpraca ze społecznością akademicką, pracownikami nauko-

wymi w szczególności zawsze należała do trudnych. Jacek Wojciechowski44 

kładzie to na karb „silnej bariery wzajemnych uprzedzeń, niechęci i błędnych 

przeświadczeń”. Mimo trudności nie ma dziś innej drogi dla biblioteki uczel-

nianej, jak współpraca i bycie partnerem w stworzeniu prawdziwego „zaplecza 

komunikacyjnego” czy dostosowaniu się do standardów i programów eduka-

cyjnych45. Można uznać, że wszystkie potrzebne informacje odnośnie dydakty-

ki, bibliotekarz znajdzie w sylabusach. Niestety, ich mnogość i zmienność nie 

ułatwiają zadania. Bezpośrednia sugestia wykładowcy jest tu na wagę złota.  

Bibliotekarze generalnie przyjęli już zasady otwartości, czego dowodem 

jest powstanie i rozwój repozytoriów na uczelniach wyższych. Ciągle brakuje 

wiedzy w środowisku naukowców. Naiwnością byłoby sądzić, że sami sięgną 

po informacje z zakresu OA. Starsi pracownicy naukowi, którzy przetarli ścież-

ki publikacji w tradycyjnej formie, przywykli raczej do zamkniętego modelu 

uprawiania nauki, nie chcą zmian. Inicjatywa leży po stronie bibliotek. Szkole-

nia i warsztaty powinny mieć charakter cykliczny. Ich zakres musi być posze-

rzany o aktualną wiedzę z zakresu wolnych zasobów. To jest obszar, gdzie nau-

kowcy powinni spotkać się z bibliotekarzami jako partnerami.  

W czasie takich szkoleń łatwiej zachęcić do umieszczania w repozytorium 

nie tylko publikacji naukowych, ale też materiałów dydaktycznych. Należałoby 

się zastanowić, czy nie poszerzyć oferty szkoleń o tematykę przygotowywania 

takich materiałów z wykorzystaniem techniki komputerowej. Ich mała liczba  

w wolnym dostępie może wynikać z prozaicznej przyczyny – braku odpowied-

nich umiejętności w opracowywaniu i posługiwaniu się nimi w dydaktyce. 

Repozytorium uczelniane jako platforma dla wszelkich materiałów dydak-

tycznych powstających na uczelni jest na pewno ciekawą propozycją. Rozbu-

dowa kolekcji dydaktycznej przez zespół redakcyjny repozytorium, a w konse-

kwencji przez bibliotekę, przyczyni się z pewnością do wzrostu użytkowników. 

Możliwości jakie stwarza implementacja modelu OA i OZE są szansą dla bi-

bliotek uczelnianych. Pociągają one zmiany, nie zawsze od razu widoczne. Nie 

zawsze mają one charakter czysto techniczny, ekonomiczny czy prawny. Naj-

trudniejszymi do zaakceptowania są zmiany kulturowe, a do takich zmian nale-

ży otwartość w nauce czy szeroko pojętej edukacji.  

Komunikowanie wartości biblioteki już nie przez wielkość zasobu biblio-

tecznego, ale prezentacja różnorodnej oferty dla społeczności uczelnianej jest 

44 J. Wojciechowski, Biblioteki w nowym otoczeniu, Warszawa 2014, s. 159. 
45 Ibidem, s. 160 i n. 
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dziś dla niej wyzwaniem i szansą46. Wobec nowych wyzwań bibliotekarz staje 

się wdrożeniowcem, konsultantem. Propagując ideę otwartości sam powi- 

nien być osobą otwartą, kreatywną. Wykształcenie bibliotekarskie musi być 

wspomagane kompetencjami informacyjnymi i komunikacyjnymi oraz uzupeł-

niane wiedzą z zakresu informatyki. Wyzwania, które stają przed biblioteką 

uczelnianą są tak naprawdę nowymi możliwościami do realizowania podstawo-

wej misji. Gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie – podstawy zostają 

takie same, a tak wiele się zmienia. 
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OTWARTE CZASOPISMA W NAUKACH TECHNICZNYCH 

 

 
Abstract: In the paper , the compar ison of scientific output as ar ticles – between 

researchers from the Lodz University of Technology Faculty of Mechanical Engineer-

ing and the Lodz University of Technology Institute of Physics, is showed respectively. 

Furthermore, the dependence on articles published within decade versus employment 

can be found too.  

 

Słowa kluczowe: open access, czasopisma naukowe, repozytor ia instytucjonalne 

 

 

Wstęp 

 

Biblioteki akademickie są inicjatorami, organizatorami i głównymi koor-

dynatorami repozytoriów uczelnianych. Wynika to z faktu, że posiadają one 

fachową wiedzę potrzebną między innymi do tworzenia, przetwarzania i zarzą-

dzania metadanymi wraz z powiązanymi z nimi pełnymi tekstami publikacji. 

Praktyczna znajomość prawa autorskiego i otwartych licencji, dzięki doświad-

czeniom nabytym przy projektach bibliotek cyfrowych, jest także wyróżniają-

cym je atutem. Dodatkowo, zasób repozytorium jest istotnym elementem każ-

dego CRIS (Current Research Information System). 

Do analizy wybrano artykuły polskie oraz zagraniczne pracowników nau-

kowych Wydziału Mechanicznego oraz Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej 

(odpowiednio: WM PŁ i IF PŁ), opublikowane w latach 2004–2014 (tab.1). Do 

badań wykorzystano zawartość bazy BIBLIO Dorobku Piśmienniczego Pra-

cowników Politechniki Łódzkiej1 – tworzonej w systemie Expertus. W bazie 

rejestrowane są różnego typu publikacje, w tym: artykuły, wydawnictwa zwar-

te autorskie, referaty na konferencjach, prace zbiorowe, materiały konferencyj-

ne, utwory w wydawnictwach zwartych, recenzje, patenty, czasopisma 

(redakcje).  

Prawie 50% wszystkich publikacji stanowią artykuły, zarówno w przy-

padku pracowników naukowych IF PŁ, jak i WM PŁ. W dorobku naukowym 

fizyków – 32% wszystkich artykułów pochodzi z czasopism z Impact Factor 

(IF). Dla mechaników ten odsetek wynosi 12% (tab. 2). 

1 Baza BIBLIO, [dostęp: 21.03.2015], http://212.51.210.184/~expertus/e/index.php. 



 

Tabela 1 

Dorobek piśmienniczy pracowników IF PŁ – zestawienie dla artykułów 

Źródło: oprac. własne. 

 
Tabela 2 

Dorobek piśmienniczy pracowników WM PŁ – zestawienie dla artykułów  

Źródło: oprac. własne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rys. 1. Liczba nauczycieli akademickich w IF PŁ vs liczba artykułów 

Źródło: oprac. własne. 
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Rys. 2. Liczba nauczycieli akademickich na WM PŁ vs liczba artykułów 

Źródło: oprac. własne. 

 

Zmiany etatowe zatrudnienia w obu omawianych jednostkach w latach 

2004–20132 wraz z rozkładem artykułów w odpowiednich rocznikach przedsta-

wiono na rys. 1 i 2.  

Liczba nauczycieli akademickich prezentowana na powyższych wykre-

sach odpowiada pełnym etatom. Do tej grupy zaliczają się: profesorowie z tytu-

łem, doktorzy habilitowani na stanowisku profesora nadzwyczajnego, doktorzy 

habilitowani niebędący profesorami, nauczyciele akademiccy ze stopniem dok-

tora oraz pozostali nauczyciele akademiccy. 

W IF PŁ w latach 2004–2011 liczba etatów nauczycieli akademickich 

utrzymywała się na poziomie: 27–28, dopiero w latach 2012 i 2013 następuje 

zauważalny spadek do 25 i następnie do 23 etatów. W 2012 r. można też zaob-

serwować najmniejszą liczbę artykułów opublikowanych przez pracowników 

naukowych – 32. 

Inaczej jest w przypadku WM PŁ – przez kolejne lata – 2005–2013, licz-

ba etatów nauczycieli akademickich ulega stopniowemu zmniejszaniu. W 2008 

oraz 2009 r. pracownicy tego wydziału opublikowali najmniejszą liczbę artyku-

łów: 198–199. Ciekawy wynik można zaobserwować w 2013 r. – przy naj-

mniejszej liczbie etatów od 2004 r. – 187, opublikowano największą liczbę ar-

tykułów – 255. Należy jednak zauważyć, że w ramach jednego etatu może być 

zatrudnionych dwóch pracowników naukowych.  

W ostatniej dekadzie pracownicy naukowi Instytutu Fizyki PŁ opubliko-

wali łącznie 470 artykułów, w 128 różnych tytułach.  

2 Sprawozdania z działalności Politechniki Łódzkiej w latach 2004–2013 (sprawozdanie  

z działalności Politechniki Łódzkiej w 2014 jeszcze nie zostało udostępnione), [dostęp: 

6.04.2015], portal pracowniczy Politechniki Łódzkiej, dostęp zastrzeżony dla użytkowników 

wewnętrznych. 
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Najczęściej wybieranym przez nich czasopismem – 66 razy, były 

„Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej – seria Fizyka” (tab. 3), wydawane  

w latach 1973–1995 w polskiej wersji językowej, a następnie w języku angiel-

skim od 1995 r. pod zmienionym tytułem: ˮScientific Bulletin. Physicsˮ 

(3 punkty za publikację według obowiązującej listy ministerialnej). 

W tej samej dekadzie pracownicy naukowi Wydziału Mechanicznego  

PŁ opublikowali łącznie 2516 artykułów, w 446 różnych tytułach. Najczęściej 

wybieranym przez nich czasopismem była „Inżynieria Materiałowa”, wydawa-

na przez SIGMA-NOT, gdzie opublikowali łącznie 207 artykułów (7 punktów 

za publikację według obowiązującej listy ministerialnej). Drugim najbardziej 

popularnym wśród naukowców PŁ tytułem okazały się „Zeszyty Naukowe 

Politechniki Łódzkiej – seria Cieplne Maszyny Przepływowe”, wydawane od 

1994 r. na bieżąco: 148 artykułów (2 punkty za publikację). Co więcej, czaso-

pismo o tytule: ˮMechanics and Mechanical Engineering” (80 artykułów) jest 

również wydawane przez Politechnikę Łódzką, a dokładniej – przez Katedrę 

Dynamiki Maszyn Wydziału Mechanicznego, jako kontynuacja tytułu 

ˮScientific Bulletins. Mechanical Engineering” od 1997 r. Zatem, aż 228 arty-

kułów pochodzi z czasopism wydawanych przez macierzystą uczelnię (tab. 4). 

 
Tabela  3 

IF PŁ – 5 tytułów czasopism z największą liczbą artykułów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: oprac. własne. 

 

Tabela 4 

WM PŁ – 5 tytułów czasopism z największą liczbą artykułów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: oprac. własne. 

Lp. Tytuł L. artykułów 

1 

ˮScientific Bulletin. Physics / Technical  

University of Łódź” 66 

2 ˮOpto – Electronics Reviewˮ 30 

3 „Elektronika” 28 

4 „Fizyka budowli w teorii i praktyce” 19 

5 „Optica Applicata” 16 

Lp. Tytuł L. artykułów 

1 „Inżynieria Materiałowa” 207 

2 

„Zeszyty Naukowe PŁ. Cieplne Maszyny  

Przepływowe” 148 

3 ˮArchives of Foundry Engineering” 105 

4 „Inżynieria Biomateriałów”   87 

5 ˮMechanics and Mechanical Engeneering”   80 
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Jednocześnie, na 128 tytułów czasopism, w których publikowali pracow-

nicy naukowi IF PŁ, aż w 58 przypadkach – 45%, opublikowali oni tylko raz 

jeden artykuł w ciągu 10 lat. Podobnie jest w przypadku pracowników nauko-

wych WM PŁ – wskaźnik ten wyniósł blisko 47% – w 209 tytułach czasopism 

nie złożyli oni po raz drugi do publikacji żadnego artykułu. Przyczyn tego zja-

wiska może być kilka3: 

 zbyt długi okres oczekiwania na publikację od momentu złożenia manu-

skryptu; 

 zmiana punktacji MNiSW na mniej korzystną za artykuł; 

 zmiana IF dla czasopisma na mniej korzystny; 

 ogólne niezadowolenie z przebiegu i obsługi procesu wydawniczego, na 

przykład współpraca z redaktorami, opinie recenzentów, złożone formato-

wanie tekstu; 

 zakończenie działalności czasopisma lub/i wydawnictwa; 

 zmiana trendów publikowania z określonej tematyki w danym czasopiś-

mie; 

 zmiana zainteresowań badawczych; 

 inne. 

Oczywistym jest, że w kolejnych latach, po 2014 r., wyniki ilościowe mo-

gą ulegać zmianie – gdyż w czasopiśmie, w którym opublikowano tylko raz 

jeden artykuł – zostaną złożone do publikacji następne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 3. Rozkład liczby tytułów czasopism,  

w których tylko raz dokonano publikacji w latach 2004–2014 – dane dla IF PŁ 

Źródło: oprac. własne. 

 

Niemniej jednak, na podstawie analizy zakresu lat 2004-2014, można za-

obserwować prawidłowość, że czasopismo, w którym przestano publikować, 

nie staje się na nowo popularne wśród badaczy. Na wykresach – rys. 3 i 4  

3 Propozycja autorki. 

256 



 

zaprezentowano roczny rozkład tytułów czasopism, w których pracownicy nau-

kowi PŁ opublikowali tylko raz jeden artykuł w ciągu dziesięciu lat, odpowied-

nio dla IF PŁ i WM PŁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 4. Rozkład liczby tytułów czasopism,  

w których tylko raz dokonano publikacji w latach 2004–2014 – dane dla WM PŁ  

Źródło: oprac. własne. 

 

Dorobek piśmienniczy pracowników naukowych, zwłaszcza ten w postaci 

artykułów, to zasób specjalistycznej wiedzy i informacji, który jest fundamen-

tem repozytorium instytucjonalnego każdej uczelni. Nie zawsze jednak jest ono 

uważane za narzędzie efektywnie wspierające wizerunek i komunikację nau-

kową przez samo środowisko badaczy. Inną barierą są zawiłości prawa au-

torskiego – zwłaszcza pojęcie ich przeniesienia oraz interpretacja zapisów li-

cencyjnych. Polityki wydawców względem zamieszczania wydanych w ich 

czasopismach artykułów w repozytoriach, można sprawdzić w bazie SHERPA/

RoMEO4. Jest ona polecana i zalecana dla autorów pragnących deponować 

swoje artykuły nie tylko w repozytoriach instytucjonalnych czy dziedzino-

wych, ale też na przykład na różnych osobistych stronach WWW i blogach na-

ukowych. Twórcy bazy zróżnicowali kolory polityk wydawców w zależności 

od stopnia ich otwartości. Kolor zielony oznacza, że autor publikacji może ar-

chiwizować zarówno preprinty i postprinty lub tak zwane publisher’s PDF. Ko-

lor niebieski natomiast – odpowiada możliwości zamieszczania postprintów lub 

tak zwany publisher’s PDF. Kolor żółty pozwala tylko na deponowanie pre-

printów, a kolor biały – wyraża brak zezwolenia na archiwizację artykułów 

opublikowanych w danym tytule czasopisma5. 

4 Baza SHERPA/RoMEO, [dostęp: 10.04.2015], http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search. 

php. 
5 Zamieszczanie czasopisma w RoMEO, [dostęp: 10.04.2015], http://www.edukacja 

informacyjna.pl/2013/04/romeo-dla-czasopisma-i-ani-slowa-o-weronie/. 
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Dalszą analizą w powyższym kontekście objęto tytuły czasopism, w któ-

rych tylko raz opublikowany został jeden artykuł w ostatnich dziesięciu latach. 

Łącznie zbadano 267 tytułów czasopism. Otrzymane wyniki przedstawiono na 

wykresach – rys. 5 i 6, 7 i 8.  

W przypadku tytułów czasopism, w których publikowali pracownicy nau-

kowi Instytutu Fizyki PŁ, 57% z nich podlega zielonej polityce – zatem możli-

we jest zamieszczanie preprintów oraz postprintów lub publisher’s PDF  

w repozytoriach lub na stronach www. Natomiast 31% tytułów czasopism nie 

występuje w ogóle w bazie SHERPA/RoMEO – rys.5. Może to oznaczać, że 

polityka tych wydawców nie jest transparentna, albo że należy ją sprawdzić 

bezpośrednio u źródła6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Rys. 5. Rozkład polityk wydawców według bazy SHERPA/RoMEO  

dla tytułów czasopism, w których tylko raz został opublikowany artykuł  

w latach 2004-2014 – dane dla IF PŁ 

Źródło: oprac. własne.  

 

 

 

 

 
 

 

 

6 Wzory wniosków: uzyskanie zgody na umieszczenie w repozytorium w imieniu autora 

artykułu: [dostęp: 10.04.2015], http://www.sherpa.ac.uk/documents/request_template.html; uzy-

skanie zgody przez autora na umieszczenie artykułu w repozytorium: [dostęp: 10.04.2015], 

http://www.sherpa.ac.uk/documents/request_template.html#author. 
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Rys. 6. Rozkład potwierdzonych polityk wydawców według bazy SHERPA/RoMEO  

dla tytułów czasopism, w których tylko raz został opublikowany artykuł  

w latach 2004–2014 – dane dla IF PŁ  

Źródło: oprac. własne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Rys. 7. Rozkład polityk wydawców według bazy SHERPA/RoMEO  

dla tytułów czasopism, w których tylko raz został opublikowany artykuł  

w latach 2004–2014 – dane dla WM PŁ  

Źródło: oprac. własne.  
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Rys. 8. Rozkład potwierdzonych polityk wydawców wg bazy SHERPA/RoMEO  

dla tytułów czasopism, w których tylko raz został opublikowany artykuł  

w latach 2004–2014 – dane dla WM PŁ  

Źródło: oprac. własne.  

 

W przypadku WM PŁ jest to 68% tytułów. Polityce niebieskiej nie podle-

ga żaden z tytułów, w których publikują fizycy, natomiast dla mechaników 

wskaźnik ten wynosi 5%. Porównywalną wartość dla białych zasad: 10–12% 

uzyskano dla obu jednostek PŁ. 

 

Podsumowanie 

 

Przedstawione zależności mogą być przedmiotem dalszych analiz i dzięki 

temu zostać w pełni zweryfikowane podczas dodatkowych badań ankietowych 

przeprowadzonych wśród autorów artykułów. Uzyskane wyniki dotyczące 

otwartości tytułów czasopism, w których pracownicy naukowi opublikowali 

tylko raz jeden artykuł w ciągu 10 lat, mogą być uznane za obiecujące. Jednak-

że, w zależności od obszarów tematycznych, w których publikują oni 2 lub 

więcej artykuły, mogą wystąpić analogiczne znaczne różnice, na przykład jak 

w zielonym dostępie (57% – IF PŁ; 32% WM PŁ). 
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NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ  

NA PRZYKŁADZIE FUNKCJONOWANIA  

REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO  

 
Abstract: The paper  descr ibes the institutional repository as a flagship of Univer -

sity of Lodz. The benefits of the functioning of the open scientific platform are listed. 

Promoting the idea of Open Access in the environment Lodz scientists is also signaled. 

There are the stages of construction and development of the Repository described. 

 

Słowa kluczowe: repozytor ium instytucjonalne, open access, Uniwersytet Łódzki  

 

 

W ostatnich latach repozytoria naukowe i związane z nimi usługi stały się 

istotnym elementem infrastruktury badawczej1. Repozytorium instytucjonalne, 

gromadzące i udostępniające w modelu otwartym dorobek naukowy pracowni-

ków uczelni, ma znaczący wpływ na ocenę parametryczną prowadzącej je 

szkoły wyższej. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów gotowa jest 

uznać, że – „publikacje, które zostały przyjęte do druku i mają status oczekują-

cych (po wcześniejszym zakwalifikowaniu ich na przykład przez redakcję nau-

kową wydawnictwa), posiadają identyfikację elektroniczną i w niezmienionej 

treści zostaną opublikowane oraz, że od tego momentu mogą być cytowane – 

spełniają wymóg ustawowy opublikowania (to znaczy zostały oddane do roz-

powszechnienia i mogą podlegać kontroli społecznej)”2. 

Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego mają do dyspozycji platformę repo-

zytoryjną, spełniającą warunki Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. 

Mogą na niej umieszczać swoje prace, a każdej z nich zostaje przypisany iden-

tyfikator URI (Uniform Resource Identifier). Repozytorium instytucjonalne 

Uniwersytetu Łódzkiego (repozytorium, RUŁ) zostało utworzone w 2011 r. 

Jego uruchomienie było równoznaczne z podjęciem decyzji o długotermino-

wym zabezpieczaniu obiektów cyfrowych, ich udostępnianiu i rozpowszech-

nianiu. Uniwersytet Łódzki zobowiązał się do zarządzania materiałami cyfro-

wymi, stanowiącymi wynik działalności naukowej swoich pracowników. 

1 The Current State of Open Access Repository Interoperability, [dostęp: 15.05.2015], 

http://www.coar-repositories.org/files/COAR-Current-State-of-Open-Access-Repository-Interope 

rability-26-10-2012.pdf.   
2 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, [dostęp: 15.05.2015], http://www.ck. 

gov.pl/index.php/pytania-i-odpowiedzi. 



 

Głównym celem funkcjonowania Repozytorium jest upowszechnianie wyni-

ków działalności naukowej pracowników oraz promowanie badań naukowych 

prowadzonych na Uczelni  

Zadanie budowania Repozytorium uczelni powierzono Bibliotece Uni-

wersytetu Łódzkiego (BUŁ). Bibliotekarze należą do jednej z najbardziej ak-

tywnych grup zawodowych, promujących nowy model dystrybucji tekstów 

naukowych. Przez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie informacji elek-

tronicznej we wszystkich formach, wnoszą ogromny wkład w upowszechnianie 

nauki. Ponadto tworząc metodologię pracy ze źródłami otwartymi, wypracowa-

li dobre praktyki na tym polu, dzięki czemu w sposób płynny mogli przystąpić 

do czynnego udziału w tworzeniu repozytoriów naukowych. Administratorami 

RUŁ zostali pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Prac Naukowo Dy-

daktycznych BUŁ zajmujący się redakcją zdeponowanych materiałów oraz 

informatyk dbający o oprogramowanie i sprzęt informatyczny.  

Pierwszym działaniem zespołu koordynującego tworzenie Repozytorium 

było jego projektowanie. Przed przystąpieniem do wstępnego etapu prac, po-

proszono naukowców o wyrażenie opinii dotyczących zasobu archiwum cyfro-

wych dokumentów, ponieważ to właśnie badacze, archiwizujący swoje publi-

kacje, odgrywają znaczącą rolę w budowaniu Repozytorium. Do pracowników 

naukowych Uniwersytetu Łódzkiego skierowano ankietę, mającą na celu okre-

ślenie znajomości zagadnienia Open Access oraz poznanie ich preferencji, co 

do typu deponowanych materiałów. Ankietowani zaproponowali, jakie doku-

menty powinny znaleźć się w Repozytorium. Na pierwszym miejscu znalazły 

się czasopisma naukowe i samodzielne artykuły, następnie doktoraty, materiały 

konferencyjne i dydaktyczne oraz sprawozdania i raporty. Dzięki poznaniu pre-

ferencji pracowników naukowych redakcja RUŁ mogła dostosować strukturę 

kolekcji do ich potrzeb3. 

Przystąpiono do kolejnego etapu budowy Repozytorium – wdrażania sys-

temu. Spośród dostępnych na rynku programów przeznaczonych do tworzenia 

repozytorium zdecydowano się na oprogramowanie D-Space udostępniane na 

zasadzie otwartego kodu źródłowego (open source). Jest ono rozwijane dzię- 

ki instytucjonalnemu oraz finansowemu wsparciu organizacji akademickich  

i non-profit4. Przy wyborze oprogramowania brano pod uwagę jego łatwe przy-

stosowanie do potrzeb Uczelni oraz popularność systemu, co dawało gwarancję 

wsparcia społeczności akademickiej. Nie bez znaczenia była też bezpłatna li-

cencja, na jakiej funkcjonuje platforma D-Space. Jest to program elastyczny, 

3 A. Brzozowska, Otwarte zasoby wiedzy na przykładzie łódzkich jednostek naukowych ze 

szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Otwarte zasoby wiedzy – nowe zada-

nia uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej red. M. Górski, Kraków 2011, s. 146. 
4 O. Sadlik, DSpace jako narzędzie implementacji otwartego dostępu na przykładzie Kra-

kowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, „Notes biblioteczny Krakowskiej Aka-

demii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” 2013, [dostęp: 15.05.2015],  http://issuu.com/biblio 

tekakaafm/docs/notes_biblioteczny_2013. 
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łatwo konfigurowalny i zgodny z protokołem OAI-PMH (Open Archives Ini-

tiative-Protocol for Metadata Harvesting), umożliwiający implementację syste-

mu identyfikacji obiektów cyfrowych (handle system) oraz eksport metadanych 

do zewnętrznych platform. Dzięki temu każdy zdeponowany w Repozytorium 

dokument ma przypisany numer URI (Uniform Resource Identifier) umożli-

wiający indeksowanie go przez wyszukiwarki naukowe między innymi Google 

Scholar.  

Dbając o lepszą widoczność i łatwiejsze wyszukiwanie, administratorzy 

RUŁ zarejestrowali je w Agregatorze Centrum Otwartej Nauki, stanowiącym 

wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów5. Przystą-

piono również do projektu OpenAire, tworzącego europejską strukturę otwar-

tych repozytoriów cyfrowych6. Dzięki zaimplementowanemu modułowi staty-

stycznemu oprogramowanie D-Space umożliwia użytkownikom zapoznanie się 

ze statystykami pobrań poszczególnych publikacji. Ma to duże znaczenie dla 

autorów, którzy dzięki temu wiedzą, z jakim zainteresowaniem spotykają się 

ich prace. W celu zwiększenia kręgu odbiorców prac zamieszczonych w Repo-

zytorium jego administratorzy dodali wtyczkę AddThis pozwalającą na bezpo-

średnie połączenie z portalami społecznościowymi i pocztą elektroniczną. 

Przekłada się to na podniesienie wskaźników alternatywnych metryk (altmet-

rics), które odnoszą się do różnych źródeł danych: artykułów prasowych, blo-

gów naukowych czy wpisów na portalach społecznościowych i służą do obli-

czania nie tylko wpływów konkretnych artykułów, ale i oceny naukowców7. 

Istotną częścią prac nad uruchomieniem Repozytorium Uniwersytetu 

Łódzkiego było opracowanie procedur i dokumentów polityki funkcjonowania. 

Aktem prawnym, na mocy którego działa RUŁ, jest Zarządzenie Rektora Uni-

wersytetu Łódzkiego nr 159 z dnia 6.08.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 

Rektora UŁ nr 13 z dnia 23.10.2012 w sprawie Regulaminu Repozytorium Uni-

wersytetu Łódzkiego8. Stanowi ono, że depozytariuszem materiałów może zo-

stać pracownik lub doktorant Uniwersytetu Łódzkiego po uzyskaniu autoryza-

cji, udzielonej przez redaktora Repozytorium. W trakcie procesu autoarchiwi-

zacji autorzy udzielają licencji na korzystanie ze swoich prac. Korzystają przy 

tym z otwartych licencji Creative Commons lub bezterminowej licencji niewy-

łącznej. Prawa autorskie do deponowanych prac pozostają przy ich twórcach, 

co oznacza, że mogą je przekazać w tej samej postaci innemu wydawcy bez 

zgody właściciela Repozytorium.  

5 Agregator Ceon, [dostęp: 15.05.2015], http://agregator.ceon.pl/Welcome.action. 
6 OpenAire, [dostęp: 15.05.2015], https://www.openaire.eu. 
7 E. Kulczycki, Altmetrics – dlaczego warto interesować się alternatywnymi metrykami  

(5 listopada 2013 r.), [dostęp: 15.05.2015], http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/altmetrics-

dlacze-go-warto-interesowac-sie-alternatywnymi-metrykami/. 
8 Zarządzenie Rektora UŁ nr 159 w sprawie zmiany zarządzenia nr 13 Rektora UŁ  

z 23.10.2012 r. w sprawie Regulaminu Repozytorium Uniwersytetu, [dostęp: 15.05.2015] http://

www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,7185. 
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Budowa Repozytorium odpowiada strukturze organizacyjnej Uniwersyte-

tu Łódzkiego, dla poszczególnych wydziałów i jednostek międzywydziałowych 

utworzono zbiory zawierające kolekcje przeznaczone dla różnych typów doku-

mentów. Przewidziano deponowanie artykułów naukowych, książek lub ich 

rozdziałów, materiałów dydaktycznych i konferencyjnych, rozpraw doktor-

skich oraz habilitacyjnych. W  poszczególnych zbiorach uwzględniono również 

miejsce dla projektów badawczych prowadzonych przez pracowników Uczelni 

zarówno w zakresie badań własnych, jak i stypendiów czy grantów. Odpowia-

dając na potrzeby użytkowników założono osobny zbiór dla serii wydawni-

czych Uniwersytetu Łódzkiego. 

Przez pierwsze lata funkcjonowania Repozytorium deponowanie rozpraw 

doktorskich nie było obligatoryjne, co skutkowało niską liczbą archiwizowa-

nych dysertacji. W styczniu 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Rektora  

w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódz-

kiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony9. Zgodnie  

z tym aktem prawnym RUŁ stało się miejscem złożenia elektronicznej wersji 

pracy doktorskiej, a obowiązek jej zdeponowania oraz dokonania właściwego 

opisu spoczął na autorze. Od początku 2015 r. w Repozytorium zamieszczono 

105 rozpraw doktorskich10. 

W Repozytorium utworzono dodatkowy zbiór, w którym w oddzielnych 

kolekcjach zamieszczane są uczelniane czasopisma naukowe. Deponowaniem 

artykułów w kolekcjach poszczególnych tytułów czasopism zajmują się ich 

redakcje. Celowo zrezygnowano z przyjętego dla RUŁ modelu autoarchiwiza-

cji, aby zapewnić kompletność wszystkich numerów czasopism. Funkcjonowa-

nie instytucjonalnego repozytorium może pociągać za sobą obniżenie kosztów 

zakupu czasopism naukowych, a nawet zmianę modelu publikowania. Redak-

cje niektórych uczelnianych periodyków rezygnują z tradycyjnej formy druko-

wanej na rzecz wersji elektronicznej11, inne zaś decydują się na formę hybrydo-

wą, papierowo-elektroniczną. Przyspiesza to czas publikacji, zmniejsza jej 

koszty i poszerza krąg odbiorców. W konsekwencji przejścia przez redakcję na 

wersję elektroniczną możliwe jest zamieszczenie pełnej kolekcji numerów da-

nego tytułu na platformie repozytorium instytucjonalnego. Dzięki temu możli-

we jest zrezygnowanie z usług komercyjnych platform wydawniczych, które 

zapewniały oprogramowanie i sprzęt informatyczny, służące dostarczeniu za-

wartości oraz utworzeniu metadanych niezbędnych do indeksowania czasopism 

przez serwisy abstraktowe czy wyszukiwarki naukowe.  

9 Zarządzenie Rektora z dnia 16.12.2014 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez 

Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony,

[dostęp: 15.05.2015], http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/RepoInfo/docs/zalaczniki_do_regula 

minu_rezpozytorium_UL.pdf . 
10 Stan na dzień 15 października 2015 r. 
11 A. Brzozowska, Otwarte zasoby wiedzy na przykładzie łódzkich jednostek naukowych 

ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Łódzkiego, [w:]  Otwarte zasoby wiedzy – nowe 

zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej, red. M. Górski, Kraków 2011,  

s. 141. 
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Zadanie profesjonalnego opracowania oraz rejestrowania identyfikatorów 

URI dla poszczególnych artykułów zostało przejęte przez administratorów re-

pozytorium instytucjonalnego. Redakcje czasopism nie ponoszą kosztów opła-

ty za utrzymanie swoich tytułów na platformie. Repozytorium zapewnia wie-

czystą archiwizację zdeponowanych materiałów. Tej gwarancji nie dawała 

współpraca z komercyjnym wydawcą, który po wygaśnięciu lub rozwiązaniu 

umowy z redakcją czasopisma usuwał ze swojej platformy numery archiwalne. 

W takich przypadkach niektóre redakcje zamieszczały je na stronie interneto-

wej wydziału lub instytutu, odpowiedzialnego za ich publikację. Udostępniane  

w ten sposób czasopisma nie były profesjonalnie opracowane, brak metada-

nych i numeru identyfikacji cyfrowej uniemożliwiał indeksowanie poszczegól-

nych artykułów w serwisach abstraktowych. Po uruchomieniu repozytorium 

Rys. 1. Platforma Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego 

Źródło: http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/, [dostęp: 15.05.2015]. 
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instytucjonalnego redakcje mogły przenieść do niego swoje czasopisma12 i tym 

samym zwiększyć ich widoczność w Internecie. Czasopisma naukowe stano-

wią największą część zasobu RUŁ. W połowie 2015 r. na platformie znajdowa-

ły się 53 tytuły, w ramach których dostępnych było około 8 500 artykułów13.  

Kolekcje periodyków łódzkiego repozytorium stale się powiększają, co 

jest wynikiem wprowadzenia nowych kryteriów oceny czasopism naukowych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 

lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 

jednostkom naukowym14. W ankiecie ewaluacyjnej czasopisma wymaga się od 

redakcji wpisania między innymi numeru identyfikacji elektronicznej oraz 

nazw baz abstraktowych, w których pismo jest indeksowane. Zdeponowanie 

periodyku na platformie Repozytorium zapewnia spełnienie obu tych warun-

ków. Jednostki naukowe wydające czasopismo naukowe wymienione w wyka-

zie MNiSW otrzymują wyższe kategorie naukowe, co ma wymierne konse-

kwencje finansowe. 

Bibliotekarze nie ograniczają się jedynie do administrowania Repozyto-

rium, ale podejmują również działania mające na celu pozyskanie nowego za-

sobu,  prowadząc wśród pracowników naukowych poszczególnych wydziałów 

akcję promocyjną. Przybliżają im korzyści wynikające z prowadzenia przez 

uczelnię repozytorium instytucjonalnego. Są to: wzrost prestiżu na skutek 

zwiększenia widoczności badań naukowych prowadzonych na wydziałach; 

podniesienie potencjału kadry naukowej oraz wspieranie edukacji studentów 

przez publikację materiałów dydaktycznych. Pracownicy zespołu redagującego 

RUŁ biorą udział w radach wydziałów oraz spotkaniach w poszczególnych 

instytutach, podczas których prezentują platformę D-Space, instrukcję depono-

wania materiałów oraz omawiają kwestie prawa autorskiego. Aby zachęcić 

pracowników do deponowania w nim swoich prac szczególnie silnie akcento-

wane są korzyści płynące dla autorów publikacji. Są to: 

 wzrost cytowalności prac umieszczonych w otwartym dostępie; 

 zwiększenie widoczności  dorobku naukowego – prace umieszczane  

w repozytoriach są indeksowane przez światowe wyszukiwarki, na przy-

kład Google, Scirus oraz bazę SCOPUS; 

 powszechność i szybkość dostępu do badań; 

 zabezpieczenie dokumentów zdeponowanych w repozytorium – każdy 

dokument otrzymuje unikalny identyfikator, dzięki któremu nie ginie  

w Internecie; 

 możliwość przechowywania dokumentów w różnych formatach; 

12 L. Mikołajuk, Repozytorium instytucjonalne jako nowa forma komunikacji naukowej, 

„Podkarpackie Studia Biblioteczne” 2014, nr 3, [dostęp: 15.05.2015], http://repozytorium. 

uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/5071. 
13 Stan na dzień 30.06.2015 r. 
14 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w spra-

wie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom. „Dziennik Ustaw”  2012, 

poz. 877, [dostęp: 15.05.2015], http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b463c0f711 

c04e0de131b57839639ca7.pdf. 
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 możliwość utworzenia cyfrowego CV – prezentacja własnego dorobku  

z dostępem do pełnych tekstów; pomoc w procesie składania podań  

o granty badawcze; 

 skrócenie czasu przeznaczonego na zaprezentowanie wyników badań –  

w oczekiwaniu na publikację w komercyjnym czasopiśmie autor archiwi-

zuje pracę w repozytorium, upowszechniając od razu jej wyniki; 

 możliwość zapoznawania się ze statystykami dotyczącymi zdeponowa-

nych prac15. 

Repozytorium instytucjonalne jest przykładem nowoczesnego systemu 

dystrybucji i zarządzania wiedzą i stanowi coraz bardziej popularny kanał ko-

munikacji naukowej. Wprowadzenie instytucjonalnej polityki otwartego dostę-

pu jest niezbędnym czynnikiem rozwoju polskiego systemu nauki16. Władze 

Uniwersytetu Łódzkiego mają świadomość, że Repozytorium stanowi wizy-

tówkę Uczelni i prowadzenie go leży w jej interesie. Naukowcy również doce-

niają możliwość upowszechniania swojego dorobku badawczego za pośrednic-

twem otwartej platformy repozytoryjnej. Wraz ze zmianą ich świadomości  

o korzyściach płynących z otwartości w nauce, wzrasta liczba kont autorskich 

umożliwiających samodzielne deponowanie w Repozytorium Uniwersytetu 

Łódzkiego i powiększa się jego zasób17. Repozytorium instytucjonalne jest 

ważnym elementem sprawnego funkcjonowania społeczeństwa wiedzy, w któ-

rym otwarty dostęp do treści naukowych ma wpływ na pozycję zawodową  

i społeczną jej członków. 
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E-ZASOBY W KSZTAŁCENIU AKADEMICKIM 

 

 
Abstract: In contemporary academic education, which consists of both education of 

students and self-education of academic teachers, there is the instant access to the infor-

mation about the latest achievements of information science and the opportunity to pre-

sent your own record in the scientific international arena. The new requirements, for 

instance in terms of gaining grants and funds to enable projects of conducted research, 

are forcing scientists to open up to new forms of publication. The paper presents the 

results of analysis of the e-resources used in scientific work. The activities of the Inde-

pendent Section Bibliography, Bibliometrics and Network Information Resources Li-

brary of the Lodz University were taken in order to promote electronic information 

sources and raise awareness of Scientific Workers and students in the range of possibil-

ities offered by electronic databases subscribed by the University of Lodz.  

 

Słowa kluczowe: e-zasoby, bazy elektroniczne, technologie cyfrowe, edukacja infor-

macyjna, szkolnictwo wyższe, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 

 

 

Wprowadzenie 

 

We współczesnej edukacji coraz większe znaczenie ma mobilność. Kształ-

cenie ma być atrakcyjne. Studenci oczekują, że przekazywana im wiedza bę-

dzie zaprezentowana w ciekawej formie, a informacje niezbędne do przygoto-

wania się do zajęć na wyciągnięcie ręki. Jednocześnie zmieniający się rynek 

pracy, jego umiędzynarodowienie, wymaga, by studenci posiadali wiedzę wy-

kraczającą poza badania naukowe prowadzone w Polsce. Choć do odejścia od 

klasycznego modelu edukacji akademickiej dzielą nas jeszcze długie lata, nie 

można nie zauważyć, że e-edukacja (e-learning) odgrywa coraz większą rolę. 

Młode pokolenie przywykłe do wyszukiwania w Internecie wszystkiego, czego 

potrzebuje i coraz częstszego komunikowania się między sobą, głównie z uży-

ciem tego właśnie medium, oczekuje, że nowe środki przekazu będą również 

wykorzystywane w nauczaniu akademickim.  

Jednocześnie wydawać by się mogło, że dla studenta XXI w. korzystanie  

z elektronicznych zasobów informacji nie powinno stwarzać żadnych proble-

mów i być czynnością naturalną i oczywistą. 

Podstawę artykułu stanowiło badanie ankietowe1 przeprowadzone  

w dniach 23 kwietnia 2015 – 13 maja 2015 wśród pracowników naukowych  



 

1 Pełne arkusze wykorzystanych w badaniu ankiet znajdują się w załącznikach. 
2 Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Lidera Cyfryzacji, w ramach obchodów  

Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Organizatorzy: Szerokie Porozumienie na 

Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Przedstawi-

cielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Instytut Spraw Publicznych. 
3 Wypowiedzi Andrusa Ansipa przytaczam za sprawozdaniem  z konferencji PAP-u: http://

wgospodarce.pl/informacje/19865-komisja-europejska-ma-nastepny-pomysl-jednolity-rynek-

cyfrowy-ue, zob. też http://www.rynekcyfrowy.pl/, [dostęp: 18.02.2016]. 
4 Ibidem. 
5 W panelu „Europejski rynek cyfrowy a umiejętności. Uczeń, konsument, obywatel – 

umiejętności cyfrowe kluczem do cyfrowego społeczeństwa” wzięli udział: Paweł Braun 

(Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku), Maciej Bułkowski (Związek Woje-

wództw RP, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Witold Drożdż 

(dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych w Orange Polska), Blanka Fijołek (Mistrzowie Ko-

dowania Samsung), Krzysztof Głomb (Prezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie), prof. Marcin 

Paprzycki (Polskie Towarzystwo Informatyczne), Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe Projekt: 

Polska), http://www.rynekcyfrowy.pl/, [dostęp: 18.02.2016]. 
6 Goście zaproszeni do dyskusji we wspomnianym panelu definiowali e-umiejętności 

(kompetencje cyfrowe) jako: twórcze i krytyczne myślenie, intelektualna ciekawość, umiejętność 

wyszukiwania informacji, myślenie przyczynowo-skutkowe, umiejętności funkcjonalne (jako 

realizacja konkretnych potrzeb ludzkich), podstawy pracy z informacją i zdolność poruszania się 

po sieci, zaspokojenie celów edukacyjnych, umiejętności kluczowe. 

i studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Główne założenie stanowiło pytanie, jak 

i w jakim zakresie subskrybowane przez Uniwersytet Łódzki e-zasoby są wy-

korzystywane w procesie nauczania. Autorki chciały również zwrócić uwagę 

na rolę bibliotekarzy w procesie udostępniania e-zasobów i możliwości ich za-

stosowania w kształceniu studentów.  

 14 maja 2015 roku w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja 

„Europejski Rynek Cyfrowy – umiejętności, gospodarka, praca”2. Wśród za-

proszonych gości znaleźli się między innymi: Włodzimierz Marciński – Lider 

Cyfryzacji w Polsce, Andrzej Halicki – Minister Administracji i Cyfryzacji, 

Andrus Ansip – Wiceprzewodniczący KE, czy też Michał Boni – Poseł do Par-

lamentu Europejskiego. Wśród wielu kwestii poruszonych w czasie spotkania 

istotnym problemem stał się poziom umiejętności cyfrowych Polaków i stwo-

rzenie takiego cyfrowego społeczeństwa, gdzie „nikt nie powinien być wyklu-

czony z epoki cyfrowej”3. 

Andrus Ansip zwracał uwagę, że „wiele młodych osób korzysta na co 

dzień z Internetu, ale nie ma odpowiednich umiejętności, by wykorzystać sieć 

do celów zawodowych. Te umiejętności, umiejętności cyfrowe są podstawą 

rynku pracy. Powinniśmy się zastanowić, co można zrobić w tej kwestii na po-

ziomie UE”4. 

W czasie panelu dotyczącego cyfrowych umiejętności5 zwrócono uwagę 

na instytucje, które owe umiejętności6 miałyby kształtować. W szczególny spo-

sób podkreślano rolę bibliotek. W rozumieniu zaproszonych gości to one mia-

łyby być miejscem, gdzie czytelnicy mogą zdobyć umiejętność sprawnego po-

ruszania się w Internecie i wyszukiwania w gąszczu informacji tych, które są 
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naprawdę wartościowe. Mówiąc o wykorzystaniu e-zasobów w kształceniu 

akademickim, należy pamiętać, że wykładowcy, póki co, nie mają obowiązku 

uczenia w oparciu o e-zasoby, a program nauczania nie wymaga sięgania do 

publikacji zagranicznych. Nauczyciele są jednak zachęcani do włączania Inter-

netu i e-learningu w edukację elektroniczną. Nauczanie z wykorzystaniem In-

ternetu na Uniwersytecie Łódzkim możliwe jest dzięki Platformie e-Campus 

UŁ7. Stwarza to nowe możliwości i wyzwania zarówno dla pracowników nau-

kowych Uniwersytetu , jak i dla studentów. 

Dzięki Repozytorium UŁ działalność naukowa pracowników jest widocz-

na w sieci i dostępna dla szerokiego grona odbiorców. Dystrybuowane przez 

Uniwersytet Łódzki elektroniczne bazy danych, dostępne ze strony głównej 

Biblioteki8, to dla pracowników i studentów UŁ szybki i łatwy dostęp do naj-

nowszych osiągnięć nauki. 

W dalszej części artykułu dokonana została analiza przeprowadzonych 

badań oraz przedstawiono, jak i w jakim stopniu e-zasoby są wykorzystywane 

w pracy naukowo-dydaktycznej. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, 

jaką rolę i jakie miejsce w zmieniającej się edukacji akademickiej zajmują bi-

blioteki i pracujący w nich bibliotekarze. 

 

Działania Samodzielnej Sekcji Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych 

Zasobów Informacji, a korzystanie e-zasobów 

 

27 listopada 2012 r. zarządzeniem Rektora UŁ prof. dr hab. Włodzimierza 

Nykiela w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersytetu 

Łódzkiego powołano Samodzielną Sekcję Bibliografii, Bibliometrii i Siecio-

wych Zasobów Informacji.  

To właśnie bibliotekarzom wchodzącym w skład tej Sekcji9 wyznaczono 

zadania organizowania dostępu do elektronicznych baz danych UŁ10. Pracow-

nicy jednostki odpowiedzialni są: za zakup (aktualizowanie) i prenumeratę  

e-zasobów, organizowanie dostępów testowych do wybranych baz danych, 

szkolenie z zakresu obsługi baz oraz działania promocyjne, głównie wśród nau-

czycieli akademickich i bibliotekarzy. 
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7 Platforma została powołana Zarządzeniem Rektora UŁ nr 67 z dnia 12.06.2008 r. (z póź-

niejszymi zmianami). E-Campus został stworzony w celu prowadzenia zajęć na Uczelni z wyko-

rzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Koordynowaniem i wspieraniem działań  

w UŁ w obszarze kształcenia na odległość zajmuje się Międzywydziałowy Zakład Nowych Me-

diów i Nauczania na Odległość (MZNMiNno). 
8 www.lib.uni.lodz.pl. Po wejściu na stronę należy wejść w zakładkę e-zbiory, a następnie 

w zakładkę e-zasoby. 
9 Obecnie w skład sekcji wchodzą – kierownik dr Gabriela Waliszewska, starsi biblioteka-

rze Ilona Niewczas i Dariusz Perliński, bibliotekarz Ewa Bugaj, młodszy bibliotekarz Aneta 

Soboń. 
10 Jest to jeden z czterech głównych obszarów działalności sekcji. Pozostałe to: obsługa 

systemu bibliograficzno-bibliometrycznego Expertus, obsługa czytelników, działania promo-

cyjne. 



 

Od 2011 r. Sekcja zorganizowała 99 spotkań11 z zakresu obsługi subskry-

bowanych przez UŁ elektronicznych baz danych. Część z nich prowadzona 

była przez pracowników Sekcji, część przez przedstawicieli poszczególnych 

wydawnictw, na przykład: Damiana Pierę – EBSCOhost Online Research Da-

tabases, Krzysztofa Malatyńskiego – Emerging Markets Information Service 

(EMIS), Julię Kantorek z Ibuk Libra. Ponadto pracownicy Sekcji informowali 

na bieżąco (newsletterem i mailowo) o 218 webinariach przeprowadzanych na 

platformie Thomson Reuters. Od 28 stycznia 2015 r. we współpracy z Cam-

bridge University Press Sekcja wydaje Newsletter informujący o elektronicz-

nych zasobach wydawnictwa.  

Wśród szkoleń przeprowadzonych przez Sekcje na szczególną uwagę za-

sługują:  

1. Emerald Open Day zorganizowany12 25 listopada 2014 r. na Wydziale 

Zarządzania. Spotkanie skierowane było do pracowników naukowych 

zainteresowanych zarówno korzystaniem z bazy czasopism Emerald, jak  

i tych zainteresowanych publikowaniem w prestiżowych czasopismach.  

2. Cambridge Day zorganizowany  27 kwietnia 2015 r. w Bibliotece Uni-

wersytetu Łódzkiego. W części skierowanej do bibliotekarzy zostało prze-

prowadzone szkolenie wyszukiwania publikacji na platformie Cambridge 

Journals i Cambridge Books. Pracownicy BUŁ-y i bibliotek wydziało-

wych mogli dowiedzieć się od przedstawiciela wydawnictwa Neila Patric-

ka jak sprawnie i szybko wyszukiwać autorów i publikacje na platformie. 

Druga część spotkania adresowana była do pracowników naukowych. Na 

miesiąc przed spotkaniem czytelnicy Biblioteki w ramach dostępu testo-

wego mogli zapoznać się z nowymi kolekcjami Cambridge – Cambridge 

Law Reports, Cambridge Histories Online i Cambridge Books Online. 

3. Chcąc podkreślić wzrastającą rolę e-zasobów, pracownicy Sekcji od  

2012 r. organizują cykliczną konferencję „Kierunek e-książka”13, odby-

wającą się zawsze z początkiem marca. W czasie seminarium poruszane 

są tematy dotyczące e-książek: czytniki ebooków, nowe technologie  

a książka drukowana, rzeczywistość wirtualna, cyfrowe adaptacje klasyki 

literatury i inne. 

Mimo dużego nakładu pracy frekwencja na organizowanych przez Sekcję 

spotkaniach14 jest bardzo niska. W związku z tym bibliotekarze Sekcji, chcąc 

dotrzeć do jak najszerszego grona pracowników, coraz częściej przeprowadzają 

szkolenia poza biblioteką, na poszczególnych wydziałach. 
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11 W tym:  szkolenia, prezentacje, warsztaty, spotkania z wydawcami, konferencje. 
12 Spotkanie zostało zorganizowane przez Sekcję i Centrum Jakości Badań Naukowych 

KNOWBASE (Wydział Zarządzania) oraz Emerald Group Publishing. 
13 8.03.2012 – Kierunek e-książka. Od teorii do praktyki; 8.03.2013 – Kierunek e-książka. 

Stare po nowemu?; 6.03.2014 – Kierunek e-książka. Nauka i relaks; 5.03.2015 – Kierunek  

e-książka. Gdzie i jak? 
14 Wyjątek stanowi tu wspomniana konferencja „Kierunek e-książka”, na której frekwen-

cja waha się od 80 do 100 osób. 



 

Metodyka badań – „E-zasoby w kształceniu akademickim” 

 

Do pracowników naukowych ankieta została rozesłana drogą mailową. Na 

2092 osób ujętych w bazie mailowej Samodzielnej Sekcji Bibliografii, Biblio-

metrii i Sieciowych Zasobów Informacji odpowiedziało zaledwie 131 (6,26%).  

Ankieta skierowana do studentów początkowo dystrybuowana była drogą 

elektroniczną (strona Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, strony na Facebooku 

BUŁ i bibliotek wydziałowych, strony internetowe bibliotek wydziałowych). 

Na skutek nikłego zainteresowania sondażem autorki poprosiły czytelników 

biblioteki o wypełnienie drukowanej wersji kwestionariusza. Ankietę wypełni-

ły 122 osoby. Łącznie w badaniu wzięło udział 204 studentów.  

Pracownikom naukowym zostało zadanych 14 pytań, w tym 3 składały się 

na metrykę respondentów i dotyczyły ich wieku, stanowiska i miejsca zatrud-

nienia. Studenci odpowiedzieli na 10 pytań, w tym 2 dotyczyły etapu kształce-

nia i wydziału.  

Dodatkowo autorki sklasyfikowały wydziały w cztery grupy – nauk hu-

manistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych15. 

 
Rys. 1. Odpowiedzi pracowników naukowych według wydziałów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 
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nauki humanistyczne
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15 Nauki humanistyczne: Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Nauki 

społeczne: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Za-

rządzania, Wydział Nauk o Wychowaniu, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicz-

nych, Nauki ścisłe: Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Mate-

matyki i Informatyki, Nauki przyrodnicze: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział 

Nauk Geograficznych. 



 

Rys. 2. Odpowiedzi pracowników naukowych według zajmowanego stanowiska 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

 
Rys. 3. Odpowiedzi pracowników naukowych według wieku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

 

275 

1

2

3

4

5

6

46,90%

7,70%

9,20%

10,80%

11,50%

13,80%

adiunkt

inne

profesor nadzwyczajny

asystent

starszy wykładowca

profesor zwyczajny

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

Pow yżej 60 lat

50-60 lat

Poniżej 30 lat

40-50 lat

30-40 lat



 

Tabela 1 

Odpowiedzi studentów na ankietę „E-zasoby w kształceniu akademickim” według etapu 

kształcenia i wydziału 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

 

Wyniki badań 

 

Wśród pracowników naukowych największą grupę stanowiły osoby za-

trudnione na wydziałach nauk społecznych – 45%, na stanowisku adiunkta – 

46,9%, w wieku pomiędzy 30-40 rokiem życia – 36,2%.  

 Wśród pracowników naukowych aż 93,89% odpowiedziało, że korzysta 

z e-źródeł16, przy czym na 131 respondentów, 81,7% używa e-zasobów w pra-

cy ze studentami. Wiek i stanowisko nie miały większego wpływu na używanie 

e-źródeł. Warto w tym miejscu przytoczyć kilka odpowiedzi uzasadniających 

dlaczego nauczyciele sięgają po e-zasoby w pracy ze studentami i dlaczego są 

one cennym źródłem wiedzy. Odpowiedzi na postawione w ankiecie pytania 

„Proszę napisać dlaczego korzysta/ nie korzysta Pan/Pani z e-zasobów oraz 

Proszę krótko uzasadnić dlaczego wykorzystuje/ nie wykorzystuje Pan/Pani  

e-źródła w pracy ze studentami” w większości były tożsame. 

Nauczyciele akademiccy korzystali w pracy ze studentami z e-źródeł, 

gdyż: 

 „[jest to] wygodny sposób dotarcia do aktualnych badań. To co najważ-

niejsze w mojej dziedzinie jest publikowane w języku angielskim. Pracuję 

ze studentami zagranicznymi więc to podstawowe źródło materiałów dla 

tych studentów”; 

Etap kształcenia Udział procentowy studentów  

w ankiecie 

I stopień 47,5% 

II stopień 41,5% 

III stopień 10% 

podyplomowe   3,5% 

Wydział 
  

  

nauki społeczne 68,63% 

nauki humanistyczne 22,06% 

nauki przyrodnicze 10,29% 

nauki ścisłe   3,43% 
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16 Na 21 respondentów klasyfikujących się poniżej 30 roku życia, 19 (90,48%) odpowie-

działo, że korzysta z e-źródeł, na 47 w przedziale wieku 30–40, 44 (93,62%) odpowiedziało tak, 

na 36 w przedziale 40–50, 35 (97,22%) odpowiedziało tak, 16 w przedziale 50–60 wszyscy od-

powiedzieli, że tak, w wieku powyżej 60 lat na 10 aż 8 (80%) odpowiedziało tak.  



 

 „udostępnienie ich studentom podwyższa szanse ich wykorzystania 

(przeczytania i opracowania) do zajęć, czego nie gwarantuje odesłanie ich 

do biblioteki w celu osobistego poszukiwania materiałów na zajęcia”; 

 „z doświadczeń dydaktycznych wynika, że niewielki odsetek studentów 

wykonuje polecenie przygotowania się do zajęć przez skserowanie publi-

kacji ze źródeł papierowych dostępnych w bibliotece. Udostępnianie tych 

źródeł w formie elektronicznej zwiększa szansę prowadzącego na większą 

interakcję podczas zajęć ze strony grupy ćwiczeniowej”; 

 „są łatwo dostępne, można z nich skorzystać z domu, o każdej porze, stu-

denci umieją korzystać z takich źródeł, odszukanie źródeł tradycyjnych 

(np. artykuły w książkach) jest dla nich problemem”; 

 „ze względu na ich łatwą dostępność, studenci są tak leniwi, że trudno ich 

zmusić do korzystania z tradycyjnych, papierowych źródeł”; 

 „możliwość prezentowania studentom najbardziej aktualnych wyników 

prac badawczych”; 

 „przede wszystkim ze względu na ich dostępność. A wygoda i łatwość  

w dostępie do materiałów, to coraz poważniejszy czynnik, który mobilizu-

je studentów do pracy. Im więcej wysiłku muszą włożyć w samodzielne 

poszukiwanie w »trybie offline« (klasyczne biblioteczne kwerendy), tym 

mniejsze szanse na dydaktyczny sukces. Zdarzają się grupy, które szcze-

rze przyznają, że nie przeczytały zadanego tekstu, ponieważ nie było go  

w Internecie (co jednak nie znaczy, że na pewno przeczytaliby, gdyby 

tekst był dostępny, ale mimo wszystko szansa na to byłaby większa)”; 

 „bo wtedy do nich zaglądają”; 

 „jak już pisałem powyżej doświadczenie nauczyło mnie, że jeżeli prześlę 

studentom materiały w wersji elektronicznej, lub odeślę ich do konkret-

nych baz, z których mogą skorzystać, to do zajęć przygotuje się większa 

ich liczba, niż w sytuacji, gdy zaproponuję im wizytę i kwerendę w trady-

cyjnej bibliotece. Takie już mamy pokolenie studiujących”; 

 „studenci mają awersję do korzystania z tradycyjnych, papierowych źró-

deł”; 

 „studenci preferują źródła elektroniczne, oczekują, że wszystko będzie  

»w Internecie«”; 

 „[…] – łatwa dostępność – w czasach masowego kształcenia – unikam  

w ten sposób ryzyka, że Student nie dotrze do materiału, jaki polecam. – 

przekonanie, że „nowe” pokolenie studentów traktuje Internet (i źródła 

»e«), w sposób naturalny, jako podstawowe miejsce szukania wiedzy”; 

 „korzystam z nich do przygotowania zajęć. Jeśli wiem, że potrzebna lite-

ratura znajduje się w formie elektronicznej odsyłam do nich studentów. 

Raz usłyszałam od studentki, że nie przygotowała się na zajęcia bo nie 

mogła znaleźć podanej przeze mnie książki. Byłam bardzo zdziwiona, bo 

sama korzystałam z niej w BUL-e. W odpowiedzi usłyszałam, że ona nie 

wie czy dana pozycja była w BUL-e, ale nie było jej w Internecie”17 . 
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17Cytaty pochodzą z wypowiedzi osób ankietowanych. Zachowano oryginalną pisownię. 



 

Pracownicy podkreślali łatwość i szybkość w dotarciu do potrzebnych 

materiałów – 39,02%. Zwracali również szczególną uwagę na zmiany zacho-

dzące w pokoleniu studiujących, w wyniku których podstawowym, czasem też 

niestety jedynym, źródłem informacji stał się Internet.Naukowcy sięgają rów-

nież po e-zasoby w pracy naukowej, a główne argumenty przemawiające za 

korzystaniem z takiej formy to łatwość, szybkość i wygoda w dotarciu do pu-

blikacji – 69,9%, aktualność e-zbiorów – 13,82%, brak wersji drukowanej bądź 

problem w dotarciu do niej – 6,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 4. Dlaczego naukowcy korzystają z e-źródeł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

 

Pracownicy podkreślali, że większość publikacji obcojęzycznych dostęp-

nych jest wyłącznie w Internecie, a organizowanie pracy w oparciu o źródła 

elektroniczne było dla nich o wiele prostsze (na przykład łatwość kopiowania, 

możliwość gromadzenia dużej ilości tekstu i szybkie porządkowanie go w za-

kładkach komputera). Niestety aż 50% respondentów, którzy nie korzystali  

z e-źródeł, jako powód niesięgania po nie wskazało nieumiejętność korzystania 

z e-zasobów. 

Na pytanie „Jak ocenia Pan/Pani stopień przyswajania wiedzy z materia-

łów dostępnych online w porównaniu z przyswajaniem wiedzy z materiałów 

tradycyjnych (papierowych)?” – 80,33% naukowców stwierdziło, że rodzaj 

publikacji nie ma wpływu na stopień przyswajania wiedzy. 13,9% naukowców 

zaznaczyło, że wiedzę z materiałów online przyswaja się lepiej niż ze źródeł 

tradycyjnych. 5,7% nauczycieli akademickich odpowiedziało, że wiedzę z ma-

teriałów online przyswaja się gorzej niż z wersji papierowej.  
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W odpowiedziach na pytanie o stopień przyswajania wiedzy z e-źródeł 

respondenci zwracali również uwagę na problemy jakie napotykali, chcąc 

wdrożyć e-zasoby w proces nauczania: 

 „[…] jeśli ktoś chce się nauczyć, nauczy się z każdego źródła, jeśli komuś 

nie chce się uczyć, żadne źródło mu nie pomoże”; 

 „[…] mimo ogromnych zalet tego typu zasobów, wielu studentów korzy-

sta z nich w sposób bardzo pobieżny – najczęściej korzystają z tekstów  

w wersji elektronicznej. Możliwość dostępu do nich w każdym miejscu  

i na każdym nośniku sprawia, że student czyta „zadany na zajęcia tekst”  

w tramwaju, na zajęciach posiłkuje się natomiast tekstem „na telefonie”. 

Efekt: powierzchowna znajomość tekstu, problem z przywołaniem kon-

kretnych fragmentów tekstu, „kartkowanie” kilkudziesięciu stron tekstu  

w telefonie… […] Nie można zatem jasno odpowiedzieć, czy stopień 

przyswajania wiedzy jest gorszy, lepszy itd., […] Jeśli jednak mówimy  

o jednolitych tekstach naukowych, historycznych itd. stopień przyswaja-

nia wydaje mi się słabszy. Wolę gdy studenci przychodzą na zajęcia  

z książką/odbitką tekstu. Wolę też wysyłać studentów do biblioteki także 

dlatego, aby minimalizować „biblioteczny analfabetyzm” (przykład: stu-

denci ostatniego roku studiów magisterskich na Wydziale Filologicznym 

nie wiedzieli jak zdobyć artykuł, który został opublikowany w czasopi-

śmie „X”, wydanym w połowie lat 60. i nie był dostępny w bibliotece in-

stytutowej, nie wiedzieli jak skorzystać z czytelni BUŁ…” 

 „studenci zwykle nie chcą niczego wiedzieć i korzystanie z obcojęzycz-

nych opracowań, gdy mają trudność z przeczytaniem po polsku, to odle-

gły kosmos”18. 

Wśród studentów największą grupę stanowili respondenci uczęszczający 

na I stopień studiów – 47,5%, na kierunkach obejmujących nauki społeczne – 

45%. Na pytanie „Czy korzysta Pan/Pani ze źródeł elektronicznych?” aż 21,1% 

odpowiedziało „nie”. Jako główny powód niestosowania e-źródeł studenci po-

dali głównie przyzwyczajenie do formy drukowanej – książki w jej klasycznej 

postaci – 39,02%. Pojawił się również argument o braku potrzeby użytkowania 

tej formy publikacji – 17,07%. 7,32% studentów odpowiedziało, że nie potrafi 

korzystać e-źródeł. Warto zwrócić uwagę, że wśród argumentów uzasadniają-

cych nie korzystanie z e-źródeł nie pojawiła się ani jedna wypowiedź odnośnie 

jakości wiedzy przekazywanej tą droga.  

74,5% studentów to użytkownicy e-źródeł. W odpowiedziach uzasadnia-

jących korzystanie z elektronicznych zasobów studenci zwracali szczególną 

uwagę na szybkość i łatwość w dotarciu do publikacji, możliwość czytania ich 

w domu, o każdej porze – 64,77% respondentów. 9,43% studentów wybierało  

e-źródła ze względu na brak pozycji w wersji drukowanej. 5,66% responden-

tów wykorzystywało e-źródła wyłącznie z powodu pisania pracy dyplomowej. 

Jedynie 1,26% osoby zwróciły uwagę na aktualność e-zasobów.  
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18 Ibidem. 



 

Rys. 5. Dlaczego studenci nie korzystają z e-źródeł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

 

Na pytanie „Skąd dowiedział/a się Pan/i o elektronicznych bazach da-

nych” 27,6% studentów o e-źródłach dowiedziało się od wykładowców, przy 

czym aż połowa stwierdziła, że wykładowcy polecali e-zasoby na swoich zaję-

ciach. 38,3% informację o e-źródłach uzyskało ze strony BUŁ, 36,2% z Inter-

netu, 32,1% od kolegów/koleżanek, a jedynie 9,2% od bibliotekarzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 6. Skąd studenci dowiedzieli się o e-zasobach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 
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19 67,30% ankietowanych studentów korzystających z e-źródeł sięga również po książki 

papierowe. 

Respondenci najchętniej korzystali z e-booków – 63,3%, e-czasopism – 

57,2%, z e-baz – 47,6% i e-podręczników – 45,8%. Należy podkreślić, że stu-

denci uczący się z e-źródeł wybierali również publikacje papierowe19. 

W odpowiedzi na pytanie „Jak ocenia Pan/Pani stopień przyswajania wie-

dzy z materiałów dostępnych online w porównaniu z przyswajaniem wiedzy  

z materiałów tradycyjnych (papierowych)?” 61,1% studentów stwierdziło, że 

rodzaj publikacji nie ma wpływu na stopień przyswajania wiedzy, 4,1% osób 

zaznaczyło, że wiedzę z materiałów online przyswaja się lepiej niż ze źródeł 

tradycyjnych. 34,7% studentów stwierdziło, że z materiałów online uczy się 

gorzej niż z wersji papierowej. 

 

Wnioski z badań 

 

Przeprowadzona ankieta zobrazowała w jaki sposób i w jakim zakresie 

pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Łódzkiego wykorzystują  

e-zasoby w kształceniu akademickim.   

 spośród osób, które brały udział w ankiecie, w pracy naukowej  

z e-zasobów korzysta 93,89% pracowników naukowych UŁ i 74,5% stu-

dentów; 

 głównym walorem e-zasobów jest ich aktualność oraz łatwość w dotarciu 

do nich; 

 e-zasoby są niezbędne w pracy badawczej oraz dydaktycznej; 

 elektroniczne bazy danych umożliwiają zapoznanie się z publikacjami 

obcojęzycznymi; 

 organizowanie pracy w oparciu o e-źródła jest prostsze; 

 pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego nie znają oferty subskrybowanych 

przez uczelnie elektronicznych baz danych; 

 głównym powodem nieskorzystania z e-zasobów jest nieumiejętność  

w dotarciu do nich; 

 bibliotekarze powinni organizować szkolenia z zakresu obsługi  

e-zasobów. 

 

Zakończenie 

 

Z przeprowadzonych ankiet można wnioskować, że elektroniczne zasoby 

informacji są niezbędne w kształceniu akademickim na Uniwersytecie Łódz-

kim. Ta forma publikacji akceptowana jest zarówno przez młodych nauczycieli 

akademickich, jak i pracowników z wieloletnim stażem. 

Analizując ankietę, autorki zwróciły uwagę na brak znajomości wśród 

pracowników naukowych oferty subskrybowanych przez Uniwersytet Łódzki 

elektronicznych baz danych. Obecnie biblioteka posiada dostęp do 75 baz.  
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20 W jednej z wypowiedzi C.E.E.O.L został wymieniony, ale został znaleziony w efekcie 

przekierowania z wyszukiwarki Google. 

W ankiecie zostały wymienione jedynie 22: EBSCOhost (27 razy), Scopus 

(12), Springerlink (9), Science Direct (9), Wiley Online Library (6), LEX – 

System Informacji Prawnej (5), Web of Science (5), Ibuk Libra(4), SAGE Jour-

nals (3), Jstor (3), Cambridge Journal (3), Reaxys (3), Central and Eastern Eu-

ropean Online Library – C.E.E.O.L. (2+120), Emerald Journals (2), Czytelnia 

Czasopism Prawniczych Wolter Kluwer Polska (1), Oxford Journals (1), 

Emerging Markets Information Service EMIS (1), Legalis – System Informacji 

Prawnej (1), RSC Books and Journals (1), Taylor and Francis (1), Analytical 

Abstracts (1), OECD Library (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Najczęściej wykorzystywane e-bazy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

 

Niepokojącym jest również fakt, że respondenci, w znacznej części, nie 

zdawali sobie sprawy, że możliwość, jak to określali, bezpłatnego korzystania  

z baz wiązało się z ogromnymi wydatkami ponoszonymi przez UŁ i związany-

mi z zakupieniem, czy też przedłużeniem licencji.  

Jak pokazały wyniki ankiety respondenci odnajdywali potrzebne publika-

cje głównie poprzez wyszukiwarkę Google, która odsyłała pracowników do 

konkretnej bazy. Na terenie uniwersytetu nauczyciele akademiccy byli rozpo-

znawani automatycznie po IP uczelni, dlatego subskrybowane przez UŁ bazy 
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były mylnie traktowane jako bezpłatne. Wśród baz ogólnie dostępnych wymie-

niano: Google Scholar, CEJSH – The Central European Journal of Social 

Science and Humanities, BAZHUM, Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, 

GUS – Główny Urząd Statystyczny, PubMed – National Library of Medicine 

National Institutes of Health, Gutenberg, PBI – Polska Biblioteka Internetowa, 

PGSS – Polski Generalny Sondaż Społeczny, czy częściowo otwarta21 baza  

RCIN – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych.  Ponadto jako źródło 

zdobywania informacji respondenci wymieniali również portale ResearchGate 

GmbH, akademia.edu. 

Należy również zwrócić uwagę, że aż 57% respondentów odpowiedziało, 

że oferta subskrybowanych przez UŁ elektronicznych baz danych była dla nich 

niewystarczająca. Jednocześnie na 37,7% ankietowanych, którzy preferowali 

elektroniczną formę źródeł, na pytanie „Z jakiej bazy danych korzysta Pan/Pani 

najczęściej?” aż 36,7%22 respondentów nie wymieniło żadnej ze subskrybowa-

nych przez UŁ elektronicznych baz danych. A jako najczęściej używane narzę-

dzie wyszukiwawcze wymieniano Google Scholar 16,26%. 

Niepokojącym jest również fakt, że prawie żaden z respondentów nie 

wskazał dostępnej na stronie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego wyszukiwarki 

naukowej EBSCOhost (popularnie określanej jako multiwyszukiwarka). 

Wyszukiwarka pozwala na jednoczesne przeglądanie katalogu bibliotecz-

nego (indeksującego papierowe zasoby) i wszystkich dostępnych w bibliotece 

zasobów elektronicznych. 

Narzędzie to znacznie przyspiesza i ułatwia odnajdywanie potrzebnych 

publikacji. Zważywszy na użyteczność i łatwość obsługi wyszukiwarki nauko-

wej trudno zrozumieć przyczyny tak niskiej jej popularności. 

Z powodu zbyt małej liczby odpowiedzi autorkom nie udało się jedno-

znacznie ustalić, na których wydziałach naukowcy najczęściej korzystają  

z e-zasobów. Wyniki procentowe dotyczące wieku i stanowisk również nie od-

zwierciedlają faktycznego stanu rzeczy. 

 Pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego są świadomi konieczności 

włączania e-źródeł w proces nauczania. Dostrzegają oni zarówno plusy pracy  

z tą formą publikacji, jak i trudności z tym związane. Jak podkreśla jeden  

z respondentów „nie ma możliwości »ucieczki« od źródeł elektronicznych – 

spora część czasopism fachowych zrezygnowała już z publikowania form 

»papierowych«. Studenci, jako ludzie młodzi są coraz bardziej przyzwyczajeni 

do poszukiwania wszelkich informacji w Internecie, nasza rola polega na wska-

zaniu, które źródła są wiarygodne, a które nie, jak odróżnić jedne od drugich  

i w jaki sposób mieć pewność, że pozyskana informacja jest wiarygodną”23.  
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21 Ze względu na prawa autorskie niektóre z publikacji są dostępne wyłącznie na terenie 

biblioteki Instytutu, który zdigitalizował daną publikację. 
22 Procent wyliczony w stosunku do 49 respondentów, którzy preferują elektroniczne  

zasoby. 
23 Cytat pochodzi z wypowiedzi osoby ankietowanej. Zachowano oryginalną pisownię. 
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Załącznik nr 1  

„E-zasoby w kształceniu akademickim” – ANKIETA (pracownicy naukowi) 

 

Szanowni Państwo, 

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej wykorzystania e-zasobów w kształceniu akademic-

kim. Ankieta jest anonimowa, a informacje uzyskane od Państwa, w postaci zestawień staty-

stycznych zostaną przedstawione w referacie konferencyjnym. 

 

1. Czy korzysta Pan/Pani z e-źródeł (e-booki, e-podręczniki, bazy danych, e-czasopisma)? 

□ tak, w pracy ze studentami 

□ tak, w pracy badawczo-naukowej 

□ nie 

 

2. Jaką formę źródeł Pan/Pani preferuje? 

□ elektroniczną 

□ tradycyjną (papierową) 

□ pół/pół 

 

3. Proszę napisać dlaczego korzysta / nie korzysta Pan/Pani z e-zasobów?  

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

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

 

4. Z jakiej bazy danych korzysta Pan/Pani najczęściej? 

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

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

 

5. Czy w pracy ze studentami posługuje się Pan/Pani e-źródłami?  

□ tak 

□ nie  

 

6. Proszę krótko uzasadnić dlaczego tak /  nie wykorzystuje Pan/Pani e-źródła w pracy ze 

studentami? 

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

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

 

7. Na jakim etapie kształcenia wykorzystuje Pan/Pani e-źródła? 

□ studia I stopnia 

□ studia II stopnia 

□ studia III stopnia 

□ studia podyplomowe 

 

8. Jak ocenia Pan/Pani stopień przyswajania wiedzy z e-źródeł przez studentów? 

□ lepiej niż z publikacji tradycyjnych 

□ tak samo jak z publikacji tradycyjnych 

□ gorzej niż z publikacji tradycyjnych 

□ rodzaj publikacji nie ma wpływu na stopień przyswajania wiedzy 
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9. Jeśli czasopisma, w których Pan/Pani publikuje są indeksowane w elektronicznych ba-

zach danych, proszę podać w jakich? 

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

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

 

10. Czy oferta subskrybowanych w UŁ elektronicznych baz danych jest dla Pana/Pani wy-

starczająca? 

□ tak  

□ nie 

 

11. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a otrzymywaniem informacji o e-źródłach (np. szko-

lenia, webinaria, newsletter, konsultacje)  

□ tak 

□ nie  

 

Metryczka: 

a. Stanowisko:  

□ profesor zwyczajny    □ profesor nadzwyczajny 

□ adiunkt     □ starszy wykładowca 

□ asystent     □ inne (podaj jakie)............................. 

b. Wiek: 

□ powyżej 60 lat    □ 50-60 lat 

□ 40-50 lat     □ 30-40 lat 

□ poniżej 30 lat 

c. Miejsce zatrudnienia: 

□ Wydział Biologii o Ochrony Środowiska □ Wydział Chemii 

□ Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny □ Wydział Filologiczny 

□ Wydział Filozoficzno-Historyczny  □ Wydział Fizyki  

         i Informatyki Stosowanej 

□ Wydział Matematyki i Informatyki  □ Wydział Nauk Geograficznych 

□ Wydział Nauk o Wychowaniu  □ Wydział Prawa i Administracji 

□ Wydział Studiów Międzynarodowych  □ Wydział Zarządzania 

    i Politologicznych   

□ Filia w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Dziękujmy za wypełnienie ankiety i poświęcony nam czas. 

http://goo.gl/forms/9CGsS8kI3T 
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Załącznik nr 2 

„E-zasoby w kształceniu akademickim” – ANKIETA (studenci) 

 

Szanowni Państwo, 

prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej użytkowania e-zasobów w kształceniu akademic-

kim. Wyniki ankiety posłużą do określenia stopnia wykorzystania elektronicznych baz danych 

przez studentów w referacie konferencyjnym. 

 

1. Czy korzysta Pan/Pani z e-źródeł (e-booki, e-podręczniki, bazy danych,  

e-czasopisma)? 

□ tak  

□ nie, podaj dlaczego?.......................................................................................................  

 

2. Jaką formę źródeł Pan/Pani preferuje? 

□ elektroniczną 

□ tradycyjną (papierową) 

□ pół/pół 

 

3. Skąd Pan/Pani dowiedział/a się o elektronicznych bazach danych? 

□ z zajęć 

□ ze strony BUŁ 

□ od kolegów/koleżanek 

□ z Internetu 

□ innych źródeł, podaj jakich?...........................................................................................  

 

4. Czy wykładowcy polecają na zajęciach e-zasoby?  

□ tak, jak często?........................................................................................................... ..... 

□ nie 

 

5. Czy e-zasoby są dla Pana/Pani cennym źródłem wiedzy?  

□ tak, dlaczego?..............………...………………………………………………………. 

□ nie, dlaczego?..........................………………………………………………………… 

 

6. Jak ocenia Pan/Pani stopień przyswajania wiedzy z materiałów dostępnych online,  

w porównaniu z przyswajaniem wiedzy z materiałów tradycyjnych (papierowych) 

□ lepiej niż z publikacji tradycyjnych 

□ tak samo jak z publikacji tradycyjnych 

□ gorzej niż z publikacji tradycyjnych 

□ rodzaj publikacji nie ma wpływu na stopień przyswajania wiedzy 

 

Metryczka: 

Na jakim wydziale Pan/Pani studiuje: 

□ Wydział Biologii o Ochrony Środowiska □ Wydział Chemii 

□ Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny □ Wydział Filologiczny 

□ Wydział Filozoficzno-Historyczny  □ Wydział Fizyki  

          i Informatyki Stosowanej 

□ Wydział Matematyki i Informatyki  □ Wydział Nauk Geograficznych 
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□ Wydział Nauk o Wychowaniu  □ Wydział Prawa i Administracji 

□ Wydział Studiów Międzynarodowych  □ Wydział Zarządzania 

    i Politologicznych   

□ Filia w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Na jakim jest Pan/Pani etapie kształcenia? 

□ studia I stopnia    □ studia III stopnia 

□ studia II stopnia    □ studia podyplomowe 

 

Dziękujmy za wypełnienie ankiety i poświęcony nam czas. 
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SESJA VI 

Zawód bibliotekarza dziś i jutro 
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Biblioteka Uniwersytecka  

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

 

 

Bibliotekarz dziedzinowy – oczekiwania vs. rzeczywistość 

 

 

Abstract: In the article the author analyzes position of the subject librarian and 

their functioning at university libraries in Poland. An unusual popularity of the 

German model of the Fachreferent has resulted in the 21st century in numerous 

attempts of adapting the position at Polish libraries. Based on the questionnaire 

results’ analysis, which was sent via e mail to academic libraries, the paper pre-

sents the current experiences and principles of subject librarian in Poland. The 

research is completed with discussion on the specialization of librarians’ job in 

the context of changing reality. 

 

Słowa kluczowe: biblioteka akademicka, bibliotekarz dziedzinowy, eduka-

cja, badania, 

 

 

Wstęp 

 

Wymagania globalnej gospodarki opartej na wiedzy stawiają nowe wy-

zwania przed bibliotekami. Ażeby mogły one sprostać nowym założeniom  

i optymalnie wypełniać swoje funkcje w ramach nowego paradygmatu cywili-

zacyjnego – budowaniu społeczeństwa zorientowanego na wiedzę i społeczeń-

stwa informacyjnego – muszą odnaleźć swoje miejsce w nowym sieciowym 

układzie społecznym oraz wzmacniać swoje relacje z innymi podmiotami życia 

społecznego.  

Wielowiekowe tradycje działalności bibliotek w połączeniu z wykształco-

nym w XIX w. wzorcem zawodu bibliotekarza dowodzą, że jest to profesja dą-

żąca do zaadaptowania się w otaczającej ją rzeczywistości. Do pierwotnego 

zadania, jakim było gromadzenie i przechowywanie ksiąg, wraz z rozwojem 

produkcji wydawniczej doszły nowe obowiązki, to jest opracowanie i udostęp-

nianie piśmiennictwa dla rosnącej rzeszy czytelników. Kolejne przyśpieszenie 

procesów zachodzących w bibliotekach nastąpiło wraz z transformacją, jaka 

dokonała się pod koniec XX w., w postaci rozwoju informatyzacji oraz techno-

logii informatycznych, co spowodowało globalny dostęp do informacji. Biblio-

tekarz stał się przewodnikiem po świecie wiedzy, w którym szybka, wyselek-

cjonowana informacja odgrywa kluczową rolę. W związku z tym jego rola suk-

cesywnie ewoluuje w kierunku brokera informacji i nowoczesnego specjalisty 



 

w konkretnej dziedzinie wiedzy. Jest to ktoś, kto pośredniczy pomiędzy elek-

tronicznymi źródłami informacji naukowej a użytkownikiem. W konsekwencji 

zawód bibliotekarza zmienił się z typowo humanistycznego w łączący elemen-

ty humanistyczne z technicznymi1. Proces przystosowania się do nowej rzeczy-

wistości spowodował, że w bibliotekach powstały nowe stanowiska czy spe-

cjalności, związane z działalnością biblioteki2. Wśród najpopularniejszych wy-

mienić można brokera informacji, bibliotekarza systemowego czy bibliotekarza 

dziedzinowego. W artykule zostanie omówiona ostatnia z wymienionych grup 

zawodowych. Zastanawia bowiem niesłabnąca popularność liczącego sobie 

ponad wiek stanowiska, wywodzącego się z bibliotekarstwa niemieckiego; 

zwłaszcza w kontekście tak dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości  

XXI w. 

 

Definicja bibliotekarza dziedzinowego 

 

Termin bibliotekarz dziedzinowy wywodzi się z języka angielskiego sub-

ject librarian lub niemieckiego Fachreferent. Według Podręcznego słownika 

bibliotekarza jest to „absolwent studiów pierwszego lub drugiego stopnia  

z wybranej dziedziny wiedzy i jednocześnie posiadający wykształcenie z infor-

macji naukowej i bibliotekoznawstwa, odpowiedzialny w bibliotece naukowej 

za część księgozbioru, odpowiadającą posiadanemu wykształceniu, koncentru-

jący się wokół potrzeb informacyjnych określonej grupy studentów lub nauczy-

cieli akademickich”3. Wydaje się konieczne, aby w obliczu przeprowadzonej  

w Polsce w 2013 r. deregulacji zawodów4, zredefiniować kwestię wymogu 

uzupełnienia wykształcenia bibliotekarza dziedzinowego w kierunkach związa-

nym z bibliotekoznawstwem. Alternatywą mógłby być tutaj określony staż pra-

cy w bibliotece, jednak to zagadnienie do dyskusji i rozwinięcia w odrębnej 

publikacji. 

Robert Bluck pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. pisał o po-

wszechnym zatrudnianiu bibliotekarzy dziedzinowych w bibliotekach akade-

mickich Wielkiej Brytanii. Jako cechę wspólną definiującą to stanowisko, 

wskazał koncentrację zadań wokół potrzeb informacyjnych określonej grupy 

studentów lub pracowników naukowych. Ich aktywność zawodową zaliczał do 

czterech zasadniczych obszarów: utrzymywania kontaktów z uczelnią, polityki 

gromadzenia i rozwoju zbiorów, kształcenia użytkowników oraz usług infor-

macyjnych5.  

1 I. Augustynowska, B. Zwolak, Nowe wyzwania w zawodzie bibliotekarza, [w:] Biblio-

tekarz: zawód czy powołanie, pod red. M. Geryka, Gdańsk 2010, s.157. 
2 B. Żuber, Od bibliotekarza tradycyjnego do bibliotekarza hybrydowego. Zmiana wize-

runku współczesnego pracownika biblioteki, [w:]  Koncepcje organizacji bibliotek, pod red.  

M. Wojciechowskiej, Gdańsk 2012, s. 245. 
3 Podręczny słownik bibliotekarza, Warszawa 2011, s. 43. 
4Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych 

zawodów, „Dziennik Ustaw”  2013 poz. 829. 
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Wśród zadań, jakie stawiane są bibliotekarzom dziedzinowym można wy-

mienić6: 

 organizowanie zajęć dydaktycznych dla wybranych grup użytkowników 

w różnych formach; 

 szkolenie i pomoc udzielana indywidualnie czytelnikom przy poszukiwa-

niu i wyborze literatury na określony temat;  

 organizowanie zajęć związanych z poznawaniem nowych technologii in-

formacyjnych;  

 popularyzowanie źródeł elektronicznych;  

 opracowywanie materiałów informacyjnych: folderów, informatorów, 

ulotek, przewodników;  

 opracowywanie specjalistycznych informatorów, dotyczących zbiorów 

konkretnej dziedziny wiedzy, zawierających najważniejsze wydawnictwa 

informacyjne i specjalistyczne bazy danych;  

 przygotowywanie programów komputerowych, zawierających informacje 

o źródłach z określonej dziedziny wiedzy oraz komputerowych progra-

mów edukacyjnych;  

 współudział w tworzeniu multimedialnych programów nauczania tworzo-

nych wspólnie z kadrą nauczającą;  

 pomoc udzielana użytkownikom w poruszaniu się po zbiorach znajdują-

cych się w wolnym dostępie.  

Nie należy zapominać o takich usługach jak: kwerendy, oprowadzanie 

wycieczek po bibliotece, czy pomoc w gromadzeniu właściwej literatury. 

 

Bibliotekarz dziedzinowy – tradycje 

 

Laura Townsend Kane, amerykańska badaczka nowoczesnego środowiska 

bibliotecznego i jego działalności w świecie wirtualnym, pierwszy rozdział 

swej książki poświeciła ewolucji bibliotekarza dziedzinowego. Jako prawzór 

owego typu bibliotekarza wskazała zarządzającego Biblioteką Aleksandryjską, 

Eratostenesa z Cyreny, specjalizującego się w klasycznym antyku7. Upo-

wszechnienie ideałów humanizmu wpłynęło na rozwój rozmaitych sfer badań 

naukowych, w tym także na funkcjonowanie bibliotekarzy specjalizujących się 

5 R. Bluck, Rozwój kadr w odniesieniu do bibliotekarzy dziedzinowych, [w:] Zarządzanie 

biblioteką. Najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim, red. I. Kemp, T. Wildhardt. War-

szawa 1998, s.146–158. 
6 M. Fedorczyk-Falis, Rola współczesnego bibliotekarza w organizacji i unowocześnia-

niu warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej użytkowników na przykładzie pracy bibliotekarza 

dziedzinowego i pracownika Czytelni Ogólnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, [w:] 

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2008. [dostęp: 

25.04.2015], http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e05/fedorczyk-n.pdf. 
7 L.T. Kane, Working in the Virtual Stacks: The New Library and Information Science, 

Chicago 2011, s. 1. 
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w medycynie, astronomii, prawie czy teologii. Do XIX w. bibliotekarzem dzie-

dzinowym określano bibliotekarza, który pracował w specjalnych bibliotekach. 

Grupa zawodowa ukonstytuowała się wraz z powstaniem w 1909 r. w Stanach 

Zjednoczonych Special Libraries Association (SLA), międzynarodowego sto-

warzyszenia dla bibliotecznych i informacyjnych profesjonalistów. Jednak 

wkrótce rozwój technologii informacyjnych rozpowszechnił dostęp do infor-

macji z danej dziedziny (information professional), a w efekcie zatarł granice 

bibliotekarstwa specjalistycznego8. 

Geneza bibliotekarza dziedzinowego w Europie sięga końca  XIX w., kie-

dy to w miejsce profesorów, zajmujących się również gromadzeniem zbiorów 

(na przykład w niemieckich bibliotekach – Profeessorenbibliothekare), zatrud-

niano bibliotekarzy. Do dziś owa grupa zawodowa jest ściśle powiązana ze 

środowiskiem naukowym (Fachreferent, lub inaczej Wissenschaflicher Bi-

bliothekar, czyli bibliotekarz naukowy), co w strukturze bibliotekarzy niemiec-

kich plasuje ich na szczeblu wyższej służby bibliotecznej (Höherer Bibliothek-

dienst)9. Fachreferent wykształcony jest na poziomie uniwersyteckim w okre-

ślonej dziedzinie wiedzy, z dodatkowym wykształceniem bibliotekarskim.  

Niemiecki model bibliotekarza dziedzinowego także ulegał przekształce-

niom. W 1998 r. rozgorzała debata skupiona wokół czasopisma „Biblio-

theksdienst”. Na łamach tego czasopisma ukazało się między innymi 12 tez 

Helmuta Oehlinga, które można streścić w przytoczonym przez niego równaniu 

„Fachreferent 2000 = Fachreferent 1900 + aktywna informacja naukowa”10. 

Oehling w piątej tezie dokładnie opisał co kryje się pod tym pojęciem – szkole-

nia, usługi doradcze, wystawy. Jego zdaniem nowoczesny bibliotekarz dziedzi-

nowy musi się nauczyć sprzedawać informację lepiej niż dotychczas. Fachre-

ferent wykonuje zatem zadania gromadzenia i opracowania rzeczowego oraz 

posiada wysokie kompetencje w dziedzinie nowych mediów i technologii in-

formacyjnych. Od 2008 r. w bibliotekarstwie niemieckim toczą się kolejne dys-

kusje – wiele wypowiedzi dotyczy pozostawienia stanowiska bibliotekarza na-

ukowego, jako odrębnej grupy zawodowej. Autorem jednej z mocniejszych 

wypowiedzi na ten temat był Oliver Kohl-Frey, który nalegał, iż Fachreferent 

powinien być ambasadorem biblioteki i stać zawsze w centrum działań, za-

miast tylko stać obok11. Inny cenny głos w dyskusji należał do Uwe Jochuna, 

który skupił się na nowych adeptach w zawodzie. Podkreślił fakt, iż sytuacja 

8 Special Libraries Association, Competencies for Information Professionals of the 21st 

Century, [dostęp: 23.04.2015], http://www.sla.org/about-sla/competencies/ 
9 K. Hudzik, Bibliotekarz dziedzinowy – doświadczenia niemieckie a polskie możliwości 

ich adaptacji, „Biuletyn EBIB”  2000, nr 10 (18), [dostęp: 20.04.2015], http://www.oss.wroc.pl/

biuletyn/ebib18/. 
10 B. Bosserhoff, Fachreferent – quo vadis?: Standortbestimmung eines Berufsbilds, Köln 

2012, s. 60. 
11 O. Kohl-Frey, Mittendrin statt nur dabei: Informationskompetenz und Fachreferat an 

der Universität Konstanz, Zur Veröffentlichung vorges in: Tagungsband des 3. Kongresses für 

Bibliothek und Information, Leipzig, 19–22.3.2007, [dostęp: 23.04.2015], http://kops.uni-

konstanz.de/handle/123456789/4481. 
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finansowa w erze globalnego finansowania jest trudniejsza niż kiedykolwiek 

wcześniej, dlatego najpilniej poszukiwani będą kandydaci z wiedzą techniczno-

informatyczną12. Wykorzystać ją będą mogli zwłaszcza do zarządzania treścią  

w Internecie (content management). Zastosowanie postulatów w praktyce po-

twierdza już przegląd stron internetowych czołowych bibliotek niemieckich, 

gdzie listy/portale/strony/blogi dziedzinowe to wypracowany standard. 

 

Polska implementacja wzorca 

 

Wstępny projekt wykorzystania w Polsce doświadczeń bibliotekarstwa 

zachodniego i wprowadzenia do struktury bibliotek uczelnianych stanowiska 

bibliotekarza dziedzinowego pojawił się w prasie bibliotekarskiej w 1990 r.13 

Artykuł Artura Jazdona zainicjował, kontynuowany przez następne kilka lat, 

ciąg publikacji dotyczących planów wdrożenia modelu bibliotekarza dziedzi-

nowego w grupie zawodowej pracowników bibliotek naukowych14. Ostatecznie 

dwie biblioteki uniwersyteckie (w Poznaniu oraz w Toruniu) najpełniej wyko-

rzystały zachodnie wzorce i w 1993 r. sformalizowały stanowisko bibliotekarza 

dziedzinowego. Pierwszą i jedyną próbę weryfikacji sposobu funkcjonowania 

nowego wzorca w zawodzie bibliotekarza w Polsce podjęto podczas semina-

rium, które odbyło się w dniach 26–27 października 2000 r. w Bibliotece Uni-

wersyteckiej w Toruniu. W efekcie owocnych obrad, przeprowadzonych  

z udziałem autorytetów bibliotekoznawstwa z Polski, Niemiec i Danii, wydano 

tematyczny numer „Elektronicznego Biuletynu Informacyjnego Bibliotekarzy 

EBIB”15 oraz pokonferencyjną monografię16.   

Mimo licznych wysiłków nie udało się utworzyć w polskich bibliotekach 

zespołów specjalistów dziedzinowych w czystej postaci – znanej z literatury 

czy doświadczeń innych bibliotek. Problematyka dotycząca specjalistów dzie-

dzinowych była rzadko podejmowana w fachowej literaturze bibliotekarskiej  

w Polsce; nie była również częstym tematem konferencji naukowych. Do naj-

ważniejszych publikacji w latach 2000–2015 należą publikacje Magdaleny Fe-

dorczyk-Falis17, Lidii Defert-Wolf18, Piotra Marcinkowskiego19 oraz Wioletty 

Ledzion20 i innych. 

12 E.W. Steinhauer, “Spezies Fachreferent”: Bericht über den Berufsbild-Workshop des 

Regionalverbandes Sachsen, “VDB-Mitteilungen” 2005, Heft 2, s. 21.  
13 A. Jazdon, O nowe możliwości informacyjne bibliotek naukowych, „Zagadnienia infor-

macji Naukowej” 1990, nr 2, s. 3–20. 
14 A. Jazdon, Założenia systemu specjalistów dziedzinowych w Bibliotece Uniwersytetu  

w Poznaniu, „Bibliotekarz”  1991, nr 7–8, s. 16–19; M. Śliwińska, Zmiany organizacyjne w Bi-

bliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, „Przegląd Biblioteczny”  1994,  R.62, z.1/2, s.79–87. 
15 Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy EBIB 2000, nr 10 (18), [dostęp: 

20.04.2015], http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib18/. 
16 Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotekach akademickich: materiały z seminarium zorgani-

zowanego przez Bibliotekę Główną UMK w dniach 26-27 października 2000 r. w Toruniu, 

[oprac. merytor. A. Bogłowska, J. Szewczak], Toruń 2001. 
17 M. Fedorczyk-Falis, op. cit. 
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Model bibliotekarza dziedzinowego zainteresował środowisko naukowe 

związane z kształceniem i dokształcaniem przyszłych bibliotekarzy. Instytut 

Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego po-

siada w swojej ofercie dwusemestralne Studia Podyplomowe Bibliotekoznaw-

stwa: Bibliotekarz dziedzinowy. W Instytucie Informacji Naukowej i Studiów 

Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego w 2012 r. przeprowadzono 

ogólnopolskie badania roli bibliotekarza dziedzinowego wśród polskich biblio-

tek uniwersyteckich21. Potwierdziły one wniosek uczestników seminarium  

w Toruniu. W sprawie implementacji wzorca zachodniego bibliotekarza dzie-

dzinowego, każda z bibliotek posiadała indywidualne i właściwe własnemu 

środowisku naukowemu podejście. Jaki wniosek nasunie się po 25 latach? 

 

Badania ankietowe – opis 

 

Celem przeprowadzenia badań była próba oceny aktualnego sposobu 

funkcjonowania stanowiska bibliotekarza dziedzinowego w bibliotekach aka-

demickich w Polsce. Pytania ankiety pogrupowano tematycznie, aby przybliżyć 

profil ogólny bibliotekarza dziedzinowego, a następnie scharakteryzować czte-

ry główne obszary działalności: utrzymywanie kontaktu z uczelnią, politykę 

gromadzenia i rozwoju zbiorów, kształcenie użytkowników w zakresie korzy-

stania z narzędzi informacji, świadczenie usług informacyjnych. Jako że zakres 

obowiązków bibliotekarza dziedzinowego stale się rozrasta, w jednym  

z pytań poproszono również o wskazanie dodatkowych zadań. 

Za główne narzędzie służyła w pełni anonimowa ankieta, przygotowana  

w formie elektronicznej i umieszczona za pomocą formularza na platformie 

Google.doc. Adresy mailowe bibliotek pobrano z bazy bibliotek udostępnionej 

na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zawężając wyniki do typu 

publicznych uczelni akademickich. Uzyskano 92 adresy mailowe bibliotek aka-

demickich. 

Formularz ankiety składał się z 21 pytań zamkniętych, w tym siedmiu 

jednokrotnego i czternastu wielokrotnego wyboru. Wszystkie pytania zawierały  

opcję „inne”, umożliwiającą dopisanie własnej odpowiedzi. Kwestionariusz 

ankiety opatrzony był metryczką i pozostawał aktywny w dniach 22.04.– 

19.05.2015 r. 

18 L. Defert-Wolf, Specjalista informacji 2.0? Bibliotekarz dziedzinowy 2.0? Nowa 

forma przewodników po zasobach – LibGuides, „Biuletyn EBIB”  2001, nr 1 (119), [dostęp: 

26.04.2015], http://www.ebib.pl/2011/119/a.php?derfert. 
19 P. Marcinkowski, Bibliotekarz dziedzinowy – asystent społeczności akademickiej,  

[w:] Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich, pod red.  

S. Kubowa i M. Karciarz, Wrocław 2012, s. 123–133. 
20 W. Ledzion, M. Mazur, A. Pietiuk , Bibliotekarze dziedzinowi w bibliotece Głównej 

Politechniki Warszawskiej. Budowanie nowej jakości usług bibliotecznych, [w:]  Budowanie rela-

cji z klientem biblioteki, pod red. J. Przybysz, P. Pioterka, M. Nowaka, Poznań 2014, s. 107–118. 
21 K. Kamińska, Rola bibliotekarza dziedzinowego w polskich bibliotekach uniwersytec-

kich, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. K. Materskiej w 2013 roku, Bi-

blioteka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, maszynopis.  
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W celu uzyskania wyników wysłano 92 maile z prośbą o rozpowszechnie-

nie ankiety dostępnym systemem wewnętrznej komunikacji z bibliotekarzami 

dziedzinowymi. Otrzymano 8 maili zwrotnych, w których poinformowano, iż 

w danej bibliotece akademickiej nie istnieje stanowisko bibliotekarza dziedzi-

nowego.  

 

Profil ogólny bibliotekarzy dziedzinowych 

 

Ankietę wypełniło 93 respondentów, z czego 88% stanowiły kobiety, zaś 

11% mężczyźni.  Zdecydowana większość wśród ankietowanych bibliotekarzy 

dziedzinowych posiadała wykształcenie wyższe drugiego stopnia (85% posiada 

stopień magistra). 7% wśród ankietowanych wybrało odpowiedź „inne”, dopi-

sując: studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa (5 osób), czy ukoń-

czone dwa kierunki na studiach magisterskich (1 osoba). O wysokich kwalifi-

kacjach tej grupy zawodowej świadczy fakt, że 5% badanych zadeklarowało 

uzyskanie stopnia doktora. Co ciekawe 3% ankietowanych wykonuje obowiąz-

ki bibliotekarza dziedzinowego posiadając średnie wykształcenie.  

Kierując ankietę do państwowych uczelni w Polsce uwzględniono 10 róż-

nych typów – uniwersytet, uczelnia techniczna, ekonomiczna, pedagogiczna, 

przyrodniczo-techniczna, wychowania fizycznego, teologiczna, artystyczna, 

medyczna, wojskowa. Największy udział w badaniu wzięła grupa responden-

tów ze środowiska pracowników bibliotek uniwersyteckich – 54% (50 osób). 

Następna grupa ankietowanych pochodziła z uczelni technicznych – 15%  

(14 osób), przyrodniczo-technicznych – 11% (10 osób), medycznych – 10%  

(9 osób), oraz uczelni artystycznych – 6% (6 osób). Nieliczna grupa badanych 

– 4% (4 osoby) dopisała własną odpowiedź, określając macierzystą uczelnię 

jako: technologiczną (2 osoby), przyrodniczą (1osoba), państwową szkołę wyż-

szą (1 osoba).  

W zakończeniu metryczki poproszono respondentów o wskazanie miejsca 

pracy, jakie jest im przyporządkowane w strukturach biblioteki. Zdecydowana 

większość bibliotekarzy dziedzinowych pracuje w czytelniach – 38% (33 oso-

by). W podanych odpowiedziach posłużono się tradycyjnym nazewnictwem 

oddziałów biblioteki, stąd kolejna liczna grupa respondentów 28% (24 osoby) 

wybrała wariant „inne”, gdzie aż 15 osób zadeklarowało, że  pracują w wolnym 

dostępie, zaś 5 osób było zatrudnionych w bibliotekach wydziałowych. Poje-

dyncze osoby pracowały w dziale bibliometrycznym, fonotece, oddziałach łą-

czonych: gromadzenia i opracowania, wypożyczalni i czytelni. Równie popu-

larnym miejscem pracy wśród bibliotekarzy dziedzinowych, jak czytelnia lub 

kolekcje dziedzinowe, są działy związane z opracowaniem – 12% (10 osób). 

Nieco mniejsza liczba respondentów zadeklarowała pracę w dziale informacji 

naukowej – 10% (9 osób) czy wypożyczalni – 9% (8 osób). Najmniej licznie 

bibliotekarze dziedzinowi zasilają dział gromadzenia – 3% (3 osoby).  

Przyporządkowanie bibliotekarzy dziedzinowych do prac w czytelniach 

lub miejscach, gdzie zbiory udostępniane są w wolnym dostępie, wydaje  
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się spełniać wzorce zachodnioeuropejskie. Istotną funkcją bibliotekarza  

dziedzinowego jest rola przewodnika pomagającego w znalezieniu potrzebnej 

informacji. Czytelnie są miejscem, gdzie w ciszy i spokoju użytkownik napisze 

pracę lub uczy się na zadany temat. Bibliotekarz dziedzinowy ma tu bezpośred-

ni kontakt z czytelnikiem. Obserwacje i bezpośredni kontakt okazują się być 

równie ważne w budowaniu księgozbioru wolnego dostępu, podobnie jak listy 

podręczników czy lektur uzupełniających22. 

Odpowiedź na pytanie pierwsze dostarczyła informacji na temat  stanowi-

ska specjalistów dziedzinowych w badanych bibliotekach. Niestety w większo-

ści bibliotek – 70%  (65 osób) bibliotekarz dziedzinowy określany jest jako 

osoba odpowiedzialna za zespół określonych czynności wykonywanych we-

wnątrz biblioteki (nazwany umownie), zaś 30% (28 osób) zajmuje stanowisko 

sformalizowane (uregulowany oficjalne).  

Bibliotekarz dziedzinowy najczęściej zajmuje stanowisko kustosza  – 40% 

(37 osób), starszego bibliotekarza – 28% (26 osób) oraz bibliotekarza – 19% 

(18 osób). Nieliczni specjaliści dziedzinowi zatrudnieni w bibliotekach akade-

mickich to młodsi bibliotekarze – 7% (6 osób) oraz pomocnik biblioteczny – 

1% (1 osoba). Również bibliotekarze dyplomowani łączą swa pracę biblioteka-

rza naukowego z konkretną specjalizacją. W grupie bibliotekarzy dziedzino-

wych  znajdują się: adiunkci biblioteczni 2% (2 osoby), kustosz dyplomowany 

– 1% (1 osoba) i starszy kustosz dyplomowany – 1% (1 osoba). 

Jak wskazują wyniki badania zainteresowanie tworzeniem stanowisk bi-

bliotekarza dziedzinowego w polskich bibliotekach można określić jako trwałe. 

Analiza odpowiedzi pytania o staż pracy na badanym stanowisku wykazała, iż 

blisko jedna trzecia respondentów pełniła funkcję bibliotekarza dziedzinowego 

3–5 lat (27 osób). Z kolei jedna czwarta respondentów – 25% (23 osoby) za-

częła pracę jako polski odpowiednik Fachreferenta 5–10 lat wcześniej. Podob-

na liczba ankietowanych – 24% (22 osób) była zatrudniona na  danym stanowi-

sku 10–15 lat. Najmniejsza grupę respondentów tworzyli ci, którzy deklarowali 

krótki okres zatrudnienia zajmując funkcję bibliotekarza dziedzinowego: 15% 

(14 osób) zajmowało je 1–2 lata, 7% (7 osób)  mniej niż rok. 

Jak wynika z analizy zachodnich wzorców, bibliotekarz dziedzinowy po-

winien posiadać kierunkowe wykształcenie zgodne z dziedziną wiedzy  

w jakiej się specjalizuje. Jak ten wyznacznik został zaadaptowany w polskich 

bibliotekach akademickich? Przeważająca liczba respondentów – 59% (55 

osób) zadeklarowała zgodność posiadanego wykształcenia z prowadzoną dzie-

dziną. Jednak duży procent ankietowanych – 41% (38 osób) zapewne musiało 

się przekwalifikować lub dokształcić, gdyż wskazało niezgodność przygotowa-

nia zawodowego z daną specjalizacją w pracy. Choć można również postrzegać 

22 K. Mikołajczyk, Wolny dostęp do zbiorów w nowoczesnej bibliotece akademickiej na 

przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Stare i nowe w bibliotece. Współpraca czy 

konkurencja. Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, 3–5 VI 2009, pod red. M. Wro-

cławskiej i J. Jerzyk-Wojteckiej, Łódź 2010, s. 61. 
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to jako zjawisko negatywne, potwierdza to wysoką elastyczność zawodową 

polskich bibliotekarzy i otwartość na przyswojenie nowej wiedzy, którą często 

nabywają po prostu dzięki praktyce.  

Zanim dokonano analizy poszczególnych obszarów działalności, kolejne 

pytanie poświęcono określeniu zakresu obowiązków badanej grupy docelowej. 

Bibliotekarz dziedzinowy zatrudniony w bibliotece akademickiej najczęściej 

dokonuje przydziału przedmiotowego zasobu bibliotecznego (66%), określa 

status książki (na przykład: na miejscu lub do wypożyczenia) (65%), proponuję 

lokalizację  w bibliotece (61%), określa liczbę egzemplarzy (57%), oraz zakup 

zbiorów z powierzonej dziedziny (46%). Do drugiej grupy rzadziej wykonywa-

nych obowiązków należą: katalogowanie (34%), dydaktyka (30%), kwerendy 

(29%), polityka gromadzenia w bibliotekach wydziałowych (15%). 

 

Permanentne samodoskonalenie 

 

Bardzo ważne jest ciągłe doskonalenie własnych kwalifikacji ogólnych  

i zawodowych, których celem jest przystosowanie jednostki do dynamicznych 

zmian ekonomicznych, kulturalnych i naukowych. Może to być realizowane na 

wiele sposobów. Który z nich preferują bibliotekarze dziedzinowi? Analiza 

odpowiedzi wykazała, iż największym powodzeniem wśród respondentów cie-

szą się szkolenia (78% spośród udzielonych odpowiedzi) oraz czytanie facho-

wej literatury (57%). Nieco mniej popularną formą dokształcania jest zdaniem 

badanych: konferencja (37%), wycieczka do innej biblioteki (34%), konsultacja 

(33%), udział w zespołach zadaniowych (33%). Najrzadziej spośród propono-

wanych odpowiedzi respondenci wskazali e-learning (24%) oraz seminaria 

(17%). Ciekawej informacji udzielił ankietowany, który dopisując odpowiedź 

(w opcji „inne”) podał możliwość skorzystania z wyjazdu do innych bibliotek, 

a tym samym wymiany doświadczeń, w ramach  programu Erasmus. 

W kolejnym pytaniu zbadano tematykę szkoleń, z jakich mogliby skorzy-

stać bibliotekarze dziedzinowi. Analiza odpowiedzi wykazała, iż bibliotekarz 

dziedzinowy to przede wszystkim selekcjoner zasobów sieciowych i przewod-

nik w wyszukiwaniu potrzebnych informacji. Dlatego też najpopularniejszą 

tematyką szkoleń wybieraną przez ankietowanych okazała się wiedza z zakresu 

języków informacyjno-wyszukiwawczych (72% udzielonych odpowiedzi) oraz 

tworzenia warsztatu pracy (67%). Równie ważną tematyką w dokształcaniu 

respondentów okazało się kształcenie umiejętności informacyjnych (infor-

mation literacy), 66% udzielonych odpowiedzi. Temat rynku wydawniczo-

księgarskiego cieszył się mniejszym zainteresowaniem (49% wskazań). Re-

spondenci nie byli zainteresowani szkoleniami z zakresu obsługi trudnego czy-

telnika (19%  spośród odpowiedzi) oraz autoprezentacji (7%). Ważnej informa-

cji dostarczyła zawarta w pytaniu możliwość dopisywania własnych propozycji 

(8% spośród udzielonych odpowiedzi), gdzie wskazano zapotrzebowanie  

na szkolenia z nauki języków obcych, obsługi aplikacji internetowych, progra-

mów informatycznych i biurowych. Jest to wyznacznik kolejnej ewolucji  

w profilu bibliotekarza dziedzinowego.  
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Zapytano także o cechy osobowości idealnego bibliotekarza dziedzinowe-

go. Spośród zaproponowanych wariantów odpowiedzi, ankietowani za naj-

istotniejsze cechy bibliotekarza dziedzinowego uznali: komunikatywność (72% 

spośród udzielonych odpowiedzi) i samodzielność (60%). Prawie co drugi 

uczestnik badania podkreślił ważność inteligencji (53%) oraz twórczości/

kreatywności (51%) w swojej pracy. Jako mniej istotne cechy osobowości wy-

mieniono: sumienność (38%), dobrą pamięć (24%), uprzejmość (18%). 

Współczesny bibliotekarz musi dobrze czuć się w różnorodnych rolach. 

Zdaniem przytoczonych wcześniej znawców tematu, powinien być ekspertem 

w swojej dziedzinie, badaczem, operatorem baz danych oraz nauczycielem sta-

le otwartym na nowe możliwości. Analiza wyników kolejnego pytania wykaza-

ła, iż na stanowisku bibliotekarza dziedzinowego najważniejsze jest posiadanie 

wykształcenia zgodnego z prowadzoną dziedziną (71% odpowiedzi), które do-

pełnia doświadczenie zawodowe (65%). Zestaw cennych kompetencji specjali-

sty dziedzinowego, zdaniem ankietowanych, powinien uwzględniać również 

dobrą organizację pracy (55%) oraz chęć podnoszenia kwalifikacji (51%). Wy-

kształcenie bibliotekoznawcze (36%), znajomość języków obcych (30%), 

umiejętność pracy w grupie (13%) czy umiejętność obsługi trudnych czytelni-

ków (8%) uznano za kompetencje o mniejszym znaczeniu. 

 

Utrzymywanie kontaktów z uczelnią 

 

Bibliotekarz dziedzinowy, aby w pełni odpowiadać na potrzeby informa-

cyjne użytkowników odbiorców dziedziny wiedzy, powinien posiadać duże 

umiejętności komunikacyjne. Można się zastanowić jak komunikacja między 

bibliotekarzami a środowiskiem naukowo-dydaktycznym uczelni wpływa na 

kształt księgozbioru dziedzinowego. Podczas budowania księgozbioru badana 

grupa bibliotekarzy akademickich kontaktuje się najczęściej z wykładowcami 

(39% odpowiedzi), zaś co czwarty z nich zasięga opinii czytelnika/studenta. 

Blisko 17% respondentów nie konsultuje się z nikim podczas podejmowania 

decyzji dotyczących zasobu bibliotecznego. 11% spośród ankietowanych ko-

rzysta z opinii bibliotekarzy z bibliotek wydziałowych. Poza zaproponowanymi 

odpowiedziami respondenci wskazali własnych doradców, między innymi dy-

rektora i kierownika  macierzystej biblioteki (12% odpowiedzi). 

Nowe technologie komunikacyjne znacząco przyspieszają obieg informa-

cji. Aby skrócić czas oczekiwania na informację, bibliotekarze dziedzinowi 

również korzystają z różnych kanałów komunikacji. Najczęstszą formą kontak-

tu z pracownikami naukowymi, wskazaną przez ankietowanych, była poczta 

elektroniczna (70% spośród udzielonych odpowiedzi). Równie ważna okazała 

się rozmowa przeprowadzona zarówno osobiście (69%), ale też telefonicz- 

nie (51%). Do mniej popularnych kanałów komunikacji zaliczono spotkania  

w formie szkoleń (10%) i narzędzia Web 2.0 (8%). Zastanawia rzadkie wyko-

rzystanie wśród naukowców komunikatorów czy portali społecznościowych, 

które są niezwykle popularne wśród studentów.  
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Ostatnie pytanie z tej tematyki dotyczyło oceny kontaktu bibliotekarza 

dziedzinowego z pracownikami naukowymi. Zdecydowana większość respon-

dentów oceniła go jako dobry (36% odpowiedzi), jednak już co czwarty na 

ocenę dostateczną (26%). Komunikację jako bardzo dobrą określiło 15% re-

spondentów. Znaczna część ankietowanych niezbyt dobrze oceniła kontakt  

z naukowcami macierzystych uczelni: 14% słabo, 9% zaprzeczyła, że jakikol-

wiek był. Należałoby poświęcić więcej uwagi temu problemowi i poprawić 

komunikację w relacji bibliotekarz dziedzinowy – pracownik naukowy. 

 

Polityka gromadzenia i rozwoju zbiorów 

 

Kolejnym istotnym obszarem działalności bibliotekarza dziedzinowego 

jest polityka gromadzenia zbiorów. Aby  ją zbadać zapytano o czynniki, które 

wpływają na kształtowanie owej polityki. Połowa respondentów (51%) podej-

mowała decyzje zakupowe na bieżąco, nieco mniej (47%) zaglądało do staty-

styk poczytności. Badani kierowali się ponadto: analizą potrzeb, w oparciu  

o dostępne spisy literatury, na przykład sylabusy (34%), analizą ekonomiczną 

(12%). Pośród dopisanych przez respondentów odpowiedzi znalazły się takie 

czynniki polityki nabywania zbiorów jak: posiadanie egzemplarza obowiązko-

wego, zapotrzebowanie użytkowników biblioteki, oraz analiza produkcji wy-

dawniczej. 

Wyniki kolejnego pytania wykazały, że we współpracy w zakresie proble-

matyki gromadzenia zbiorów ze środowiskiem uczelnianym istotne były prze-

de wszystkim bezpośrednie konsultacje ze studentami i pracownikami nauko-

wo-dydaktycznymi (77% odpowiedzi). Realizacja życzeń kierowanych bezpo-

średnio do bibliotekarza dziedzinowego okazała się najważniejszym elemen-

tem tego obszaru działalności. Wyraźnie mniej cenne okazały się konsultacje  

z pracownikami poszczególnych wydziałów (27%), czy pisemne propozycje 

dziekanów wydziałów (13%), konsultacje z bibliotekarzami poszczególnych 

filii (11%). 

Następne dwa pytania dotyczyły sposobu wywierania wpływu na groma-

dzenie zbiorów, dzieląc zasoby biblioteczne na źródła drukowane i elektronicz-

ne. Poddani badaniu bibliotekarze dziedzinowi  najczęściej typują publikacje 

do zakupu, w ramach posiadanego budżetu (63%), analizują zamówienia po-

przez konsultacje z pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie danego 

przedmiotu (46%). Kolejnym działaniem, dzięki któremu wywierają wpływ na 

kształt księgozbioru jest dbanie o dostęp do bieżącej informacji o nowościach 

wydawniczych (40%). Jednak blisko co piąty spośród ankietowanych stwier-

dził, iż nie ma wpływu na gromadzenie zbiorów.  

Jak sytuacja przedstawia się w organizacji dostępu do źródeł elektronicz-

nych? 40% spośród ankietowanych zadeklarowało fakt składania propozycji 

zakupu, jednak już 32% stwierdziło, iż nie ma na nie żadnego wpływu. Może 

być to skutek faktu, iż kompetencje te należą najczęściej do innego działu,  
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na przykład informacji naukowej (30% odpowiedzi). Najmniejszy wpływ  

na organizowanie dostępu do e-zasobów wyrażano poprzez aktualizację serwi-

su czasopism elektronicznych (12% odpowiedzi). 

 

Kształcenie użytkowników w zakresie korzystania z narzędzi  

informacji 

 

Selekcjonowanie informacji to jedna z najważniejszych umiejętności bi-

bliotekarza dziedzinowego. Jednak w relacji z użytkownikiem ważne jest, aby 

nie tylko w odpowiedni sposób przekazać mu wartościową informację, ale 

również nauczyć go umiejętności  jej wyszukiwania. Dlatego też ankietowani 

wskazali preferowane przez nich sposoby opracowania i prezentacji poszuki-

wanych informacji użytkownikom. Najpopularniejszą formą przekazywania 

informacji były podstrony dziedzinowe, zwane inaczej portalami dziedzinowy-

mi (46% odpowiedzi), a także biuletyny, przewodniki informacyjne po zaso-

bach dziedzinowych danej biblioteki (27%). W skutecznym dotarciu z informa-

cją do czytelnika przydatne okazało się również opracowanie rzeczowe haseł 

przedmiotowych, słów kluczowych i temu podobnych (25%). Narzędziem in-

formacji wykorzystywanym w pracy bibliotekarza dziedzinowego były rów-

nież strony WWW (22%), ulotki informacyjne i bibliografie tematyczne (21%). 

Tylko 17% ankietowanych tworzyło bazy danych, organizowało eventy popu-

laryzujące osiągnięcia naukowe danej dziedziny (9%), czy pisało dziedzinowe 

blogi (6%).  

Aby nauczyć użytkowników korzystania z dostępnych narzędzi informacji 

bibliotekarz dziedzinowy preferuje pracę indywidualną z użytkownikiem (81% 

udzielonych odpowiedzi) oraz prowadzi przysposobienie biblioteczne dla stu-

dentów I roku (38%). W znacznie mniejszym stopniu wykorzystuje takie formy 

jak: dziedzinowe szkolenia biblioteczne (31%), szkolenia biblioteczne online 

(16%), a także zajęcia z zakresu umiejętności informacyjnych organizowane na 

wydziałach i w instytutach danej uczelni (7%), czy zajęcia organizowane  

w ramach seminariów dyplomowych (5%). 

 

Świadczenie usług informacyjnych 

 

Prowadząc intensywną działalność informacyjną w wąskim zakresie wie-

dzy nie należy pomijać działalności skierowanej do szerokiego kręgu użytkow-

ników. W jaki sposób respondenci realizują zadanie? 65% spośród ankietowa-

nych pełniło opiekę nad kolekcją w czytelni. Mniej niż połowa spośród udzie-

lonych odpowiedzi wskazała tradycyjne szkolenia użytkowników (48%), czy 

zwyczajowe kwerendy (44%). 23% ankietowanych pełniło dyżury w Informa-

toriach, zaś 10% przygotowywało szkolenia e-learningowe użytkowników.  

Bogatą galerię obowiązków, funkcji, zadań, jakie ma do wypełnienia  

bibliotekarz dziedzinowy uzupełniają dodatkowe, niestandardowe zadania. 

Najczęściej respondenci wymieniali: organizację wystaw (54% odpowiedzi), 
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oprowadzanie wycieczek (53%), oraz udział w pracach nad retrokonwersją 

zbiorów (30%), czy organizowanie konferencji (20%). Wśród pojedynczych 

odpowiedzi znalazły się takie dodatkowe zajęcia jak: obsługa wypożyczalni 

międzybibliotecznej czy administrator piętra znajdującego się w wolnym  

dostępie.  

Ostatnim pytaniem o niezwykle delikatnej materii był aspekt finansowy 

działalności bibliotekarza dziedzinowego. Niestety zdecydowana większość 

(85%) ankietowanych zadeklarowała, iż nie otrzymuje z tytułu wykonywania 

obowiązków bibliotekarza dziedzinowego/specjalisty dziedzinowego dodatku 

finansowego. Jedynie 9% uzyskuje go okazjonalnie, a zaledwie 6% posiada 

zwiększone wynagrodzenie finansowe.  Powodów tej sytuacji można wskazać 

kilka: bibliotek nie stać na tworzenie dodatkowych wysoko uposażonych stano-

wisk, brak uregulowania formalnego stanowiska bibliotekarza dziedzinowe-

go23. W literaturze przedmiotu występują również pierwsze wzmianki na temat 

stagnacji dofinansowania tej grupy zawodowej w bibliotekarstwie za-

chodnim24. 

 

Podsumowanie  
 

Chociaż polska implementacja znacznie różni się od zachodniego wzorca, 

jakim jest subject librarian czy Fachreferent, to jednak wykorzystuje jego ele-

menty. Bibliotekarz dziedzinowy to projektant i wykonawca baz danych, tema-

tycznych serwisów WWW, przewodników dziedzinowych i temu podobnych, 

humanista i informatyk w jednym. Jego praca umożliwia przemyślane i celowe 

gromadzenie zbiorów. Specjalista dziedzinowy jest odpowiedzialny za wąską 

dziedzinę, co zwiększa skuteczność dotarcia do branżowej literatury fachowej. 

Podejmowane przez bibliotekarza próby zacieśnienia kontaktu z pracownikami 

naukowymi i studentami właściwego wydziału, umożliwiają precyzowanie za-

kupów. Polecana literatura jest znacznie lepiej wykorzystywana. Czynnikiem 

demotywującym w działalności bibliotekarza dziedzinowego, zauważalnym 

zwłaszcza na gruncie polskich bibliotek akademickich, jest nieproporcjonalne 

do wkładu pracy i mnogości obowiązków uposażenie. Pozostaje jedynie satys-

fakcja z profesjonalnie wykonywanej pracy.  
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Od informacji do wiedzy. Rola bibliotekarzy-informatorów  

w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie 

 

 
Abstract: The University Library in Warsaw as one of the biggest academic libraries in 

Poland, serves a great amount of users every day. The major role in this process play 

the workers of Information Services and Training Department. The article presents eve-

ryday work of eight subject librarians and four employees of Information Desk. The 

librarians provide information activity in the wide meaning – they promote the publica-

tions, take an active part in creating the book collection, take care of the high level of 

users’ service. The librarians also improve their skills regularly and extend professional 

knowledge. According to the conference’s topic the author would like to point at the 

relationship: Professionalism = information + education. Thanks to being involved in so 

various activities the librarians are the active participants of education process 

(including adult education), they become the specialists in their disciplines, advisers, 

library’s service promoters and trainers at the same time. 

 

Słowa kluczowe: bibliotekarz dziedzinowy, działalność informacyjna biblioteki, 

działalność edukacyjna biblioteki, praca z użytkownikiem 

 

 

Wstęp 

 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) jest jedną z największych 

bibliotek akademickich w kraju. Liczba zbiorów przekracza 3 160 000 jedno-

stek (z czego ponad 500 000 w wolnym dostępie), a każdego dnia odwiedza ją 

średnio 2 tysiące czytelników. W 2014 r. udzielono w BUW ponad 80 000 in-

formacji różnego typu1. W obliczu takich danych jest rzeczą naturalną, że ist-

nieje silna potrzeba zorganizowania odpowiedniej służby informacyjnej. BUW 

jako pierwsza biblioteka uczelniana w Polsce umożliwiła swoim czytelnikom 

swobodny dostęp do zbiorów na taką skalę. Z jednej strony wolny dostęp ma 

wiele zalet, jak możliwość samodzielnego wyszukiwania odpowiedniej lektury 

(w tym czasopism), przeszukiwania zbiorów z pokrewnych dziedzin; ale też 

czasem powoduje zagubienie czytelników wśród skomplikowanej na pierwszy 

rzut oka Klasyfikacji Biblioteki Kongresu (KBK). Powołany w styczniu 2014 r. 

Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń (powstały z połączenia dwóch innych 

1 Dane liczbowe pochodzą ze Sprawozdania Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie  

i bibliotek wydziałowych za rok 2014, [dostęp: 25.05.2015], http://www.buw.uw.edu.pl/images/

BUW_PDF/sprawozdanie/sprawozdanie2014.pdf. 



 

jednostek, zbliżonych funkcjami) działa właśnie na tym polu – by ułatwić użyt-

kownikom korzystanie z bogatych zbiorów BUW, udzielić im jak najpełniej-

szej informacji o zbiorach i działalności biblioteki, doradzić i wspomóc w pro-

cesie pogłębiania wiedzy. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona dzia-

łalność BUW w tym zakresie, oparta na wzorcu: Informacja → Edukacja → 

Wiedza. 

 

Informacja 

 

Działalność informacyjną BUW można podzielić na dwa uzupełniające 

się obszary: informację ogólną  i dziedzinową 2 . Trzeba tu wspomnieć, że 

w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie zbiory ułożone są według Klasyfi-

kacji Biblioteki Kongresu (dostosowanej do potrzeb biblioteki). Podzielono je 

na osiem szerokich dziedzin: 

1. Język. Literatura. 

2. Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata. 

3. Nauki historyczne. 

4. Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane. 

5. Prawo. Nauki polityczne. 

6. Nauki społeczne. Antropologia. 

7. Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo. 

8. Muzyka. Architektura. Sztuki piękne. 

Każdą z dziedzin opiekuje się bibliotekarz, zwany w BUW informato-

rem dziedzinowym. Choć literatury związanej z rolą bibliotekarzy dziedzi-

nowych wciąż jest niewiele, podkreśla się, że „ich zadania koncentrują się wo-

kół potrzeb informacyjnych określonej grupy studentów lub pracowników nau-

kowych”3. Nie inaczej jest w BUW. Do obowiązków każdego z informatorów 

należy przede wszystkim codzienny dyżur  na swoim stanowisku. W rzeczy-

wistości wielu z nas4 spędza tam o wiele więcej czasu. Podstawowym zada-

niem bibliotekarza jest udzielanie wszelkiej informacji czytelnikom. W prze-

strzeni biblioteki książki z różnych dziedzin stoją na regałach umiejscowionych 

obok siebie, dlatego informatorzy nierzadko udzielają informacji dotyczącej 

także dziedziny sąsiedniej. Dzięki umiejscowieniu informatorów dziedzino-

wych w różnych punktach biblioteki czytelnicy zyskują stałe punkty kon- 

taktu z bibliotekarzami5. Pomagają odnaleźć książki na półkach, wskazują  

2 Oczywiście wszelkiej informacji użytkownikom, którzy jej potrzebują, udzielają wszyscy 

bibliotekarze – w wolnym dostępie, Wypożyczalni Miejscowej, gabinetach zbiorów specjalnych. 
3 R. Bluck, Rozwój kadr w odniesieniu do bibliotekarzy dziedzinowych, [w:] Zarządzanie 

biblioteką. Najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim: wybór tekstów, red. I. Kemp,  

T. Wildhardt, Warszawa 1998, s. 146.  
4 Autorka referatu pracuje jako informator w dziedzinie B, L – Filozofia. Psychologia. 

Religia. Oświata. 
5 Zob. A. Jazdon, Unie venis?, [w:] Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotekach akade-

mickich, oprac. A. Bogłowska, J. Szewczak. Toruń 2001, s. 9–10. 
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interesujące użytkownika obszary poszukiwań na konkretny temat, odpowiada-

ją na liczne pytania związane z funkcjonowaniem całego BUW-u – wypoży-

czaniem materiałów, korzystaniem z obu czytelni (Czytelni Ogólnej oraz Czy-

telni Czasopism Bieżących i Mikroform), powielaniem materiałów bibliotecz-

nych, korzystaniem z Internetu. Przede wszystkim jednak regularnie realizuje-

my kwerendy czytelników i pracowników biblioteki, związane z nasza dziedzi-

ną. Ogromna liczba źródeł, z których czytelnik może korzystać, nierzadko po-

woduje jego zagubienie. Zadaniem informatora dziedzinowego jest nie tyle 

proste ich wskazanie, co raczej połączenie czytelnika z konkretną informacją, 

której on poszukuje6.  

Innym obszarem działalności informatorów jest uczestnictwo w groma-

dzeniu i rozwoju zbiorów. Bibliotekarze mają realny wpływ na kształtowanie 

się księgozbioru swojej dziedziny. W każdy poniedziałek i wtorek odwiedzają 

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów (OGiUZ), dokonując tak zwanej 

przejrzeniówki. Oznacza to, że przeglądane są wszystkie książki, jakie w mi-

nionym tygodniu wpłynęły do biblioteki z egzemplarza obowiązkowego, da-

rów oraz z zagranicy (kupno, wymiana) i zostaje podjęta decyzja, które z nich 

powinny znaleźć się w naszej dziedzinie. Ponadto każdy z informatorów posta-

nawia, które egzemplarze znajdą się w wolnym dostępie, a które w magazynie 

zwartym, jak również wybiera te z książek, które powinny znaleźć się  

w zbiorach w większej liczbie egzemplarzy. Każda z wybranych pozycji jest 

przeglądana pod kątem zgodności jej tematyki z profilem konkretnej dziedziny 

i odpowiednio oznaczana wewnątrz, dając tym samym wskazówkę osobom 

opracowującym zbiory. Informator dziedzinowy decyduje również, które  

z książek przeznaczonych do wolnego dostępu będą mogły być swobodnie wy-

pożyczane, a które powinny mieć status „Nie wypożycza się”. 

Informatorzy dziedzinowi mają stały kontakt z pracownikami sekcji za-

granicznej OGiUZ oraz Oddziałem Wydawnictw Ciągłych (OWC). Regularnie 

otrzymują od ich pracowników listy wymiany zagranicznej bądź oferty kupna 

książek i nowych tytułów czasopism, decydując, które z nich chcieliby mieć  

w swojej dziedzinie (a także – czy mają się znaleźć w wolnym dostępie, czy  

w magazynie). Liczba przeglądanych pozycji nie jest stała, przykładowo jeden 

z informatorów w kwietniu przejrzał 155 pozycji, w maju zaś – ponad 1100. 

Listy przychodzą w różnych językach – angielskim, niemieckim, rosyjskim, 

czeskim, węgierskim, litewskim, bułgarskim, słoweńskim i innych. Na decyzję 

o kupnie/przyjęciu daru danej pozycji ma wpływ wiele czynników – aktualność 

tematyki, zapotrzebowanie na tę problematykę wśród czytelników, język publi-

kacji (także zróżnicowanie językowe czytelników danej dziedziny), jej charak-

ter (skrypt, podręcznik, album, broszura i temu podobnych). Część propozycji 

6 Zob. P. Lyman, Technology and Education: The Role of Libraries In Teaching and 

Learning, [in:] Gateways to Knowledge. The Role of Academic Libraries in Teaching, Learning, 

and Research, ed. L. Dowler, London 1997, p. 150. 
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zakupu konkretnych książek pochodzi od użytkowników, którzy przysyłają 

swoje dezyderaty pocztą elektroniczną, bądź zgłaszają takie zapotrzebowanie 

bezpośrednio bibliotekarzowi. 

Do innych zadań informatora, związanych bezpośrednio z pracą z księgo-

zbiorem, należą: kontrola stanu zbiorów (w razie potrzeby książki zniszczone 

są czasowo wycofywane z wolnego dostępu, zostaje im nadany status „W opra-

wie” w systemie komputerowym Virtua, a same książki są przekazywane Od-

działowi Ochrony Konserwacji Zbiorów), porządkowanie księgozbioru według 

KBK (wspólnie z pracownikami Oddziału Udostępniania), zwłaszcza w okresie 

wakacyjnym, a także współpraca przy selekcji księgozbioru. 

Jak zauważa Robert Bluck, bibliotekarze dziedzinowi „często muszą spro-

stać interesującym, prowokującym lub niejasnym pytaniom”7. Realizacja  

kwerendy zajmuje niekiedy dużo czasu, ale należy podkreślić, że w każdym 

przypadku bibliotekarz pozostaje w stałym kontakcie z użytkownikiem. Z pew-

nością niezwykle przydatna jest wiedza z konkretnej dziedziny. W BUW więk-

szość informatorów posiada wykształcenie kierunkowe związane z dziedziną, 

którą się zajmuje. 

Drugim istotnym obszarem działalności informacyjnej OUIiS jest Infor-

matorium, zwane potocznie kamiennym kręgiem ze względu na swój 

charakterystyczny wygląd. To serce biblioteki. Czterech z trzynastu pracowni-

ków Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń (OUIiS) pełni tu codzienne dy-

żury, na zmianę przez 7 dni w tygodniu. Ich wiedza na temat funkcjonowania 

BUW jest kompletna – nie tylko udzielają informacji, jak poruszać się po bi-

bliotece, wyszukiwać książki w katalogu i je zamawiać, gdzie znajduje się kon-

kretna dziedzina, ale także jakie są kategorie czytelników i ich uprawnienia, jak 

skorzystać z Internetu i co zrobić, gdy ten nie działa. Dodatkowo zarządzają 

kartami dostępu do stref zamkniętych, w których znajdują się gabinety zbiorów 

specjalnych. Bez problemu porozumiewają się z obcokrajowcami, przede 

wszystkim w języku angielskim, a jeden pracownik – dodatkowo w języku 

francuskim. Jako osoby z wieloletnim (często kilkunasto- lub kilkudziesię-

cioletnim) stażem pracy świetnie orientują się w strukturze BUW i wiedzą, do 

kogo zwrócić się ze specjalistycznym pytaniem. Opiekują się sprzętem repro-

graficznym, umiejscowionym bezpośrednio przy Informatorium: trzema ksero-

grafami, skanerem i drukarką, jak również komputerami dla czytelników, do-

stępnymi w holu katalogowym (kilkadziesiąt laptopów i komputerów stacjo-

narnych). Dbają o aktualność i kompletność materiałów informacyjnych – ulo-

tek i folderów – zarówno w języku polskim, jak i angielskim.  

Pracownicy Informatorium nie dopuszczają do sytuacji, w której czytelnik 

dochodzi od lady, nie uzyskawszy odpowiedzi na swoje pytanie. Nawet jeśli  

w danej chwili nie znają odpowiedzi, wiedzą, do kogo się po nią zwrócić. Jako 

bibliotekarze tego konkretnego działu zdajemy sobie sprawę, że od informacji 

7 R. Bluck, op.cit., s. 147. 
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wszystko się zaczyna. Czytelnik dobrze poinformowany czuje się mniej zagu-

biony w tak wielkiej bibliotece, jaką jest BUW, a co za tym idzie – częściej  

i chętniej z niej korzysta podczas poszukiwań naukowych. Klasyfikacja Biblio-

teki Kongresu na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowana,  

a układ dziedzin – zagmatwany dla kogoś, kto wcześniej korzystał z mniej-

szych bibliotek. Zadaniem pracowników Informatorium jest takie zaopieko-

wanie się  czytelnikiem, by nie odszedł do lady bez wskazówek, jak dalej po-

stępować lub – do kogo się zwrócić. Wiedza pracowników Informatorium 

obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania biblioteki, co sprawia, że jest to 

pierwszy i najważniejszy punkt dla każdego czytelnika, do którego wielokrot-

nie wraca. 

Warto tu wspomnieć także o dyżurach weekendowych8. Mogą brać  

w nich udział wszyscy pracownicy BUW i wielu z nich chętnie korzysta z ta-

kiej możliwości, by być na bieżąco w temacie bezpośredniej obsługi użytkow-

nika. Tym sposobem nawet osoby pracujące w działach „zamkniętych”, jak na 

przykład akcesja czy opracowanie zbiorów, mają możliwość bezpośredniej ob-

sługi użytkowników9. Podobnie rzecz się ma ze znaną wielu osobom akcją 

„BUW dla sów” – w trakcie sesji biblioteka jest czynna w tygodniu do godz. 

5.00 rano. Bibliotekarz, który zostaje na nocnym dyżurze, niezależnie od miej-

sca, w którym na co dzień pracuje, spotyka się wtedy z wieloma pytaniami 

związanymi z całością zbiorów, ze wszystkimi dziedzinami BUW, z każdym 

aspektem funkcjonowania biblioteki. Takie zadania wymuszają zwłaszcza na 

nas – informatorach dziedzinowych – konieczność nieustannego dokształcania 

się, szczególnie z zakresu własnej dziedziny, o czym mowa jest w kolejnej czę-

ści artykułu. 

Od 11 maja 2015 r. w BUW działa nowa usługa dla czytelników – inter-

netowy czat „Zapytaj  nas online” , który umożliwia szybki kontakt  

z bibliotekarzem w czasie rzeczywistym za pomocą programu Libsmart Assi-

stant. Dyżury przy jego obsłudze pełnią wszyscy pracownicy Oddziału, łącznie 

z kierownikiem, a zatem 13 osób. Czat działa od poniedziałku do piątku  

w godz. 9.00-21.00, każdy z bibliotekarzy dyżuruje co najmniej godzinę dzien-

nie10. Ponieważ program został uruchomiony zaledwie miesiąc temu, wciąż 

prowadzimy akcję reklamującą nową usługę i zachęcającą do korzystania  

z niej. Nadal czytelnicy wolą zadzwonić do biblioteki i tą drogą uzyskać po-

trzebne informacje, ale zauważamy, że z czatu korzysta coraz więcej osób. Tą 

drogą przesyłane są zapytania związane zarówno z funkcjonowaniem bibliote-

ki, wyszukiwaniem zbiorów, jak również na przykład z kontami kaucyjnymi, 

8 W soboty BUW jest czynny w godz. 12.00–19.00, natomiast w niedziele w godz. 15.00–

21.00. 
9 Artur Jazdon pisze wprost, że „bibliotekarzom, pracującym dotąd na spokojnym zaple-

czu, dobrze robi praca z czytelnikiem”. Zob. A. Jazdon, op.cit. 
10 Nad grafikiem dyżurów czuwa wyznaczona do tego osoba, co tydzień jest on uaktual-

niany.  
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czyli tematem nieczęsto spotykanym w naszej codziennej pracy. To już kolejny 

dowód na to, jak wszechstronną wiedzą muszą dysponować pracownicy 

OUIiS, by móc udzielić użytkownikom pełnej i satysfakcjonującej odpowiedzi. 

 

Edukacja 
 

Na jakość obsługi informacyjnej użytkowników niemały wpływ ma edu-

kacja, rozpatrywana z dwóch stron: edukacj i  czytelników oraz edukacj i 

bibliotekarzy, którzy podnoszą swoje kompetencje. 

Regularnie od lat prowadzone są w BUW szkolenia biblioteczne – metodą 

tradycyjną oraz online11. Oprócz przekazywania użytkownikom takich podsta-

wowych informacji, jak korzystanie z katalogu, wypożyczanie zbiorów, korzy-

stanie z czytelni czy wolnego dostępu, staramy się również zwrócić ich uwagę 

na samodzielne wyszukiwanie informacji oraz rolę informatorów dziedzino-

wych.  

Oprócz tradycyjnego szkolenia bibliotecznego, wyjaśniającego (zwłaszcza 

studentom pierwszego roku), jak korzystać z biblioteki i jej zbiorów, pracowni-

cy Oddziału Usług Informacyjnych prowadzą liczne szkolenia dla użyt-

kowników pod wspólna nazwą „Wiedza nie leży na ulicy. Znajdziesz ją  

w BUW!”12. W chwili obecnej dostępnych jest siedem różnych szkoleń: 

1. „Elektroniczne bazy prawnicze na UW”. 

2. „Jak sobie poradzić z listą lektur?” 

3. „Jak szukać, by nie błądzić, czyli o sposobach wyszukiwania w nowym 

katalogu online bibliotek UW”. 

4. „Legalnie do celu – o prawie autorskim w nauce”. 

5. „Mocna strona Internetu. Zasoby elektroniczne na Uniwersytecie War-

szawskim”. 

6. „Porządek rzeczy, czyli jak sporządzać przypisy i bibliografię załączniko-

wą”. 

7. „Zasoby elektroniczne dla historyków sztuki i architektów dostępne na 

UW”. 

Wszystkie szkolenia są bezpłatne i trwają z reguły 90 minut. Zapisać się 

na nie może każdy czytelnik BUW. Szkolenia są prowadzone z wykorzysta-

niem prezentacji multimedialnych, w formie warsztatowej. Użytkownikom za-

oferowano dwa terminy. Spotkania odbywają się z reguły dla 1 do 8–10 osób. 

Powstał również film promujący ofertę OUIiS13. Do końca 2014 r. (szkolenia  

11 W 2014 r. przeszkolono 947 osób metodą tradycyjną, formę online wybrało 5557 studen-

tów (z czego 3750 osób zaliczyło test końcowy). Z prowadzonego raz w miesiącu przysposobie-

nia bibliotecznego dla chętnych skorzystało 10 osób (dane liczbowe pochodzą ze Sprawozdania 

Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i bibliotek wydziałowych za rok 2014). 
12 Oferta szkoleń Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, [dostęp: 18.05.2015], http://

www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1904. 
13 Szkolenia w BUW, [dostęp: 18.05.2015], https://www.youtube.com/watchv=YBnVO 

UUE0mM. 
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oferowane są od października 2014 r.) przeszkolono ogółem 100 osób14, a na 

przyszły rok akademicki planowane jest uruchomienie dodatkowych warszta-

tów. Warto również wspomnieć, że w pierwszej fazie przygotowywania szko-

leń zostały one przeprowadzone najpierw dla pracowników macierzystego od-

działu, a następnie dla innych chętnych pracowników BUW. Wszystkie uwagi 

zostały uwzględnione, a dzięki takim „pre-szkoleniom” mieliśmy możliwość 

nie tylko dostrzeżenia pewnych usterek i braków, nad którymi należało jeszcze 

popracować, ale również sprawdzenia się w roli edukatorów. Takie doświad-

czenia są dla nas bardzo cenne. 

Niezwykle wartościowe są również szkolenia wewnętrzne, organizowane 

przez inne oddziały biblioteki, między innymi z podstaw mikrofilmowania, baz 

elektronicznych, obsługi modułu wypożyczeń czy katalogowania. Dzięki temu 

nie tylko poszerzamy swoją wiedzę, ale także możemy uczestniczyć w więk-

szej liczbie aktywności. Dzięki obszernemu szkoleniu z katalogowania w syste-

mie Virtua można na przykład zdobyć uprawnienia wymagane w pracy przy 

Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego15. Pozwala to na większą samo-

dzielność w pracy, a także jej różnorodność. W BUW odbywają się również 

szkolenia realizowane z potrzeby chwili. Na Uniwersytecie istnieje możliwość 

wzięcia udziału w ciekawych szkoleniach dla pracowników nie będących nau-

czycielami akademickimi, na przykład z języka angielskiego czy kontaktu  

z klientem. W tym ostatnim szkoleniu szczególnie chętnie wzięli udział pra-

cownicy Informatorium, którzy pracują jako obsługa pierwszej linii. Pracowni-

cy OUIiS często uczestniczą także w różnych wydarzeniach organizowanych  

w samej bibliotece, takich jak spotkania Klubu pod Otwartą Księgą, Autorskie 

Czwartki w BUW, liczne seminaria naukowe, konferencje, wernisaże wystaw  

i temu podobnych, które także poszerzają naszą wiedzę. 

Eksplozja informacji, jakiej obecnie doświadczamy sprawiła, że proble-

mem nie jest jej brak, ale raczej nadmiar. Wymaga się od nas, bibliotekarzy, 

nowych umiejętności – selekcji informacji, określenia ich jakości i zarządzania 

danymi. Z drugiej strony „postawa i stan umiejętności personelu kontaktowego 

ma znaczenie podstawowe, gdyż decyduje o zadowoleniu użytkowników i do-

brej opinii o bibliotece”16. Z tego względu zdecydowanie stawiamy na do-

kształcanie się, zarówno w kwestii wiedzy specjalistycznej, bibliotekarskiej  

i dziedzinowej, jak również tej związanej z rozwojem kompetencji miękkich. 

14 Dane liczbowe pochodzą ze Sprawozdania Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie  

i bibliotek wydziałowych za rok 2014 [dostęp: 25.05.2015], http://www.buw.uw.edu.pl/images/

BUW_PDF/sprawozdanie/sprawozdanie2014.pdf. 
15 Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego, [dostęp: 15.05.2015], https://depotuw. 

ceon.pl/. 
16 S. Bielawska, Marketing wewnętrzny źródłem sukcesu nowoczesnej biblioteki akade-

mickiej, [w:] Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się 

potrzeb czytelników. Edycja II. Materiały konferencyjne, Opole, 16–17 listopada 2011 r., red.  

W. Matwiejczuk, D. Szewczyk-Kłos, Opole 2012, s. 205. 
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Podsumowanie 

 

Bibliotekarze całego Oddziału poszerzają swoją wiedzę i umiejętności 

również na zewnętrznych konferencjach i szkoleniach, by potem móc przeka-

zać ją naszym czytelnikom. Pracownicy Oddziału Usług Informacyjnych  

i Szkoleń zajmują się także wieloma innymi sprawami, przyjmując na siebie 

kolejne nowe zadania, mające ułatwić czytelnikom poruszanie się w BUW  

i zwiększyć przyjemność korzystania z biblioteki. Zbigniew Żmigrodzki zwra-

cał uwagę na potrzebę „aktywności w kontaktach z użytkownikami, wychodze-

nia poza stereotypowe usługi w stronę twórczych inicjatyw i pośrednictwa  

w dalej idących poszukiwaniach”17. Jesteśmy podobnego zdania – staramy się, 

by nasze działania promowały pracę naszego zespołu, ale także BUW jako ca-

łości. W chwili obecnej edukacja użytkowników, jaką prowadzimy, przyjmuje 

wiele wymiarów (oprócz tych najbardziej oczywistych, wymienionych we 

wcześniejszej części artykułu): 

 oprowadzanie wycieczek po bibliotece, zarówno dla grup szkolnych, bi-

bliotekarzy, osób z zewnątrz, jak i gości zagranicznych – wycieczki pro-

wadzone są w językach polskim, angielskim, niemieckim lub rosyjskim; 

ich głównym celem jest przedstawienie BUW jako książnicy uniwersytec-

kiej, naukowej, ale pełniącej także funkcje biblioteki publicznej, promo-

wanie naszych działań oraz wyjaśnienie sposobu funkcjonowania bibliote-

ki (dużym zainteresowaniem cieszy się także sam budynek oraz piękny 

ogród na dachu); 

 prowadzenie profilu BUW na Facebooku – promujemy tam nasze szkole-

nia, wszelkie akcje odbywające się na terenie biblioteki (koncerty, wysta-

wy, wykłady i inne), imprezy odbywające się w różnych  jednostkach 

UW, a także ciekawe zasoby internetowe; 

 tworzenie i aktualizacja materiałów informacyjnych – folderów, ulotek, 

zakładek, tymczasowych plakatów i temu podobne; 

 aktualizowanie strony WWW biblioteki poprzez umieszczanie na niej 

wszelkich istotnych informacji związanych z funkcjonowaniem BUW; 

 opieka nad Repozytorium UW; 

 pisanie artykułów na bUWloga18. 

Aktualizowanie swojej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności, stały 

rozwój – to ważne wyznaczniki profesjonalizmu. Obecny świat rozwija się  

w ogromnym tempie, a „dostosowanie bibliotek do zmieniającego się świata  

i nowych potrzeb jej użytkowników jest dzisiaj ważnym problemem”19. Współ-

czesny użytkownik ma o wiele większe wymagania niż kiedyś, informator 

17 Z. Żmigrodzki, Biblioteki w XXI wieku: tendencje i zagrożenia, [w:] Unowocześnianie 

organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Materiały  

z konferencji (Opole, 8 listopada 2001), red. W. Hendzel, W. Matwiejczuk, Opole 2002, s. 26–27. 
18 bUWlog, [dostęp: 16.05.2015], http://buwlog.uw.edu.pl/. 
19 Z. Żmigrodzki, Biblioteka w obliczu przemian, [w:] Unowocześnianie organizacji i 

metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II…, s. 27. 
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dziedzinowy odgrywa zatem ogromna rolę w dostarczaniu wiarygodnej infor-

macji, która będzie miała szanse przekształcić się w konkretną wiedzę20. Z tego 

względu pracownicy informacji w BUW są bardzo aktywni i wielozadaniowi. 

Mieszane stanowisko pracy, na którym nie wykonuje się wciąż jednej i tej sa-

mej czynności rozbudza i zwiększa kreatywność i wydajność, ale również za-

pewnia dużą satysfakcję z pracy osobom, które szukają tego typu zajęcia i do-

brze się czują w roli edukatorów, informatorów i współtwórców procesów nau-

kowo-dydaktycznych.  

Warto podkreślić współistnienie informacji i edukacji, które doskonale 

widać na przykładzie pracy informatora w BUW. Duża liczba kontaktów z czy-

telnikiem rzeczywiście opiera się na prostej informacji – gdzie znajduje się 

konkretna dziedzina, jak się zapisać do biblioteki, co oznacza biała naklejka na 

książce i temu podobne. Jednak w wielu przypadkach, kiedy czytelnik poszu-

kuje zbiorów z konkretnej, nierzadko wąskiej tematycznie gałęzi wiedzy, 

udzielenie informacji przekształca się w proces edukacyjny. Bibliotekarz prze-

prowadza czytelnika sobie dobrze znaną, a użytkownikowi nową ścieżką – po-

cząwszy od sposobu wyszukiwania w katalogu, poprzez liczne bazy elektro-

niczne dostępne na UW (obie czynności z włączeniem zawężania wyników 

dzięki fasetom, o których wielu nowych użytkowników nie wie), dziedzinowe, 

specjalistyczne bazy dostępne w Internecie, aż do katalogów centralnych 

(NUKAT, KaRo, WorldCat21) i bibliotek rzadziej wykorzystywanych w proce-

sie kształcenia (na przykład muzealnych czy kościelnych) oraz  zbiorów do-

stępnych w Internecie na wolnych licencjach. Bezpośredni kontakt z czytelni-

kiem w takiej sytuacji edukacyjnej jest niezwykle cenny. Daje okazję do pro-

mowania biblioteki w ogóle, jak również udzielania konkretnej informacji 

związanej ze zbiorami własnymi oraz innych bibliotek, budując w ten sposób 

wizerunek biblioteki jako instytucji rzetelnej, przyjaznej i otwartej na czytelni-

ka. Podpierając się tytułem niniejszej konferencji, należy zauważyć, że wiary-

godna informacja oraz wszechstronna edukacja oferowane przez bibliotekarzy 

budują profesjonalizm usług BUW, który zdecydowanie należy do naszych 

priorytetów. 
 

20 „By facilitating high levels of communication and collaboration between stakeholders, 

reference librarians help ensure the LC will meet the high expectations and demands of the mod-

ern user. The reference librarian will continue to play a vital role in the synthesis of information 

into knowledge and knowledge into wisdom, which supports the goal of the LC and the overall 

mission of higher education”. Zob. J.A. Wolfe, T. Naylor, J. Drueke, The Role of the Aca-

demic Reference Librarian in the Learning Commons, „Referencje & User Services Quaterly”  

2010, vol. 50, issue 2, p. 5. 
21 NUKAT – Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny; KaRo – Katalog Rozproszony 

Bibliotek Polskich. 
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WIEDZA, KOMPETENCJE, ZAANGAŻOWANIE  

– WARTOŚCI DETERMINUJĄCE ROZWÓJ BIBLIOTEKARZA 

 

 
Abstract: Responsibilities of the librar ian, especially in the science library, are 

constantly changing, so the librarians need to improve their education and participate in 

training all the time. The librarian should be a specialist in books acquisition and cata-

loging as well as an expert in the obtaining, selecting and disseminating of information. 

In this article the authors try, on the example of the Library of the Lodz University of 

Technology, to give an answer to a number of questions: how should librarians career 

path proceed? What impact has an activity of a librarian on the promotion taking into 

consideration the latest changes in librarian education? And what impact have regula-

tions governing the professional status of librarians? What is more important: education 

or skills of employees? What criteria are to be adopted to assess, reward and motivate 

the library staff to a more efficient and creative work? What educational and profes-

sional skills of the employees are particularly important for the proper functioning of 

the library? 

 

Słowa kluczowe: rozwój zawodowy bibliotekarzy, umiejętności bibliotekarzy, 

szkolenia zawodowe w bibliotece 
 

 

Wstęp  

 

Biblioteka w tradycyjnym rozumieniu jest instytucją kultury, a więc insty-

tucją społeczną, której główną rolą jest udostępnianie zgromadzonych, prze-

chowywanych (archiwizowanych) i uporządkowanych materiałów bibliotecz-

nych zarówno w wersji drukowanej, jak i cyfrowej. Zajmuje się również pro-

mowaniem dziedzictwa kulturowego i dorobku naukowego oraz przygotowa-

niem użytkowników do samodzielnego poszukiwania i selekcjonowania infor-

macji. Obecnie udostępnianie własnej kolekcji zbiorów drukowanych ustępuje 

miejsca organizowaniu dostępu do informacji. Wszystkie biblioteki gromadzą 

informację (wiedzę) w formie książek, czasopism, zbiorów specjalnych, ale 

coraz większe znaczenie ma udostępnianie zasobów w formie cyfrowej.  

 Biblioteki pełnią kilka podstawowych funkcji: informacyjną, eduka-

cyjną, wspierania kształcenia, intelektualną, rozrywkową i estetyczną1.  

1 J. Wojciechowski, Biblioteka w komunikacji publicznej, Warszawa 2010, s. 149–186. 



 

Dodatkowo misją bibliotek akademickich (naukowych), których dotyczy arty-

kuł, jest wspieranie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej uczelni 

przez zapewnianie dostępu do materiałów bibliotecznych i zasobów informa-

cyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych i dydaktyki2. 

Polskie biblioteki akademickie działają na podstawie Ustawy o bibliotekach3 

oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym4, zgodnie z którą w uczelniach 

funkcjonuje system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi bi-

blioteka. System ten tworzą najczęściej: biblioteka główna, biblioteki wydzia-

łowe, instytutowe, zakładowe, a jego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb nau-

kowych i dydaktycznych studentów i pracowników uczelni. Warto podkreślić, 

że biblioteka składa się z wielu powiązanych ze sobą elementów. Na jej pracę 

mają między innymi wpływ użytkownicy oraz ich potrzeby, jak i środowisko 

społeczne, w jakim funkcjonuje. Nowoczesna biblioteka to taka, która łączy  

w sobie przestrzeń rzeczywistą i wirtualną. Coraz częściej wskazuje się także 

na kulturotwórczą rolę bibliotek akademickich (szczególnie w uczelniach tech-

nicznych), będących miejscem spotkań, gdzie użytkownicy nie tylko mogą 

zdobywać i wymieniać się informacją, ale także uczestniczyć w wydarzeniach 

o charakterze rozrywkowym i zaspokajać swoje potrzeby estetyczne. 

Od początku lat dziewięćdziesiątych biblioteki naukowe w Polsce i na 

świecie przeszły liczne zmiany na wszystkich polach swojej działalności. Sku-

tecznie wykorzystały rozwój technologii, aby unowocześnić i zautomatyzować 

swoje usługi. Nowoczesne technologie umożliwiły wprowadzenie bardzo ko-

rzystnych dla użytkowników zmian w procesie zarządzania informacją, które 

zapewniły między innymi bezpośredni dostęp do zasobów elektronicznych  

i pełnotekstowych baz danych. Od kilku lat tworzone są także centra wiedzy,  

w których udostępniany jest zasób kilku bibliotek naukowych. Rozwój i uno-

wocześnienie bibliotek został przyśpieszony dzięki rozwojowi Internetu, co 

umożliwiło rozpowszechnianie informacji w skali światowej5. 

Wraz z innymi bibliotekami naukowymi również Biblioteka Politechniki 

Łódzkiej (BPŁ) wdrożyła zintegrowany system biblioteczny, dzięki któremu 

zautomatyzowano podstawowe procesy biblioteczne: gromadzenie, opracowa-

nie i udostępnianie zbiorów. Nastąpiło przejście na elektroniczny system wypo-

życzania zbiorów, udostępniono elektroniczne katalogi z możliwością zama-

wiania egzemplarzy książek. Rozwinięto także ofertę biblioteki, poszerzając ją 

o elektroniczne źródła informacji i oferując pomoc w dotarciu do literatury 

światowej. Zmiany wprowadzili bibliotekarze, jednak by zrobić to profesjonal-

nie, na bieżąco musieli uzupełniać swoją wiedzę. 

2 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, [dostęp:12.04.2015], http://isap.sejm. 

gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970850539.  
3 Ibidem. 
4 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, [dostęp:12.04.2015], 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365. 
5 Bibliotekarstwo, red. A. Tokarska , Warszawa 2014,,s. 22–24. 
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Innowacje w bibliotekach to nie tylko automatyzacja czy zmiana oferty. 

Wiele bibliotek, w tym również BPŁ reorganizuje struktury organizacyjne, że-

by lepiej dostosować się do oczekiwań czytelników. Tę sytuację doskonale ilu-

struje Oddział Obsługi Użytkowników, który powstał z połączenia Oddziału 

Udostępniania Zbiorów, Oddziału Informacji Naukowej i Oddziału Wydaw-

nictw Ciągłych, którego celem jest zapewnienie kompleksowej pomocy czytel-

nikom, bez zbędnego odsyłania do innych agend. Bibliotekarze przyjęli na sie-

bie nowe obowiązki i stanęli przed faktem uczenia się przez całe życie (Life 

Long Learning6).  

BPŁ stale poszerza ofertę dostępu do komercyjnych źródeł informacji na-

ukowej oraz promuje zasoby Internetu. Praca z użytkownikiem polega na 

wskazaniu najlepszych dla niego źródeł, wyszukaniu relewantnych informacji 

oraz pomocy w wyselekcjonowaniu najwartościowszej literatury. 

Kolejny obszar zmian to reorganizacja przestrzeni bibliotecznej. Wiele 

bibliotek, w tym BPŁ, utworzyła wolny dostęp do zbiorów, jednocześnie likwi-

dując magazyny, niedostępne wcześniej dla czytelnika. Ponadto stworzyła bi-

blioteczną galerię, w której promowana jest twórczość pracowników i studen-

tów uczelni, a także regionalnych artystów. Rozpoczęto również promocję 

twórczości literackiej miasta i regionu w formie spotkań w „Przedsionku Lite-

rackim”, które prowadzone są przez bibliotekarzy. 

 

Kompetencje bibliotekarzy a uregulowania prawne 

 

Mirosława Majewska wskazuje grupy kompetencji, które powinien mieć 

bibliotekarz, jednocześnie podkreślając, że zaproponowany katalog nie wyczer-

puje listy umiejętności: 

 kompetencje prakseologiczne – skuteczność bibliotekarza w planowaniu, 

organizowaniu, realizacji, kontroli i oceny procesów biblioteczno-

informacyjnych; 

 kompetencje komunikacyjne – skuteczność zachowań językowych w rela-

cjach bibliotekarz – użytkownik; 

 kompetencje współdziałania – skuteczność zachowań prospołecznych  

i sprawność integracyjna bibliotekarza w środowisku społecznym, umie-

jętność pracy w zespole; 

 kompetencje kreatywne – innowacyjność, niestandardowość działań bi-

bliotekarza; 

 kompetencje informatyczne – sprawność w korzystaniu z nowoczesnych 

technologii informacyjnych i medialnych7. 

6 Por. M. Stąporek, J. Radzicka, Internet jako narzędzie wspomagające i aktywizujące 

bibliotekarzy, [w:] IV Forum Młodych Bibliotekarzy, Kraków 2009, s. 5, [dostęp: 12.04.2015], 

http://eprints.rclis.org/17360/3/St%C4%85porek_Radzicka_Internet%20a%20samokszta%C5%

82cenie_IV%20forum%20m%C5%82odych%20bibliotekarzy.pdf. 
7 M. Majewska, Kompetencje bibliotekarza wobec zmian społecznych i edukacyjnych, 

[dostęp 06.05.2015], http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/dokumenty/jarocin6.pdf. 
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Ocena kompetencji pracownika zdaniem autorów artykułu powinna mieć 

decydujący wpływ na ścieżkę awansu zawodowego, obok obligatoryjnych, 

formalnych wymagań ujętych w przepisach. W przypadku bibliotek nauko-

wych podstawy przyznawania awansów są ściśle określone przez ustawodaw-

cę. Na stanowiska niższego rzędu, na przykład magazyniera, nie wymagany 

jest staż pracy czy wykształcenie bibliotekarskie, na stanowisku młodszego 

bibliotekarza mogą być zatrudnione osoby z wykształceniem wyższym bez 

stażu lub z wykształceniem średnim bibliotekarskim oraz rocznym stażem8. 

Aby piastować stanowisko bibliotekarza należy posiadać wykształcenie wyż-

sze i trzy lata stażu pracy lub wykształcenie średnie bibliotekarskie (sześć lat 

stażu), inne średnie (osiem lat stażu). W przypadku awansu na stanowisko star-

szego bibliotekarza potrzebne są ukończone studia wyższe oraz sześcioletni 

staż pracy w bibliotece naukowej. Natomiast najwyższe stanowisko kustosza 

wiąże się koniecznością posiadania dyplomu ukończenia wyższych studiów 

magisterskich oraz dziesięcioletniego stażu pracy w bibliotece naukowej9. 

Uregulowania te stanowią podstawę do przyznawania awansów i są przej-

rzyste dla pracowników, jednak staż pracy i zdobyte przed laty wykształcenie 

to nie wszystko. Uzupełnianie wiedzy specjalistycznej z dziedziny biblioteko-

znawstwa i informacji naukowej jest bardzo ważne. Ponadto bibliotekarz po-

winien wyróżniać się umiejętnością pracy z użytkownikiem: przekazania infor-

macji, przeszkolenia użytkownika w zakresie samodzielnego wyszukiwania  

i selekcjonowania informacji. Wymaga to wiedzy interdyscyplinarnej, również 

z zakresu pedagogiki, psychologii czy informatyki. 

Ukoronowaniem kariery i tytułem bardzo prestiżowym dla bibliotekarza 

jest stanowisko bibliotekarza dyplomowanego. O tym, że warto stworzyć takie 

stanowisko zaczęto dyskutować już na początku 1958 r. Ostatecznie pierwsze 

zasady egzaminów określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Szkolnictwa 

Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz 

Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 25 

maja 1961 r. w sprawie warunków, jakim powinni odpowiadać kandydaci na 

bibliotekarzy dyplomowanych w szkołach wyższych, oraz w sprawie zasad  

i trybu składania egzaminów bibliotekarskich10. Kolejne przepisy modyfiko-

wały status i sposób zdobycia tytułu bibliotekarza dyplomowanego11. 

8 Warto nadmienić, że od lat nie funkcjonuje już system kształcenia bibliotekarzy na pozio-

mie średnim. 
9 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r.  

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych  

z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, [dostęp: 11.04.2015], http://

www.nauka.gov.pl/finansowanie-akt/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-

dnia-11-grudnia-2013-r-w-sprawie-warunkow-wynagradzania-za-prace-i-przyznawania-innych-

swiadczen-zwiazanych-z-praca-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-uczelni-publicznej.html. 
10 Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświa-

ty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Tury-

styki z dnia 25 maja 1961 r. w sprawie warunków, jakim powinni odpowiadać kandydaci na 
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Do czasu wejścia w życie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie 

ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, dotyczącej deregulacji 

zawodów, warunki jakie należało spełnić, aby otrzymać status bibliotekarza 

dyplomowanego były jasno i dokładnie określone. Kandydatem na dyplomo-

wanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji 

naukowej mogła być osoba mająca: 

 tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;  

 co najmniej dwuletni staż pracy w bibliotece naukowej, ośrodku informa-

cji naukowej, archiwum lub muzeum albo na stanowiskach nauczyciela 

akademickiego;  

 udokumentowany dorobek działalności organizacyjnej i pracy dydaktycz-

nej;  

 co najmniej 2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji nauko-

wej, archiwistyki lub muzealnictwa w wydawnictwach recenzowanych 

oraz 

 legitymująca się znajomością co najmniej jednego języka obcego, po-

twierdzoną przez komisję powołaną przez rektora lub dyplomem albo cer-

tyfikatem wydanym przez uprawnioną instytucję;  

 skierowana do postępowania kwalifikacyjnego, przez dyrektora biblioteki, 

ośrodka informacji naukowej, archiwum lub muzeum. 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmowało ocenę dorobku naukowego  

i zawodowego kandydata na podstawie przedstawionej dokumentacji, w tym 

publikacji. Pozytywna recenzja dorobku naukowego umożliwiała zdawanie 

państwowego egzaminu składającego się z dwóch części – ogólnej i specjali-

stycznej. Ponadto w postępowaniu kwalifikacyjnym należało przedstawić: 

wniosek kierownictwa instytucji zatrudniającej kandydata o rozpoczęcie postę-

powania kwalifikacyjnego, opinię kierownictwa jednostki zatrudniającej kan-

dydata o jego osiągnięciach zawodowych i dydaktycznych, a także życiorys 

oraz informację o przebiegu pracy zawodowej.  

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykony-

wanie niektórych zawodów dotycząca deregulacji zawodów12, która miała uła-

twić dostęp do wybranych zawodów zlikwidowała jasne kryteria awansów, 

także na stanowisko bibliotekarza dyplomowanego. Ustawodawca uchylił obo-

wiązujące dotychczas przepisy, odpowiedzialność powierzył uczelniom, co 

spowodowało zahamowanie w przyznawaniu awansów na stanowisko bibliote-

karza dyplomowanego.  

bibliotekarzy dyplomowanych w szkołach wyższych, oraz w sprawie zasad i trybu składania egza-

minów bibliotekarskich, [dostęp: 06.05.2015], http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU 

19610290143. 
11 Dyplomowany.pl, [dostęp:12.04.2015], http://dyplomowany.pl/. 
12 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektó-

rych zawodów, [dostęp: 28.09.2014], http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU2013000 

0829. 
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Sprawą zainteresowała się Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademic-

kich Szkół Polskich (KDBASP), a powołany przez nią zespół roboczy przygo-

tował ujednolicone wymagania, jakie należałoby stawiać przed kandydatami na 

dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji  

i informacji naukowej. Wytyczne opracowane przez zespół zostały przekazane 

25 kwietnia 2013 r. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich13. 

Wymagania podzielono na cztery grupy: formalne (wykształcenie, znajomość 

języka obcego, minimalny staż pracy w bibliotece naukowej i liczba publikacji 

recenzowanych), dotyczące działalności naukowo-badawczej (pozostałe publi-

kacje, udział w pracach komitetów i rad programowych, inne formy aktywno-

ści), związane z działalnością dydaktyczną (dydaktyka w różnych formach 

kształcenia, w tym zdalnych), związane z działalnością organizacyjną 

(pełnienie funkcji kierowniczych, udział w zespołach problemowych, działania 

o charakterze innowacyjnym, organizacja konferencji, szkoleń, praktyk). Kon-

ferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich rekomendowała uczelniom 

umieszczenie w statutach wymagań dla kandydatów na bibliotekarzy dyplomo-

wanych. Jednym z proponowanych rozwiązań zapisanych w uchwale byłoby 

przyjęcie zasad rekomendowanych przez Konferencję Dyrektorów Bibliotek 

Akademickich Szkół Polskich14. Wiele uczelni nie wprowadziło jeszcze zmian 

w statutach, a w innych ze względu na lokalne interpretacje i intencje nie ujed-

noliciły one wymagań stawianych kandydatom na bibliotekarzy dyplomowa-

nych. Brak jasnych kryteriów, w wielu przypadkach zniechęcił potencjalnych 

kandydatów do starań o zdobycie statusu bibliotekarza dyplomowanego.  

Warto nadmienić, że przyznanie regulacji uczelniom z dużym prawdopo-

dobieństwem spowoduje, że na jednych uczelniach stanowisko to będzie ła-

twiej osiągalne niż na innych. Przykładem mogą być uczelnie państwowe  

z Lublina. Senaty trzech uczelni podjęły przed 1 października 2014 r. uchwały 

określające wymagania kwalifikacyjne oraz zasady awansowania dyplomowa-

nych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji 

naukowej. Zapisy zawarte w statutach uczelni lubelskich w różny sposób regu-

lują zasady odnoszące się do tej grupy bibliotekarzy. Pomimo wspólnego poro-

zumienia zawartego w uchwale KRASP, rozwiązania przyjmowane przez po-

szczególne uczelnie są odmienne. Bez zmian rekomendację KRASP przyjęto  

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, natomiast w Uni-

wersytecie Medycznym i Politechnice Lubelskiej bardziej ogólnie określono 

13 Wymagania dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych 

pracowników dokumentacji i informacji naukowej: rekomendacja Konferencji Dyrektorów Bi-

bliotek Akademickich Szkół Polskich, [dostęp: 28.09.2014], http://kangur.uek.krakow.pl/kdbasp/

wp-content/upload s/2013/11/opinia_2013_03_25.pdf.  
14 E. Matczuk, A. Śniechowska-Karpińska, Status bibliotekarzy dyplomowanych  

w bibliotekach państwowych szkół wyższych Lublina – stan z października 2014 r., „Biuletyn 

EBIB” 2014, nr 8, [dostęp: 15.03.2015], http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/

view/284/461. 

321 



 

wymagania dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy. Ze względu na 

różnice wynikające z wymagań, stanowisko bibliotekarza dyplomowanego  

w konkretnej uczelni obowiązuje tylko w tym miejscu pracy, co w znaczący 

sposób obniża jego prestiż. 

 

Wiedza i zaangażowanie w pracę 

 

Na sposób przyznawania awansów i motywowania pracowników powi-

nien wpływać zdaniem autorów rodzaj wykonywanej pracy i stopień trudności 

realizowanych obowiązków. Wykształcenie bibliotekarskie, jak już wcześniej 

podkreślono, jest bardzo ważne, stanowi podstawę pracy i pomaga w codzien-

nym wypełnianiu zadań wynikających z podstawowych procesów bibliotecz-

nych. Jednak nowe zadania współczesnych bibliotekarzy sprawiają, że wy-

kształcenie zdobyte przed laty nie wystarcza, by być uwzględnionym w syste-

mie motywowania i awansowania. Potrzebne jest nie tylko ugruntowanie posia-

danej wiedzy, ale także uzupełnianie kwalifikacji. Nowa rzeczywistość wyma-

ga podnoszenia swoich kwalifikacji, dokształcania się zarówno w ramach stu-

diów podyplomowych, jak i szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, a także 

pracy własnej. Rozwój zawodowy bibliotekarza powinien być odpowiedzią na 

potrzeby użytkowników i zadania, jakie stawia przed nim codzienna praca. 

Każdy z pracowników biblioteki ma określone umiejętności, kwalifikacje, 

wiedzę, energię, w różny sposób angażuje się w pracę i w tym kontekście waż-

ne jest, aby przydzielone mu stanowisko pozwalało wykorzystać jego kompe-

tencje z korzyścią dla biblioteki i jednocześnie zaspokajało potrzeby pracowni-

ka.  

Kompetentny bibliotekarz powinien przede wszystkim być dobrze zorien-

towany w usługach jakie oferuje biblioteka, także w przestrzeni wirtualnej, mu-

si też posiadać umiejętność obsługi sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

aby pomóc użytkownikowi.  

Praca w bibliotece często jest związana z obsługą użytkowników. Pracow-

nicy oprócz odpowiedniego wykształcenia, wiedzy merytorycznej powinni po-

siadać określone cechy osobowości. Trudno określić jednoznacznie kryteria, 

jakie winna spełniać osoba wykonująca zawód bibliotekarza, można jednak 

wyróżnić pewne umiejętności interpersonalne. Pracownik oprócz posiadanej 

wiedzy musi charakteryzować się otwartością, życzliwością, cierpliwością tak-

że w kontakcie z trudnymi czytelnikami i elastycznością15. Istotne jest również 

zaangażowanie w pracę.  

Często predyspozycje i wiedza pracownika biblioteki decydują o jakości 

świadczonych usług, a tym samym o satysfakcji użytkownika, o pozytywnej 

ocenie biblioteki i wartości uzyskanych w niej informacji.  

15 G. Piotrowicz, Bibliotekarz a „użytkownik-klient” we współczesnej bibliotece uczelnia-

nej, [dostęp 06.05.2015], http://ebib.wroc.pl/matkonf/torun/piotrowicz.php. 
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Wizerunek nowoczesnej biblioteki, która odpowiada na różnorodne po-

trzeby użytkowników tworzony jest przez jej pracowników, ważne więc jest, 

aby byli oni odpowiednio wykwalifikowani i motywowani do systematycznego 

poszerzania swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. 

W teorii zarządzania często zwraca się uwagę na zaangażowanie pracow-

ników w wykonywaną pracę i podkreśla ogromne znaczenie takiej postawy, 

jednocześnie wskazując, że zaangażowanie często wynika bezpośrednio  

z umiejętności współdziałania pomiędzy pracownikami i motywującego wpły-

wu przełożonego. Większość pracowników nie chce ograniczać się tylko do 

podpisywania listy obecności, chce widzieć w swojej pracy sens i czuć się po-

trzebnym16. Ogromne znaczenie ma tutaj postawa przełożonych, docenienie jak 

ważni są pracownicy dla każdej instytucji, a więc i biblioteki, stanowi dla nich 

doskonałą motywacje i mobilizację do pracy. Reasumując, to pracownicy 

kształtują pozytywny wizerunek biblioteki, dbają o jej reputację i rozwój. Ko-

nieczne jest by wszyscy, niezależnie od zajmowanego stanowiska i posiada-

nych kwalifikacji czuli się potrzebni i sprawiedliwie traktowani, a także umieli 

współpracować między sobą w procesie kształtowania i świadczenia usług bi-

bliotecznych17.  

Metody motywacyjne można podzielić na ekonomiczne i inne. Do mate-

rialnych środków motywowania pracowników biblioteki zaliczyć należy płace, 

premie, awans, nagrody. Jednak w związku z trudną sytuacją finansową więk-

szości bibliotek w Polsce oraz obowiązującymi biblioteki przepisami, korzysta-

nie z materialnych środków motywowania pracowników bywa dość ograniczo-

ne. Dlatego dużego znaczenia nabierają pozamaterialne środki motywowania 

takie jak:  

 zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju, udziału w szkoleniach, 

rozwijania umiejętności; 

 omawianie celów, których osiągnięcie powinno być priorytetem, zachęca-

nie do dyskusji nad możliwościami rozwiązania problemów i dawanie 

pracownikom pewnej swobody w wyborze sposobów realizacji powierzo-

nych zadań; 

 wyznaczanie pracownikom ciekawych i ambitnych zadań; 

 wyrażanie uznania, chwalenie pracowników za ich osiągnięcia; 

 zapewnianie sprawnej komunikacji, informowanie o ważnych dla instytu-

cji wydarzeniach; 

 zapewnienie dobrych warunków pracy, dostępu do nowoczesnych narzę-

dzi; 

 zapewnienie dobrej atmosfery i szacunku18. 

16 M.W. Kopertyńska, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Warszawa 2008,  

s. 34-63.  
17 L. Zbiegień-Maciąg, Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikami w fir-

mie, Warszawa 1996, s. 16. 
18 J. Kamińska, Motywowanie pracowników biblioteki, a koncepcja marketingu we-

wnętrznego, [dostęp: 5.04.2015], http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=7679&from 

=publication. 
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Zaufanie pracowników do biblioteki oraz osób nią zarządzających jest 

niezbędnym, często brakującym ogniwem, które może zadecydować o sukcesie 

bądź jej porażce. Istotne jest by pracownicy mieli dostęp do pełnej informacji  

o zatrudniającej ich instytucji, widzieli sens wykonywanych przez siebie zadań 

i odczuwali satysfakcję z wykonywanej pracy. Na tą ostatnią wpływ ma bezpo-

średnie zaangażowanie w działalność instytucji, autentyczny udział w podej-

mowaniu decyzji dotyczących ich stanowiska pracy i wykonywanych zadań. 

Udział pracowników w podejmowaniu decyzji stanowi źródło zwiększenia sa-

tysfakcji i zadowolenia z pracy oraz motywacji do podnoszenia jakości pracy, 

rozwoju aktywności i innowacyjności pracowników biblioteki. Konieczne jest 

umożliwienie bibliotekarzom wyrażania myśli, zgłaszania pomysłów i propo-

zycji, a do tego niezbędny jest sprawny system komunikacji wewnętrznej  

i sprzyjająca kultura organizacyjna.  

Ważnym środkiem motywującym pracownika biblioteki może być po-

chwała jego pracy, podkreślanie osiągnięć dające poczucie podmiotowości, 

wpływające na poprawę samooceny i w rezultacie motywujące go do dobrej  

i efektywnej pracy. Duże znaczenie mają również jasne i przejrzyste zasady 

zarządzania, a także widoczne efekty pracy własnej. Motywować może też 

przyjazna atmosfera pracy, uznanie wśród współpracowników i możliwość 

sprawdzenia się w realizacji ambitnych zadań. 

 

Zarządzanie personelem w Bibliotece Politechniki Łódzkiej 

 

W 2012 r. w Bibliotece Politechniki Łódzkiej zlikwidowano magazyny 

zamknięte i otwarto bardziej przyjazną dla użytkowników przestrzeń wolnego 

dostępu, z której czytelnicy korzystają samodzielnie z fachowym wsparciem 

bibliotekarzy. Spowodowało to zmianę rodzaju pracy i zmusiło część persone-

lu, która wcześniej pracowała w obszarach zamkniętych (magazynach) do pod-

niesienia kwalifikacji i przejęcia części obowiązków, które dotąd pełnili  

pracownicy agendy informacyjnej. Udostępnienie zbiorów w otwartych prze-

strzeniach ujednoliciło w pewien sposób zakresy obowiązków, wywołując jed-

nocześnie pytania: Czy można wymagać od pracowników o niższych kwalifi-

kacjach pracy z czytelnikiem? Czy słuszne jest kierowanie ich na szkolenia 

podnoszące poziom wiedzy? Czy oni sami są gotowi i chętni do doskonalenia 

zawodowego? Czy mają predyspozycje do pracy z użytkownikiem? I jak w tej 

sytuacji powinien wyglądać system motywowania i awansowania?  

W tym samym roku bibliotekarze wystąpili z propozycją wprowadzenia 

okresowej oceny wszystkich pracowników przez bezpośrednich przełożonych. 

Pomysł przewidywał także dodatkową ocenę kierowników agend przez  

pracowników i dyrekcji przez kierowników. Zgodnie z założeniem ocena pra-

cowników i kierowników stanowiłaby dla dyrekcji podstawę do obiektywnego 

podejmowania decyzji związanych z awansowaniem i udzielaniem premii. Ar-

kusze okresowej oceny kadry kierowniczej wypełnialiby anonimowo wszyscy 

pracownicy, podlegli kierownikowi oddziału. Dyrektor i zastępcy dyrektora 
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podlegaliby ocenie kierowników oddziałów. Ocena okresowa mogłaby być 

istotnym kryterium przy nagradzaniu pracowników, a jednocześnie pozwoliła-

by im zweryfikować własne umiejętności i jakość wykonywanej pracy. Propo-

zycja oceny pracowników przewidywała: samoocenę, ocenę pracownika przez 

przełożonego i przez współpracowników. Wśród parametrów oceny pracowni-

ków zawarto: wiedzę i kwalifikacje odpowiadające stanowisku pracy, organi-

zację czasu pracy i jego efektywne wykorzystanie, samodzielność, umiejętność 

pracy w zespole, zaangażowanie i dyscyplinę pracy. Ocena dokonywana była-

by w punktach, punkty przekładałyby się na skalę procentową, a skala procen-

towa na ocenę słowną. Otwarte pozostawało wciąż pytanie, czy ocena powinna 

być jawna, czy też powinien poznawać ją tylko zainteresowany. Pod dyskusję 

poddano również sposób powiązania oceny z procedurami awansowania i na-

gradzania pracowników. Prace i konsultacje nad opracowaniem arkuszy oceny 

nadal trwają, a bibliotekarze mimo pytań i wątpliwości przekonani są o słusz-

ności wprowadzenia oceny ich pracy.  

 

Podsumowanie 

 

W pracy bibliotekarza najistotniejszą cechą jest umiejętność pracy z czy-

telnikiem. Obecnie dostęp do informacji można zdobyć w różnych rywalizują-

cych ze sobą miejscach, a nade wszystko w świecie wirtualnym, co spowodo-

wało, że użytkownicy stali się bardziej wymagający. Są świadomi swoich praw 

i większą wagę przywiązują do tego, w jaki sposób zostaną obsłużeni.  

Warto podkreślić, że standardy obsługi użytkowników biblioteki nie mogą 

odbiegać od standardów w instytucjach komercyjnych. Najwyższy czas prze-

stać myśleć i działać w kategoriach instytucji budżetowej, bo te również muszą 

się zmieniać. Bibliotekarze zwykli traktować osoby odwiedzające jako czytel-

ników i nie należy zmieniać nomenklatury, niech nadal będą to czytelnicy, ale 

w domyśle powinni to być klienci. Czytelnik przychodząc do biblioteki spoty-

ka przede wszystkim pracowników działu udostępniania, w przypadku Biblio-

teki Politechniki Łódzkiej bibliotekarzy z Oddziału Obsługi Użytkowników, do 

których obowiązków należy zarówno udostępnianie książek i czasopism  

w wersji tradycyjnej, jak i korzystanie z elektronicznych źródeł informacji.  

Dlatego zdaniem autorów artykułu zdobyte wykształcenie i staż pracy 

powinny być tylko warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do otrzy-

mania awansu. Podstawę nagradzania pracownika powinno stanowić jego za-

angażowanie w pracę, podnoszenie kwalifikacji na szkoleniach czy w wyniku 

pracy własnej, a także umiejętność współpracy z czytelnikiem, cierpliwość  

i chęć pomocy. Bardzo ważne kryterium powinny stanowić efekty pracy biblio-

tekarza, gdyż nie wystarczy brać udział w szkoleniach – należy umieć wyko-

rzystać zdobytą wiedzę w codziennej praktyce.  

Wkład, jaki wnoszą bibliotekarze w działalność biblioteki, powinien zna-

leźć swoje odzwierciedlenie w wynagrodzeniu, a przede wszystkim w systemie 

motywacji i awansie zawodowym. Czas skończyć z awansowaniem jedynie  

325 



 

w oparciu o wymogi formalne i pochylić się nad przydatnością określonych 

umiejętności i efektywnością bibliotekarzy. Czas również by przywrócić pre-

stiż zawodu przez określenie zasad awansu na stanowisko bibliotekarza dyplo-

mowanego, gdyż perspektywa osiągnięcia takiego awansu z pewnością podzia-

ła motywująco. 
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