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Abstract

The issue of international academic communities and coexistence of foreign students appeared during 
the XXXII Problematic Conference of Medical Libraries a year ago. The presented results of our survey 
this group of students inspired us to complete our research with a point of view of Polish students and li-
brarians. Surveys were conducted as attempt to define the image of a foreign student in the academic com-
munity in opinion of Polish students and librarians from Medical University of Gdańsk. We were interested 
what myths and stereotypes about foreign students respondents have, as well as what stands in the way of 
the integration process, and what strengthens it. Survey results will tell us what activities consolidating 
multicultural academic community are expected from the library by Polish students and librarians themse-
lves. Secondly we will find what could be done in the Library, in cooperation with the university, to help 
foreign students to feel as a real member of academic society in academic reality and to a Polish culture.

Streszczenie

Temat umiędzynarodowionych środowisk akademickich i funkcjonowania w nich studentów zagra-
nicznych pojawił się przed rokiem na XXXII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych. Przedsta-
wione wówczas wyniki badań tej grupy studentów stały się inspiracją do uzupełnienia obserwacji o punkt 
widzenia polskich studentów oraz bibliotekarzy. Celem przeprowadzonej obecnie ankiety była próba 
określenia wizerunku studenta obcokrajowca w przestrzeni akademickiej w oczach polskiego studenta 
i bibliotekarza Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Interesowało nas, jakie mity i stereotypy doty-
czące studentów zagranicznych tkwią w świadomości badanych oraz co stoi na przeszkodzie procesowi 
integracji, a co go wzmacnia. Wyniki ankiety podpowiedzą, jakich działań konsolidujących wielokultu-
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rowe środowisko akademickie ze strony biblioteki oczekują polscy studenci i sami bibliotekarze, a także, 
co może zrobić biblioteka we współpracy z uczelnią, aby ułatwić zagranicznym studentom poruszanie się 
w rzeczywistości akademickiej oraz zaadaptowanie się do obcego kulturowo środowiska Polski.

1. Międzynarodowe środowisko uniwersyteckie

Toczące się procesy związane z otwarciem rynków, rozwojem handlu, przepły-
wem osób i promocją polskiej ekonomii stworzyły możliwości na umiędzynarodowie-
nie edukacji. Już nie tylko polscy uczniowie i studenci korzystają z programów typu 
Erasmus, coraz więcej osób z zagranicy wybiera polskie uczelnie (Polska uczestniczy 
w programie Erasmus od roku akademickiego 1998/1999). W efekcie pojawianie się 
uczelni międzynarodowych to coraz bardziej powszechne zjawisko w szkolnictwie 
wyższym w całej Polsce. Tworzone są specjalne kierunki oraz programy mające na 
celu zachęcić do podjęcia nauki w Polsce – zarówno w ramach wymiany międzynaro-
dowej, jak i regularnych studiów płatnych.

W 2002 roku Gdański Uniwersytet Medyczny uruchomił sekcję English Division, 
będącą ofertą 6-letnich płatnych studiów medycznych, na których językiem wykłado-
wym jest język angielski. 

Z roku na rok studenci tego kierunku stawali się coraz liczniejszą grupą. W związ-
ku z tym w 2014 roku zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród tej grupy 
czytelników-studentów. Miały one na celu wykazać, jak studenci zagraniczni czują się 
wśród Polaków i społeczności akademickiej GUMed, jak radzą sobie ze studiowaniem 
oraz jaką rolę w ich edukacji pełni Biblioteka1. Przeprowadzone analizy wykazały, że 
najtrudniejsze w naszym kraju dla obcokrajowców są bariery językowe, tęsknota za 
domem oraz różnice kulturowe2. Badani studenci ED potwierdzili, że odczuwali szok 
kulturowy, a także wskazali, że są w środowisku akademickim grupą odosobnioną, 
która w ich opinii nie jest wspierana przez uczelnię w procesie integracji z studentami 
polskimi. Ankietowani zwracali uwagę na fakt, iż działania ze strony uniwersytetu są 
niewystarczające lub skierowane tylko dla części studentów ED, przez co nie mają oni 
możliwości poznania polskich kolegów i koleżanek. Wnioski z badań były jednoznacz-
ne: studenci ED potrzebują pomocy w aklimatyzacji oraz wspierania ich w trakcie za-
wierania kontaktów towarzyskich poprzez organizowanie wydarzeń skupiających dwie 
grupy studentów – polskich i obcojęzycznych3. Naturalnie, również Biblioteka powin-
na stać się pomostem między tymi dwiema grupami słuchaczy, nie tylko ze względu 

1 Katarzyna Błaszkowska, Agnieszka Milewska: Szok kulturowy wśród studentów English Divi-
sion Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – fakt czy mit? Forum Bibl. Med. 2014 R.7 nr 2 

2 Katarzyna Błaszkowska, Agnieszka Milewska:  Szok kulturowy wśród studentów English Divi-
sion…, op.cit., s. 237

3 Katarzyna Błaszkowska, Agnieszka Milewska: Szok kulturowy wśród studentów English Divi-
sion…, op.cit. s. 238



42 Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

na to, jak wiele czasu studenci spędzają w murach Biblioteki, ale także ze względu na 
swoją misję wspierania studentów w trakcie ich nauki oraz istotną rolę w budowaniu 
tolerancyjnego, otwartego i międzykulturowego społeczeństwa.

Ubiegłoroczne badania ankietowe English Division były inspiracją do przeprowa-
dzania kolejnych analiz – tym razem wśród studentów polskich uczących się w Gdań-
skim Uniwersytecie Medycznym. Celem była próba odpowiedzi na pytania, jak stu-
dentów ED postrzegają Polacy, czy chcą się integrować z kolegami i koleżankami 
z zagranicy oraz jakich działań ze strony uczelni i Biblioteki oczekują, by ten proces 
wspierać. Ponadto autorki badań dążyły do tego, aby poznać mity i obiegowe opinie 
dotyczące studentów ED krążące w środowisku naszych studentów. Nie zawsze po-
chlebne opinie oraz niesprawiedliwe sądy znajdują potwierdzenie w rzeczywistości.

2. Analiza zebranego materiału
2.1. Metoda badawcza

Metodą badawczą, podobnie jak w przypadku zeszłorocznych badań, była autorska 
ankieta składająca się z 12 pytań właściwych (zamkniętych, otwartych i wielokrotnego 
wyboru) i 5 pytań dotyczących danych metrykalnych ankietowanych. Badania zostały 
przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia 2015 roku. Uprawnionymi do ich wy-
pełniania byli wszyscy studenci GUMed, a w szczególności ci, którzy często korzystają 
z usług Biblioteki Głównej.

Dla wygody studentów ankieta została umieszczona w Internecie – w widocznym 
miejscu w domenie Biblioteki, dzięki czemu była łatwo dostępna dla wszystkich chęt-
nych. Studenci mieli też możliwość wypełniania ankiet w sposób tradycyjny – na wy-
drukowanym formularzu dostępnym w Wypożyczalni i Czytelniach Biblioteki Głów-
nej. Dzięki działaniu dwutorowemu, udało się zebrać aż 269 wypełnionych ankiet (104 
drogą tradycyjną i 165 przez Internet), co przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. 
Wielką zaletą badań internetowych okazały się m.in.: możliwość dotarcia do dużej gru-
py respondentów, szybsze zbieranie danych, możliwość kierowania jakością danych 
(przez użycie narzędzia wymuszającego odpowiedzi na wszystkie, bądź kluczowe dla 
badającego pytania) oraz weryfikowanie wyników w trakcie ankiety4. Ponadto respon-
denci wypełniający ankiety online czuli się bardziej anonimowi, dzięki czemu nie mieli 
oporów, by szczerze odpowiadać na pytania. W opracowaniu statystycznym pominięto 
pytania, w których nie została zaznaczona żadna odpowiedź.

2.2. Charakterystyka grupy badawczej

Wśród ankietowanych przeważały kobiety, które stanowiły 73% wszystkich bada-
nych (196 osób), a największą liczbę wśród odpowiadających stanowią osoby poniżej 

4 Magdalena Szpunar: Internet w procesie realizacji badań. Toruń 2010 s. 78-80
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Wykr. 1. Struktura grupy badawczej ze względu na rok studiów

25 roku życia – aż 90% badanych (z czego najwięcej jest przedstawicieli w wieku 20 
i 21 lat). Najstarszym respondentem odpowiadającym na pytania ankietowe była osoba 
30-letnia. Strukturę lat studiów przedstawia poniższy wykres.

Z uzyskanych informacji wynika, że ankietowani to ludzie bardzo młodzi, z pierw-
szych lat studiów, którzy dopiero kształtują swoje poglądy czy podejście do świata. 
Ma to bardzo duże znaczenie dla naszych dociekań, ponieważ trzeba zauważyć, że 
w różnych badaniach dotyczących opinii Polaków o obcokrajowcach, ludzie młodzi są 
wyjątkowo tolerancyjni i otwarci na nowe kontakty5. Dane te pokazują również, które 
roczniki najczęściej odwiedzają Bibliotekę i korzystają z naszych zasobów i usług.

Wśród osób odpowiadających na ankiety przeważają mieszkańcy miast bardzo du-
żych (powyżej 100 tys. mieszkańców) – 47%. Najmniej jest mieszkańców wsi – tylko 
14%. Strukturę grupy badawczej ze względu na wiek przedstawia wykres nr 2.

Bardzo ważnym pytaniem z tzw. danych metryczkowych, było pytanie o znajomość 
języka angielskiego, który niewątpliwie pomaga w komunikacji i zrozumieniu osób 
pochodzących z innych krajów. W poprzednich badaniach studenci ED wskazywali 
na problemy interpersonalne związane z brakiem możliwości porozumienia w języku 
angielskim z polską społecznością akademicką – bariera językowa była najdotkliwiej 
odczuwaną niedogodnością wśród studentów ED, gdyż problem zauważyło aż 62% re-
spondentów6. Okazuje się jednak, że polscy studenci świetnie znają angielski! Aż 49% 

5 Por. Rafał Wiśniewski : Postawy Polaków wobec obcokrajowców. Stud. Migr. – Prz. Polon. 2011 z. 
2 s. 229

6 Katarzyna Błaszkowska, Agnieszka Milewska: Szok kulturowy wśród studentów English Divi-
son…, op.cit., s. 227
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Wykr. 2. Struktura grupy badawczej ze względu na miejsce zamieszkania

z nich deklaruje jego znajomość na poziomie bardzo dobrym, a kolejne 49% posługuje 
się językiem angielskim komunikatywnie. Skąd więc deklarowany przez studentów 
ED problem z komunikacją w języku obcym? Postaramy się odpowiedzieć na to pyta-
nie w dalszej części artykułu.

Wykr. 3. Struktura grupy badawczej ze względu na znajomość języka angielskiego
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2.2. Spotkania z obcokrajowcami

Rozpoczęcie studiów za granicą jest czasem ogromnych możliwości dla młodych 
ludzi, którzy przyjeżdżają na polskie uczelnie. Z drugiej strony, również polscy stu-
denci otrzymują niezwykłą szansę, aby poznać nowe kultury. Zdobywanie cennych 
doświadczeń i zawieranie znajomości nie może jednak nastąpić bez bezpośrednich 
spotkań, przebywania we wspólnych miejscach oraz obustronnych obserwacji. Pierw-
sze pytanie ankiety miało na celu zbadanie, gdzie dochodzi do wzajemnych kontaktów 
oraz jak często się to zdarza. W odpowiedzi można było wskazać kilka takich miejsc.

Wykr. 4. Najczęstsze miejsca spotkań wskazywane przez ankietowanych

Okazuje się, że najczęściej studenci polscy i zagraniczni spotykają się na terenie 
Biblioteki (93%) oraz uczelni (93%). Trzecim, co do częstotliwości spotkań, miejscem 
jest ulica (58%). W miejscach publicznych, takich jak restauracje i puby, ankietowani 
ocenili swoje spotkania jako rzadkie (19%). Również niezbyt często dochodzi do spo-
tkań w miejscach spędzania czasu wolnego, np. na imprezach (27%).

Powiązanie tych wyników z wiekiem i rokiem studiów wykazało, że czynniki te nie 
wpływają na systematyczność i miejsce kontaktu studentów ED. 95% żaków I roku de-
klarowało, że obcokrajowców spotyka najczęściej na uczelni, II rok to 96% wskazań, 
natomiast starsze roczniki nieco mniej: rok V(83%) i VI (76%). Wynika to z faktu, że 
wraz z tokiem i specyfiką studiów, studenci starszych lat coraz mniej czasu spędzają na 
uniwersytecie i Bibliotece, a częściej przebywają na zajęciach praktycznych w klini-
kach, które są rozsiane w różnych miejscach kampusu, a nawet miasta.

Zastanawiające jest natomiast, dlaczego kontakty ze studentami zagranicznymi są 
tak rzadkie w akademikach (tylko 30% wskazań ‘często’, a prawie 50% wskazań ‘nie 
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spotykam’)? Czy wpływ mają na to stan majątkowy czy różnice kulturowe? Szko-
da, że tak się dzieje, ponieważ drugiego człowieka możemy poznać bardzo dokładnie 
mieszkając z nim w jednym pokoju albo przynajmniej w tym samym budynku. Nie od 
dziś wiadomo, że właśnie w akademikach toczy się znaczna część życia studenckie-
go. Ponadto, z odpowiedzi na pytania, które będą analizowane później (zob. Wykres 
7), wynika, że 37% ankietowanych uważa, iż obcokrajowcy zajmują najlepsze pokoje 
w akademikach. Ciężko nie zgodzić się z tym argumentem – grupa anglojęzyczna kwa-
terowana jest w wyremontowanym domu studenta, który posiada lepiej wyposażone 
pokoje. Natomiast ceny za wynajęcie są podobne (poza pokojami 3-osobowymi dla 
studentów polskich, których to pokoi nie oferuje akademik dla obcokrajowców).

2.3. Charakter kontaktów studentów polskich ze studentami obcokrajowcami

Interesowało nas również bardziej szczegółowe zagadnienie dotyczące rodzaju 
kontaktów respondentów ze studentami zagranicznymi. Wyniki pokazują, że są one 

Wykr. 5. Charakter kontaktów studentów polskich ze studentami obcojęzycznymi

znikome i przypadkowe. Blisko połowa badanych (46%) zadeklarowała brak chęci lub 
możliwości nawiązywania i utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z obcokrajowca-
mi. Przypadkowe spotkania na uczelni są dla 68% ankietowanych jedyną formą kon-
taktu ze studentami zagranicznymi. 

Pojedyncze jednostki uczą się razem i razem chodzą na imprezy (odpowiednio: 5%, 
6%). Do wspólnej nauki i wyjść towarzyskich przyznało się najwięcej osób z drugiego 
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i trzeciego roku studiów, czyli osoby, które już przyzwyczaiły się do trybu studiowa-
nia. Nie wiadomo tylko, czy ankietowani, zaznaczając tę odpowiedź, mieli na myśli 
faktyczne wspólne uczenie się, czy może chodziło im o przebywanie we tym samym 
miejscu (np. czytelni) podczas nauki. Niewielkie zainteresowanie widać również przy 
okazji nawiązywania przyjaźni i spotkaniach towarzyskich (po 8%). Niewielu bada-
nych mieszka w tym samym akademiku ze studentami zagranicznymi (9%).

Analizy wykazały, że studenci II roku są szczególnie zaangażowani w bliższe kon-
takty ze studentami ED. 1/3 z nich twierdzi, że spotyka się ze studentami ED również 
towarzysko, tyle samo przyjaźni się, co piąty respondent uczy się z nimi wspólnie, 
a 15% mieszka ze studentami zagranicznymi w akademiku. Są to wyniki znacznie 
przekraczające średnią wskazań w tym pytaniu. Natomiast najmniejszą aktywnością w 
zawieraniu znajomości czy chociażby przelotnych rozmów wykazują się studiujący na 
IV roku studiów. W tej grupie najmniejszy odsetek studentów wskazał, że ma wspólne 
zajęcia ze studentami ED, przyjaźni się z nimi, uczy się wspólnie (odpowiednio po 
3%), mieszka razem w domu studenta (10%) czy chociażby krótko rozmawia (26%).

Na nawiązywanie znajomości ze studentami ED nie ma dużego wpływu płeć re-
spondentów. Z badań wynika jedynie, że to kobiety częściej przyjaźnią się z obcokra-
jowcami, uczą się razem oraz przelotnie z nimi rozmawiają. Natomiast mężczyźni nie-
co częściej przypadkowo spotykają studentów ED na uczelni oraz chodzą na różnego 
rodzaju imprezy. Wyniki obrazuje również poniższy wykres.

Wykr. 6. Charakter kontaktów studentów polskich ze studentami obcojęzycznymi 
z uwzględnieniem płci
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Co ciekawe, z porówania danych z wynikami uzyskanymi w związku z odpowie-
dzią na pytanie o znajomość języka angielskiego wynika, że to studenci, którzy znają 
go w stopniu jedynie komunikatywnym, najczęściej wchodzą w relacje ze studentami 
ED. Przypadkowo widują się na uczelni (69%), spotykają się towarzysko (17%), przy-
jaźnią się (17%) oraz wspólnie się uczą (9%). Co wydaje się oczywiste, nie utrzymują 
kontaktów ze studentami ED najczęściej te osoby, które deklarowały brak znajomości 
języka angielskiego, ale jest to tylko niewielki odsetek studentów – jedynie 2% ankie-
towanych.

2.4. opinie o studentach eD krążące w środowisku studentów polskich

Na podstawie ankiety starano się określić stosunek respondentów do ich zagranicz-
nych kolegów. Kwestionariusz miał na celu sprawdzenie, jak ankietowani postrzegają 
obcokrajowców przy uwzględnieniu różnych zachowań. Zapytano o 22 przekonania, 
przy każdym można było odpowiedź: ‘tak’, ‘raczej tak’, ‘nie’, ‘raczej nie’ lub ‘nie 
wiem’. Poniższy wykres przedstawia uzyskane wyniki.

Najczęściej zwracano uwagę na fakt, iż studenci ED posiadają więcej pieniędzy od 
polskich studentów – aż 63% respondentów udzieliło takiej odpowiedzi. Ponad połowa 
ankietowanych (52,8%) wskazała, że widoczne jest kultywowanie własnych zwycza-
jów i religii u zagranicznych studentów.

Tylko 31% badanych uważa, że studenci zagraniczni są w trudniejszej sytuacji, po-
nieważ nie uczą się w ojczystym języku, a co z tym się wiąże, raczej niełatwo im funk-
cjonować poza własnym krajem – tak twierdzi ponad połowa respondentów (51%). 

Co trzeci badany student jest świadomy, że obcokrajowcy uczą się języka polskie-
go7, ale za to niekoniecznie interesują się tym, co dzieje się w Polsce. Co ciekawe, nie-
mal połowa badanych uważa, że studenci z zagranicy są przyjaźnie nastawieni i otwar-
ci na nowe znajomości, ale z drugiej strony, tyle samo ankietowanych wskazało, że nie 
chcą oni integracji z polskimi kolegami.

67% ankietowanych nie zauważa, żeby studentów zagranicznych było zbyt dużo 
i aby zajmowali oni miejsca Polakom na naszym uniwersytecie. Jednak ponad 58% 
badanych sądzi, że studenci English Division mają łatwiejsze egzaminy i zaliczenia, 
a z racji, że płacą za studia, wymaga się od nich mniej (48% twierdzących odpowiedzi). 
Ponadto według 63% badanych studenci ED mogą poświęcać mniej czasu na naukę niż 
polscy studenci. Polacy nie widzą zagrożenia, aby studenci zagraniczni mogli stworzyć 
konkurencję na rynku pracy (53%), ponieważ ich celem jest podjęcie jej w kraju po-
chodzenia.

7 Niestety nauka języka polskiego nie jest obowiązkowa dla studentów ED, którzy wybierają ten przed-
miot jako dodatkowy fakultet. Często jednak bardzo szybko rezygnują z tych zajęć ze względu na trudność 
języka i dużo nauki związanej ze specyfiką studiów medycznych
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Wykr. 7. Opinie polskich studentów o studentach obcokrajowcach

Polscy studenci zwracają uwagę na to, że studenci z zagranicy w miejscach pu-
blicznych zachowują się zbyt głośno (51%), respektując jednocześnie ogólnie przy-
jęte w Polsce normy i nakazy (50%). Ponadto polscy studenci skorzystali z obecności 
kolegów z English Division, ponieważ zbiory naszej Biblioteki zostały wzbogacone 
wieloma nowymi egzemplarzami literatury medycznej w języku angielskim.
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2.5. Wpływ studentów zagranicznych na otoczenie

Ważne dla nas było uzyskanie odpowiedzi na często pojawiające się pytanie: czy 
obecność studentów zagranicznych w jakikolwiek sposób wpływa na zmiany doko-
nujące się w przestrzeni społecznej i ekonomicznej uniwersytetu i Gdańska? Było to 
pytanie wielokrotnego wyboru. 

Wykr. 8. Na co mają wpływ studenci obcokrajowcy w opiniach Polaków

Niemal 90% respondentów uważa, że obecność zagranicznych studentów wpływa 
na wzrost dochodów uczelni, która oferuje im edukację. Zdecydowana większość an-
kietowanych (76%) stwierdza, że dzięki obcokrajowcom wzrastają zarobki restauracji, 
pubów, a także taksówkarzy. Ponadto według 10% studentów zwiększyło się zatrud-
nienie rodaków w strefie usług.

Według opinii 64% badanych pod wpływem obecności studentów z zagranicy Po-
lacy stają się bardziej otwarci na inne kultury, a mieszkańcy stają się coraz bardziej 
oswojeni z „innością” i ponad połowa studentów (54%) zauważyła większą tolerancję 
społeczeństwa w stosunku do „obcych”. Dobrą zmianą dla niemal 49% badanych jest 
kształtowanie się pozytywnego wizerunku Polaków za granicą.

Niestety studenci odnotowali również niekorzystne zjawiska w relacjach społecz-
nych. W opinii co piątego badanego zapanowała wśród polskich studentów niemiła 
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atmosfera powodująca w ich środowisku niepokój i frustrację. Natomiast 19% bada-
nych zauważyło wzrost wrogich nastrojów oraz agresywnych zachowań wobec osób 
z innych kultur.

Najwięcej pozytywów z obecności studentów obcokrajowców w Gdańskim Uni-
wersytecie Medycznym widzą osoby, które jako miejsce zamieszkania wymieniły wieś. 
W tej grupie największą ilość wskazań uzyskało stwierdzenie, że studenci zagraniczni 
mają wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków za granicą 
(54%), większą tolerancję wobec obcych (67%) oraz duże otwarcie rodaków na inne 
kultury (73%). Najbardziej negatywnie o zmianach, jakie może przynieść pobyt ob-
cokrajowców na uczelni, wypowiadali się mieszkańcy miast między 50 a 100 tysięcy 
mieszkańców. Wśród nich aż 26% respondentów wskazało, że zwiększa się niepokój 
wśród polskich studentów, a 21% odpowiedziało, że wzrastają również wrogie nastroje 
wobec innych kultur. Ta grupa także najrzadziej zauważała pozytywne zmiany – tylko 
według 40% ankietowanych przyjazdy studentów ED mają wpływ na kształtowanie 
pozytywnego wizerunku Polski i Polaków i tylko 42% osób w tej grupie dostrzega 
większą tolerancję wobec obcych.

2.6. Pochodzenie studentów anglojęzycznych

Wykr. 9. Studentów, z jakiego kraju/regionu spotykasz najczęściej?
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Kolejny zestaw pytań dotyczył kwestii, jaka jest wiedza naszych studentów na te-
mat pochodzenia studentów zagranicznych. Informacje podane przez respondentów 
pokazują, w jakim niewielkim stopniu ich wyobrażenia na ten temat mają odzwiercie-
dlenie w rzeczywistości.

Okazuje się, że sporadyczne kontakty, brak wspólnych działań i wzajemnej współ-
pracy skutkuje tym, iż polscy studenci nie są świadomi kraju pochodzenia kolegów 
z English Division. Brak kontaktu w uczestnictwie we wspólnym życiu studenckim 
sprawia, że Polacy nie wiedzą, że czasami wygląd czy ubiór nie wskazują bezpośrednio 
na kraj zamieszkania, a tylko na pochodzenie rodziny lub religię. Niestety w przypadku 
postrzegania obcokrajowców wygrywają stereotypy wpisane w naszą naturę. Powyż-
szy Wykres 9 pokazuje, że w zdecydowanej większości założenia i wyobrażenia na 
temat pochodzenia studentów międzynarodowych są sprzeczne ze stanem faktycznym. 
Może to prowadzić do unikania kontaktu z obcokrajowcami.

2.7. Postrzeganie różnic między studentami eD a polskimi

Kolejna poruszona w ankiecie kwestia dotyczyła różnic, jakie zauważają studenci 
polscy w odniesieniu do swoich zagranicznych kolegów i koleżanek. W tym pytaniu 
również można było zaznaczyć wiele odpowiedzi.

Tym, co najczęściej, więc i najbardziej widocznie odróżnia studentów polskich od 
zagranicznych, jest przede wszystkim język (94%). Ankietowani wskazali również za-
uważalne zróżnicowanie sytuacji materialnej, niezależnie od kraju pochodzenia. We-
dług ich opinii studenci zagraniczni są w korzystniejszej sytuacji finansowej (63%), 
a co z tym się wiąże, dla prawie 3/4 badanych studenci ED wyróżniają się tym, że są 
inaczej ubrani niż reszta społeczności studenckiej.

Niewiele ponad połowa ankietowanych zwróciła uwagę, że studentów ED można 
odróżnić przez to, że przebywają niemal wyłącznie we własnym gronie, co zapewne 
pozwala im zachowywać się swobodnie. 

Ponad 1/3 respondentów uważa, że studentów zagranicznych wyróżnia pewność 
siebie, a także uznaje, że ich cechą charakterystyczną jest okazywanie swojego przy-
wiązania do własnej religii. Co piąty polski student dostrzega odmienne upodobania 
kulinarne swoich zagranicznych kolegów, które z pewnością są związane z krajem, 
regionem pochodzenia czy wyznawaną religią.

Mniejszość ankietowanych (20,5%) zauważyła, że obcokrajowców można poznać 
po otwartej postawie, przyjaznym nastawieniu czy poprzez nieużywanie form grzecz-
nościowych w kontaktach z innymi. Natomiast 19% respondentów jest zdania, że kraj 
pochodzenia nie ma znaczenia i wpływu na sposób spędzania czasu wolnego.

Okazuje się, że pochodzenie ankietowanych nie ma znaczącego wpływu na postrze-
ganie studentów zagranicznych. Jednak zdecydowane odpowiedzi udzielane przez stu-
dentów z małych miast (do 50 tys. mieszkańców) wskazywały, że w większym stopniu 



53Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

Wykr. 10. Cechy najbardziej odróżniające studentów zagranicznych

Wykr. 11. Różnice między studentami zagranicznymi a polskimi
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zwracają oni uwagę na takie cechy, jak status materialny (75%), otwartość (52%) oraz 
swobodne zachowanie (89%). Natomiast mieszkańcy wsi bardziej skupili się na innych 
aspektach: największą rozbieżność widzą w sposobie ubierania się (78%) oraz w izolo-
waniu się poprzez przebywanie wyłącznie w swoim gronie (62%).

Co ciekawe, okazało się, że ankietowani mężczyźni zwracają większą uwagę na 
cechy zewnętrzne, czyli ubiór, swobodne zachowanie oraz przebywanie we własnym 
gronie.

Ankietowane studentki natomiast bardziej skupiały się na cechach, które nie są wi-
doczne na pierwszy rzut oka, czyli religijność, upodobania kulinarne oraz pewność 
siebie. Natomiast po dokładnej analizie odpowiedzi nie zauważono, aby rok studiów 
znacząco wpływał na ocenę tego, jakie cechy odróżniają studentów zagranicznych od 
polskich.

2.8. Studenci eD w Bibliotece GuMed oczami studentów polskich

Studenci, szczególnie pierwszych lat studiów, są bardzo częstymi gośćmi w naszej 
Bibliotece. Za miejsce spotkań i nauki wybrali sobie ją również studenci zagraniczni, 
którzy przychodzą do nas nie tylko po wiedzę, ale też by uczyć się w ciszy, zjeść w ka-
wiarence czy spotkać się ze znajomymi. Studenci ED są najbardziej zauważalni według 
respondentów w holu wejściowym – znajduje się tam mała kawiarnia, stoliki do kon-
sumpcji na stojąco, szatnia oraz szafki na torby i plecaki. Aż 242 ankietowanych od-
powiedziało, że spotyka ich tam często. Kawiarenka to miejsce spotkań, w którym nie 
obowiązuje regulamin Czytelń zakazujący spożywania i picia napojów kolorowych, 
zachowanie ciszy czy niewnoszenie toreb, stąd zapewne chętne przebywanie w tej 
przestrzeni. Studenci mogą tam nie tylko zjeść drugie śniadanie, ale też swobodnie roz-
mawiać, uczyć się w grupie czy rozmawiać przez telefon. Drugim najpopularniejszym 
miejscem w Bibliotece wśród studentów ED w opinii studentów polskich jest Czytelnia 
Główna – 222 respondentów odpowiedziało, że spotyka ich tam często. Takie obserwa-
cje pokrywają się z naszymi spostrzeżeniami, gdyż my, bibliotekarze, niejednokrotnie 
zauważamy, iż jest tam nawet więcej studentów obcojęzycznych niż Polaków. Duża 
popularność Czytelni Głównej wiąże się z pewnością z dostępnym tam księgozbio-
rem w języku angielskim (są to np. najnowsze wydania podręczników i monografii), 
brakiem umiejętności zamawiania książek przez katalog i brakiem znajomości zaso-
bów Biblioteki. Niestety studenci ED często nie wiedzą, że książki mogą zamawiać do 
domu i korzystają tylko z księgozbioru na miejscu. Ponadto są oni przyzwyczajeni do 
innego trybu nauki niż powszechnie obowiązujący w naszym kraju: bardzo często ko-
rzystają z własnych materiałów, wolą uczyć się w bibliotekach (stąd zapewne studenci 
ED zgłaszają potrzebę wydłużenia godzin otwarcia Biblioteki).

Kolejnym miejscem w Bibliotece Głównej, w którym studenci polscy najczęściej 
spotykają studentów ED, jest hol katalogowy i Wypożyczalnia – 194 odpowiedzi wska-
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Wykr. 12. Najczęstsze miejsca spotkań w Bibliotece

zywały na częste przebywanie studentów ED. W tym miejscu również bardzo chętnie 
się uczą, rozmawiają oraz korzystają z drukarek i skanerów. Innymi miejscami, w któ-
rych można spotkać studenta zagranicznego, są w kolejności: Pracownia Multimedial-
na, Czytelnia Czasopism i, najrzadziej, Czytelnia Informacji Naukowej. 

2.9. Przestrzeganie regulaminów Biblioteki Głównej przez studentów eD

Tak liczne przebywanie w przestrzeni Biblioteki studentów ED wiąże się z tym, 
że są bardzo zauważalni jako jednolita grupa (w tym ich zachowania, przestrzeganie 
zasad i obowiązujących regulaminów). W opinii swoich polskich kolegów zachowują 
ciszę (60%), zostawiają w szatni torby i okrycia wierzchnie oraz przestrzegają zakazu 
spożywania posiłków i napojów w Bibliotece (56%).

Ankietowani nie zawsze zwracają dokładną uwagę na zachowanie swoich kolegów 
z ED – wielu z nich nie wie, czy wpisują się do zeszytu odwiedzin (35%). 

Na podstawie wyników ankiety można wysnuć wniosek, że studenci ED w znacznej 
mierze respektują obowiązujące w Bibliotece przepisy. Rezultaty jednoznacznie poka-
zują, że polscy studenci są zgodni w opiniach, a obserwacje na temat przestrzegania 
regulaminów bibliotecznych przez studentów ED, zarówno opinie pozytywne i nega-
tywne, nie zmieniają się ze względu na rok studiów respondentów.
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Wykr. 13. Przestrzeganie regulaminów Biblioteki przez studentów English Divison

2.10. Preferowane relacje studentów polskich ze studentami zagranicznymi

W odpowiedziach ankietowanych można zauważyć, że wielu z nich nie widzi po-
trzeby nawiązania bliższych relacji ze studentami ED (aż 67%), ale jednocześnie stu-
denci uważają, że działania integrujące obie te społeczności są potrzebne (74%) i chęt-
nie wzięliby w nich udział (66%). Skąd taka rozbieżność? Prawdopodobnie studenci 
nie dostrzegają cech wspólnych między sobą, nie widzą łączących ich interesów, ale 
jednocześnie intuicyjnie są ciekawi innych kultur, ludzi i ich zachowań. Potrzebują 
tylko kogoś, kto za nich to zrobi – pomoże w nawiązaniu porozumienia i ułatwi kon-
takt. Studenci bowiem czują się w znacznym stopniu częścią wspólnoty akademickiej 
(80%) i jednocześnie sugerują, iż ani uczelnia, ani Biblioteka nie wychodzą z żadnymi 
działaniami, które mogą integrować ich ze środowiskiem zagranicznym (69% respon-
dentów nie zauważyło takich działań). 

Mimo iż mała liczba studentów chciałaby wejść w bliższą relację ze studentami ED, 
często wskazują oni na bardzo zażyłe prawdopodobne relacje między sobą: pozytyw-
nie oceniają zarówno możliwość spędzania wolnego czasu razem (75%), jak i wspólną 
pracę zawodową (80%). Z tego wynika, że widzą się razem na różnych polach aktyw-
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Wykr. 14. Preferowane relacje studentów polskich ze studentami English Division

ności – zarówno w pracy, jak i poza nią. Studenci polscy mają jednak obawy co do 
tego, czy mogliby uczyć się razem ze studentami zagranicznymi – odpowiedzi ‘nie’ 
i ‘raczej nie’ to aż 54% oraz nie wyrażają chęci zawierania najbliższych z możliwych 
relacji, czyli małżeństw – na to pytanie odpowiedzi negatywne stanowią 45%.

2.11. Pomysły studentów na integrację

Studenci bardzo chętnie odpowiadali na pytanie dotyczące tego, jak uczelnia i Bi-
blioteka mogłyby wspomóc proces integracji. W pytaniu otwartym, wymagającym 
więcej zastanowienia oraz inwencji twórczej niż pytania zamknięte, padły aż 144 od-
powiedzi. Wynika z tego, że ponad połowa ankietowanych ma pomysły i widzi wiele 
sposobów na integrację. Wśród najczęściej pojawiających się propozycji były dość 
enigmatyczne odpowiedzi – to bardzo różnie rozumiane imprezy integracyjne oraz 
„mieszane”, czyli wydarzenia organizowane jednocześnie dla dwóch grup studenckich 
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Wykr. 15. Proponowane działania integracyjne
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– polsko-, i anglojęzycznej (co piąte wskazanie). Studenci proponują także wspólne 
zajęcia i wykłady, np. fakultatywne (17%), imprezy promujące różne kultury, wykłady, 
dyskusje, wspólne poznawanie muzyki, literatury czy kuchni różnych części świata, 
tzw. dni kultur (13%). Bardzo ciekawym pomysłem są zajęcia z nauki języków ob-
cych – studenci polscy proponują wzajemną naukę języka polskiego, angielskiego lub 
języka kraju pochodzenia studentów ED (6%). Mniej osób zaproponowało wspólne 
sesje naukowe, zwiększenie ilości stolików i kanap do nauki oraz relaksu w Bibliotece, 
wspólne akademiki (a nawet pokoje w domach studenta), quizy wiedzy o danym kra-
ju, akcje charytatywne, sekcje sportowe. Pojawiły się również ciekawe pomysły, takie 
jak wspólne wyjścia do opery, teatru, wycieczki czy wystawa prezentująca literaturę 
wspólną studentom polskim i obcojęzycznym.

Miejsce na inwencję w ankiecie okazało się bardzo potrzebne. Badani wykorzystali 
tę możliwość, aby przedstawić swoje oczekiwania wobec współpracy ze studentami 
ED. Pojawiły się także głosy wskazujące, że najlepszym działaniem integracyjnym by-
łoby ustalanie takich samych standardów nauczania oraz jednego kryterium oceniania 
(4% wskazań). Studenci w tym miejscu wypowiadali się również w kwestii domów 
studenta – wielu z nich sugerowało, że studenci ED mają do dyspozycji lepszy akade-
mik.

2.12. ocena własnego stosunku do obcokrajowców

Wykr. 16. Stosunek do studentów ED
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Ostanim z pytań o relacje w środowisku akademickim pomiędzy studentami polski-
mi i ED była kwestia dotycząca ogólnej oceny stosunku do obcokrajowców na uczel-
ni. Ponad połowa studentów (53%) określiła swój stosunek do studentów ED dobrze: 
jako zdecydowanie pozytywny (15%) lub raczej pozytwyny (38%). 1/3 respondentów 
wskazała obojętny stosunek do studentów ED, co można odebrać jako pozytywne pod 
tym względem, że po prostu dla nich są oni niezuważalni w środkowisku i traktują ich 
tak, jak każdą inną osobę – nie są wyjątkowym ani innym elementem społeczności, 
a raczej należą do wspólnoty akademickiej na tych samych zasadach. Znaleźli się jed-
nak i tacy studenci, którzy traktują swoich kolegów w dużej części negatywnie (12%).

3. Studenci english Division bibliotekarskim okiem

Wśród bibliotekarzy Biblioteki Głównej GUMed również zostały przeprowadzone 
ankiety. Założeniem było zbadanie opinii oraz rodzajów kontaktów bibliotekarzy ze 
studentami English Division, którzy są częstymi gośćmi w naszej bibliotece.

Metodą badawczą była autorska ankieta składająca się z 10 pytań właściwych 
i 4 dotyczących danych metrykalnych. Została ona udostępniona pracownikom Biblio-
teki poprzez adres e-mail w formularzu Google. Zebrano 20 wypełnionych ankiet. Ba-
dani respondenci to w przeważającej większości kobiety – 85%. (to odzwierciedlenie 
składu osobowego Biblioteki). Większość pracowników deklaruje znajomość języka 
angielskiego (75%) na poziomie komunikatywnym (50%) i bardzo dobrym (25%), co 
jest solidną podstawą do tego, aby mogli oni się kontaktować z anglojęzycznym stu-
dentami w sposób swobodny.

W ankiecie respondenci, zapytani o to, jak często spotykają studentów zagranicz-
nych w bibliotece, wykazali, że są to kontakty bardzo częste: codzienne (70%) lub 
kilka razy w tygodniu (25%). Tylko nieliczna część badanych stwierdziła, że studen-
tów spotka zaledwie kilka razy w miesiącu (5%), a nikt nie wybrał odpowiedzi wcale. 
Wynik odpowiedzi na to pytanie pokazuje jasno, że kontakty bibliotekarzy są bardzo 
częste, z pewnością na każdym dyżurze pełnionym czy to w Wypożyczalni, czy w Czy-
telniach. Zapewne tylko kilka razy w miesiącu spotkają studentów bibliotekarze z dzia-
łów, które pełnią dyżury raz w tygodniu. 

Interesowało nas także to, w jakim miejscu Biblioteki do kontaktów bibliotekarz – 
czytelnik English Division dochodzi najczęściej. Okazuje się, że jest to Wypożyczalnia 
i hol katalogowy (100%), Czytelnia Główna (94%), kawiarenka i szatnia (84%) oraz 
Czytelnia Czasopism (75%). Odpowiedzi te pokrywają się z naszymi obserwacjami 
i obserwacjami studentów polskich.

Ważnym pytaniem było pytanie dotyczące przestrzegania regulaminu przez studen-
tów ED. Bibliotekarze w kilku kwestiach są zgodni – nie wszystkie ważne zakazy są 
respektowane, a w szczególności te, które dotyczą zachowania ciszy (65%), spoży-
wania posiłków i napojów wyłącznie w wyznaczonych miejscach (50%), wyłączania 
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telefonów komórkowych (45%) oraz nie pozostawiania bez opieki materiałów na sto-
likach dłużej niż 30 minut (45%). Co ciekawe, studenci polscy są mniej wrażliwi na 
hałas i zakłócanie ciszy w naszej bibliotece – aż 60% studentów uważa, że studenci ED 
zachowują ciszę, ponadto w opinii polskich studentów grupa ED przestrzega zakazu 
spożywania posiłków i napojów (56% odpowiedzi pozytywnych).

Jednak studenci anglojęzyczni gorzej sobie radzą z odkładaniem wykorzystanych 
pozycji we wskazanych miejscach (66%) i zostawianiem kurtek i plecaków w szatni 
(50% bibliotekarze, 74% studenci). Przyczyną takiego stanu rzeczy może być przede 
wszystkim nieświadomość zasad obowiązujących w Bibliotece. Z rozmów ze studenta-
mi wynika, że są przyzwyczajeni do innych standardów w bibliotekach na Zachodzie, 
w których można swobodnie rozmawiać, a także jeść i pić w trakcie korzystania z czy-
telni. Twierdzą oni także, że w innych bibliotekach mają więcej miejsca i możliwości 
na spotkania z innymi studentami. Studenci są zapoznawani z regulaminami w czasie 
Orientation Week, jednakże w natłoku informacji na początku roku akademickiego 
i w procesie oswajania się z nową sytuacją i nową kulturą, wiedza ta może umknąć.

Sytuacja wygląda podobnie, jeśli zapytamy bibliotekarzy o to, jakimi kompetencja-
mi czytelniczymi wykazują się studenci ED. Brak wyraźnej przewagi nad jakąkolwiek 
z umiejętności i wiedzy potrzebnej do poruszania się po Bibliotece – okazuje się, że 
to sprawa bardzo indywidualna i zależna od czytelnika. Można jedynie stwierdzić, że 
studenci ED przede wszystkim dobrze radzą się w obsłudze skanerów i drukarek (mają 
do dyspozycji instrukcje w języku angielskim) oraz korzystają z wypożyczeń krótko-
terminowych, których zasady są im dobrze znane. Pozostałe kompetencje, czyli limity 
wypożyczeni, obsługa katalogu, korzystanie z dostępu zdalnego i strony internetowej 
Biblioteki czy ogólna nawigacja w budynku Biblioteki, wypadają podobnie – ani do-
brze, ani źle.

Codzienne obserwacje bibliotekarzy pokazują, że studenci English Division odwie-
dzają naszą bibliotekę najczęściej po to, by uczyć się z własnych książek i notatek 
oraz korzystać z komputerów i Internetu. Odpowiedzi twierdzących udzieliło 100% an-
kietowanych. Kolejno pracownicy bibliotek wskazali spotkania ze znajomymi (95%), 
a także wykorzystywanie urządzeń kopiujących (79%). Co trzeci ankietowany zauwa-
żył, że studenci English Division uczą się z materiałów bibliotecznych, a ponad połowa 
z nich potrafi i wypożycza książki (54%).

W kolejnym pytaniu pracownicy naszej biblioteki mieli ocenić swój kontakt z za-
granicznymi studentami. 80% z nich chętnie pomaga im w poruszaniu się po Biblio-
tece, ale już niewiele ponad połowa (52%) lubi rozmawiać z English Division. Co 
ciekawe, zarówno 47% bibliotekarzy przyznało, że często zwraca uwagę studentom 
za ich niestosowne zachowanie i tyle samo naszych pracowników tego nie robi. Ponad 
połowa naszych bibliotekarzy (52%) pożycza materiały biurowe, udziela wskazówek, 
jak poruszać się po mieście, ale tylko jedna trzecia chętnie pomaga studentom ED 
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w tłumaczeniu różnego typu informacji i materiałów z języka polskiego na angielski. 
Jedno z pytań dotyczyło oceny relacji między studentami a bibliotekarzami. Aż 75% 
ankietowanych określiło swój stosunek do studentów ED jako pozytywny. Co 5 biblio-
tekarz przyznał, że swoje relacje ocenia jako obojętne.

Połowa ankietowanych uważa, że studenci English Division mogą czuć się czę-
ścią społeczności akademickiej, ale aż 85% wskazuje, że są oni widoczną, oddzielną 
grupą w środowisku studenckim i utrzymują zbyt mało kontaktów z Polakami (70%). 
W związku z tym, według ok. 60% pracowników Biblioteka powinna włączyć się do 
procesu integracji studentów zagranicznych poprzez różnego rodzaju działania, po-
magać w adaptacji do życia w Polsce jako kraju obcym dla English Division, gdyż 
potrzebują działań mających na celu zintegrowanie ich z Polakami. 65% bibliotekarzy 
widzi to, że studenci ED potrzebują takich działań (w porównaniu do 75% pozytyw-
nych odpowiedzi wśród polskich studentów). Jednak tylko 35% badanych wyraziło 
zdecydowaną chęć wzięcia udziału w takich akcjach. Jedna czwarta odpowiedziała 
negatywnie, a 40% bibliotekarzy nie wie czy chciałaby uczestniczyć w działaniach 
mających na celu integrację środowiska studentów zagranicznych z polskimi. Na to 
samo pytanie studenci opowiedzieli bardziej ochoczo, ponieważ aż 66% żaków chętnie 
wzięłoby udział w takich wspólnych wydarzeniach.

Bibliotekarze udzielili również informacji, jakie działania może podjąć Biblioteka, 
aby pomóc studentom English Division w integracji. Wśród najczęściej pojawiających 
się odpowiedzi pojawiały się propozycje organizowania dni/wieczorów narodowych, 
spotkań kulturalnych z udziałem wszystkich studentów, organizowanie imprez i wy-
staw promujących zwyczaje, kulturę i tradycje krajów, z których pochodzą studenci 
ED. Wszystkie te działania powinny być prowadzone we współpracy zarówno z dzie-
kanatami, jak również z samorządami i organizacjami studenckimi.

4. Wnioski

Wydaje się, że w kontaktach z innymi ludźmi – zarówno w tych dobrych, jak i złych, 
bardzo dużą rolę odgrywają stereotypy. Są one znacznym składnikiem obrazu świata 
i wpływają na nasze sądy, zachowania oraz reakcje w różnych sytuacjach. Stereotypy 
są niechlubną matką uprzedzeń, które powodują zazwyczaj negatywną ocenę jakiegoś 
elementu rzeczywistości, czyli na przykład oceny studenta cudzoziemca.

Niestety można powiedzieć, że poziom komunikacji międzykulturowej polskich 
studentów jest niski. W większości przypadków nie wiedzą zbyt wiele na temat krajów 
pochodzenia studentów ED, ich zwyczajów oraz kultury. Zauważają jedynie postępo-
wanie odbiegające od przyjętych norm, zbyt głośne oraz pewne siebie zachowanie, 
które nie zawsze w naszym kraju postrzegane jest jako pozytywne. Badania naukowe 
dowodzą, że „brak informacji często prowadzi do nieporozumień, a te z kolei powodują 
niepewność, niejasność, trudności i niepowodzenia w komunikacji międzykulturowe-
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j”8. Takie nieporozumienia działają w obie strony: studenci polscy nie zawsze rozumie-
ją swoich zagranicznych kolegów i na odwrót… W ich wypowiedziach wielokrotnie 
pojawiają się poglądy, że studenci zagraniczni mają na studiach łatwiej, nie wymaga 
się od nich tak dużo, jak od Polaków, program dla nich jest okrojony, a wykładowcy 
pobłażliwi.

Wyniki przeprowadzonej ankiety pokazują jednoznacznie, że spotkania ze studen-
tami z innych krajów nie mają charakteru bezpośredniego i osobistego. W większości 
są one przypadkowe i zupełnie anonimowe. Należy dodać, że relacje te nie są utrud-
nione ze względu na brak znajomości języka angielskiego, ponieważ tylko 2% ankie-
towanych zadeklarowało jego nieznajomość. Przeważająca większość studentów zna 
język angielski w stopniu bardzo dobrym lub przynajmniej komunikatywnym, a to już 
wystarczy do utrzymania nie tylko przypadkowych kontaktów, ale i bardziej zażyłych 
znajomości. Problem w integracji tych środowisk, to z pewnością bariera mentalna 
oraz sama specyfika studiów medycznych, które są bardzo wymagające, więc studenci 
muszą nauce poświęcać znaczną część swojego czasu.

Jakie były nasze założenia, a co pokazały wyniki ankiety? Otóż okazało się, że 
miejsce zamieszkania nie ma żadnego wpływu na postrzeganie obcokrajowców, po-
nieważ w dzisiejszych czasach coraz częściej dochodzi do spotkania osób z nowych 
kultur, bez względu czy jest się mieszkańcem miasta czy wsi. 

Wiele emocji pokazały odpowiedzi na pytania dotyczące postrzegania studentów 
zagranicznych, a zwłaszcza ich sytuacji finansowej. Z naszej strony wygląda to trochę 
inaczej, sytuacja materialna jest dość zróżnicowana, ponieważ część studentów jest 
z pewnością niezależna finansowo, inni mogą studiować dzięki kredytom studenckim. 
Ale spotykamy również osoby z Europy Wschodniej, które mogą kontynuować naukę 
tylko dzięki stypendiom i ich warunki materialne nie są zbyt korzystne.

Nasi studenci zauważyli, że obcokrajowcy mają coraz mniejsze problemy adapta-
cyjne i zachowują się w naszej społeczności pewnie i swobodnie. Przelotne i spora-
dyczne relacje między studentami zagranicznymi a polskimi skutkują niestety tym, że 
Polacy nie są świadomi, że ich koledzy są często w niełatwej sytuacji emocjonalnej, 
ponieważ nie mają bezpośredniego kontaktu z rodziną i bliskimi osobami.

Zdecydowana większość respondentów dostrzega wpływ obcych studentów na roz-
wój ekonomiczny miasta, jak również pozytywny wizerunek Polski za granicą. Poza 
tym ich obecność spowodowała zmiany zachodzące w mieszkańcach Gdańska, są oni 
bardziej otwarci na nowe kultury.

Zauważając niewątpliwie istniejący problem, uczelnia i Biblioteka powinny 
współdziałać, aby pomagać studentom polskim zgłębiać tajniki trudnej sztuki dialo-

8 Katarzyna Nadarzewska: Stereotypy kulturowe i uprzedzenia oraz ich przezwyciężanie w komuni-
kacji wielokulturowe. Rozpr. Nauk. Zawod. Państw. Wyż. Szk. Zawod. w Elblągu 2001 z.7 s. 102
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gu międzynarodowego. Mieści się w nim zarówno nauka języków obcych, ale także 
kształtowanie postaw otwartych na inne kultury oraz pogłębiane wiedzy o zwyczajach 
panujących w innych częściach świata.

Oddzielanie się grupy studentów zagranicznych od studentów polskich jest zja-
wiskiem znanym w socjologii i nie ma możliwości jego uniknięcia: „na podstawie 
kategoryzacji społecznych studenci międzynarodowi postrzegani są przez studentów 
lokalnych oraz pracowników uczelni i instytucji okalających uniwersytety jak oddziel-
na grupa i tak też są traktowani. Często kategorią nie jest bycie studentem, a bycie 
miejscowym lub Erasmusem. Sami przyjezdni również silnie identyfikują się z własną 
Erasmusową grupą, niezależnie od tego, czy przyjechali z zamiarem poznawania kul-
tury lokalnej czy zabawy w środowisku międzynarodowym”9. Studenci zagraniczni 
tworzą wokół siebie tzw. bufor wielokulturowy, który jest po prostu grupą  cudzo-
ziemców bez względu na kraj pochodzenia. W ramach tego buforu studenci tworzą 
samowystarczalną grupę społeczną, która realizując swoje potrzeby samodzielnie, nie 
potrzebuje kontaktu z osobami „z zewnątrz”10. Co zrobić, aby grupa ta otworzyła się na 
zewnątrz? Studenci-czytelnicy Biblioteki Głównej GUMed mają mnóstwo pomysłów, 
w jaki sposób można zintegrować te dwie grupy akademickie tak, aby każda z nich 
czuła się usatysfakcjonowana. To przede wszystkim organizowane odgórnie imprezy 
integracyjne, wspólne zajęcia, spotkania dotyczące różnych kultur i wykłady pozwa-
lające zapoznać się z kulturą polską czy egzotyczną dla nas obyczajowością arabską, 
skandynawską, kanadyjską itp.

Warto zwrócić uwagę na to, że w literaturze dotyczącej funkcjonowania w społeczno-
ści akademickiej obcokrajowców podkreśla się wielokrotnie to, iż „’Studenci międzyna-
rodowi’ funkcjonują na uczelniach w wielu krajach na zasadach grupy mniejszościowej 
z przynależnymi tej sytuacji wszelki dysfunkcjami. Mają gorszy od grupy dominującej 
(studentów rodzimych) dostęp do zasobów, tj. przedmiotów, wykładowców, labora-
toriów i sprzętu, baz danych informacji, życia studenckiego, np. działań samorządu 
i innych. Mają mały wpływ na to, co się na uczelni dzieje. Ich potrzeby i oczekiwania 
nie są brane pod uwagę w głównym nurcie działań”11. Nie do końca można zgodzić się 
z takim stwierdzeniem, ponieważ GUMed oraz Biblioteka Główna starają się włączać 
studentów ED w różne akcje oraz brać po uwagę ich potrzeby przy planowaniu różnych 
działań: Orientation Week, pomoc psychologiczna, działający przy Samorządzie Stu-
denckim Student Council oraz bardzo szeroka oferta anglojęzycznej literatury, anglo-
języczna wersja strony internetowej uczelni i Biblioteki. Ponadto wszelkie ogłoszenia 
i zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki są opisywane nie tylko w języku polskim, ale 

9 Monika Białas-Henne, Paweł Boski : Bufor wielokulturowy. Psych. Społ. 2014 T. 9 z. 2 s. 181
10 Monika Białas-Henne, Pawe Boski : Bufor wielokulturowy, op.cit., s. 180
11 Dominika Cieśl ikowska: Między nami cudzoziemcami – zagadnienia komunikacji międzykulturo-

wej w doświadczeniach studentów z różnych krajów…, s. 164
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i po angielsku (podobnie jest z nawigacją w Bibliotece), a pracownicy Wypożyczali 
i Czytelń znają język angielski w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. 
Tych działań nie zauważają również w znacznej większości (69%) studenci polscy. 
Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wszystkie te działania są skierowane wyłącznie dla 
studentów obcojęzycznych (poza ofertą literatury, z której korzystają wszyscy studen-
ci) i z założenia wykluczają chęć uczestniczenia w nich Polaków. Wszystkie te zajęcia 
i akcje wykluczają wspólne działanie tych grup, a jedynie jeszcze bardziej mogą je 
różnicować i dzielić zakładając podziały.

Ważnym postulatem we wzajemnych kontaktach powinno być traktowanie pew-
nych krążących stereotypów jako wskazówek, jak mamy postrzegać i zachowywać 
się w kontakcie z drugim człowiekiem. Wszystko to powinno być opatrzone dawką 
zdrowego rozsądku i autorefleksji wykluczającej negatywne czy krzywdzące myślenie 
o innych lub ich złe traktowanie oparte na niesprawiedliwym stereotypie. 

Na szczęście kolejne badania pokazują, że zachodzą pozytywne zmiany w relacjach 
między studentami zagranicznymi a Polakami. Obcokrajowcy czują się w naszym kra-
ju coraz lepiej i bardziej bezpiecznie. Dlatego z roku na rok coraz chętniej wybierają 
nasze uczelnie, w których chcą studiować.
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