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SESJA I

Jolanta Stępniak Szkoła wyższa i jej biblioteka – warunki integracji

lidia SzczygłowSka Biblioteka jako przestrzeń inkubacyjna dla innowacji

W Sesji I  
wygłoszono także referat
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SESJA I  9

Jolanta Stępniak

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Szkoła wyższa i jej biblioteka  
– warunki integracji

Szkoły wyższe są rozbudowanymi organizmami, których działalność naukową i dydak-
tyczną wspomaga administracja centralna uczelni oraz inne jednostki, a wśród nich 
biblioteki. Sprawność funkcjonowania uczelni powinien zapewnić zintegrowany system 
obsługi badań naukowych, toku studiów, ewidencji pracowników i studentów, gospodarki 
materiałowej, obsługi finansowej i nadzoru inwestycji. Takie centralnie zarządzane syste-
my są obecnie tworzone na wielu uczelniach, również tam, gdzie od wielu lat funkcjonują 
zintegrowane systemy biblioteczne. Celem referatu jest wskazanie warunków, jakie po-
winny być spełnione, aby możliwa była pełna integracja systemu bibliotecznego i ogólno-
uczelnianego, bez dublowania zadań, przy zapewnieniu sprawnego przepływu informacji 
pomiędzy systemami, przy wspólnym wykorzystaniu tworzonych w różnych modułach 
zintegrowanych systemów uczelni hurtowni danych i zagwarantowaniu centralnej ich 
archiwizacji, ze specjalnym uwzględnieniem zadań biblioteki w procesie udostępniania 
i archiwizacji dorobku naukowego i dydaktycznego uczelni. 

Zarządzanie przedsiębiorstwem typu uczelnia
Współczesna szkoła wyższa może być porównana do dużego przedsiębiorstwa, 

w którym na wejściu mamy kadry prowadzące badania naukowe, kandydatów na stu�
dentów, środki finansowe oraz bazę materiałową uczelni, na wyjściu zaś wyniki badań 
naukowych oraz absolwentów, którzy osiągnęli oczekiwany przez uczelnię poziom wie�
dzy i kwalifikacji, rozliczenie poniesionych kosztów i aktualny stan bazy materiałowej. 
Pomiędzy oboma tymi stanami zawarte są różnorodne działania umożliwiające realizację 
celów i zadań szkoły wyższej, w tym biblioteki obsługujące i wspomagające prowadzoną 
na uczelni działalność dydaktyczną i naukową.

Sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa jest uzależniona między innymi od spo�
sobu gromadzenia i aktualizowania danych o wszystkich jego częściach składowych, od 
jakości systemu przepływu informacji i poprawności realizowanych procedur, po stwo�
rzenie metod i warunków dla oceny stopnia osiągnięcia zamierzonego celu. Uspraw�
nieniu obsługi uczelni i zapewnieniu warunków dla realizacji jej podstawowych zadań 
służy system wspomagania zarządzaniem uczelnią. Jest to system zapewniający spo�
łeczności akademickiej dostęp do właściwej informacji we właściwym czasie, uspraw�
niający procesy analizy, raportowania i podejmowania decyzji, tak aby uczynić działa�
nia uczelni bardziej efektywnymi, lepiej skoordynowanymi, a także uporządkowanymi  
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10 Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych

i bezpiecznymi1. Właściwym środowiskiem dla systemu wspomagania zarządzania są 
rozbudowane systemy informatyczne, integrujące różne moduły funkcjonalne obsługu�
jące poszczególne obszary działalności szkoły wyższej.

Duże zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP (Enterprise Resource Planning 
– Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) oparte są na jednej wspólnej dla całego syste�
mu bazie danych, co pozwala na pełną ewidencję zasobów uczelni oraz optymalne upo�
rządkowanie zachodzących w jednostce procesów2. W systemach zintegrowanych, w po�
szczególnych modułach wykorzystywane są procedury tworzone zgodnie z zaleceniami 
uczelnianego systemu jakości. Zintegrowany system wprowadza porównywalne warunki 
administrowania na całej uczelni, działa w ramach identycznych przepisów i standardów. 
Zakres gromadzonych we wspólnej bazie danych odpowiada potrzebom określonym dla 
poszczególnych modułów (obszarów działania uczelni), a uprawnienia i zakres odpowie�
dzialności osób wprowadzających i pobierających dane z systemu zapewnia bezpieczeń�
stwo bazy i właściwy nadzór nad poprawnością i aktualnością gromadzonych danych. 
Przygotowanie spójnych procedur działania w obrębie całej uczelni jest istotnym etapem 
wdrażania systemu ERP, tym trudniejszym w realizacji, im bardziej zdecentralizowana 
jest uczelnia objęta wdrożeniem. Zmiana systemu organizacji pracy jest, obok utworze�
nia spójnej bazy danych, jednym z najważniejszych efektów wdrożenia ERP, pozwalają�
cym na usprawnienie zarządzania wyodrębnionymi obszarami działalności uczelni. 

J. Toczyńska wskazuje, że zakres funkcjonalny systemu zarządzania szkołą wyższą po�
winien objąć dwa obszary: zarządzanie administracyjne i zarządzanie technologią naucza�
nia3. Wydaje się jednak, że zakres ten powinien być uzupełniony o co najmniej dwa inne 
obszary: zarządzanie działalnością naukową oraz zarządzanie usługami tj. działalnością 
poza dydaktyczną uczelni, np. wydawnictwem, domami studenckimi, stołówkami czy 
parkingami, ale także, a z naszego punktu widzenia przede wszystkim – bibliotekami. 

Uczelniany system zarządzania powinien uwzględniać docelowo albo odpowiednie 
moduły funkcjonalne obejmujące działalność całej uczelni, albo zapewniać interfejs dla 
wymiany i aktualizacji danych dostarczanych przez systemy współpracujące. Jednym 
z systemów współpracujących jest system biblioteczny, którego funkcjonowanie powin�
no być ściśle sko relowane z działaniem wielu jednostek uczelni. Niezbędna jest wymiana 
danych i określenie wspólnych dla biblioteki obszarów działania z modułami obsługują�
cymi dydaktykę, badania naukowe oraz podstawowe systemy administrowania uczelnią 
(systemy finansowo-księgowe, gospodarka materiałowa).

Ważnym celem wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią jest uspraw�
nienie obsługi pracowników naukowych i studentów. Uczelnia, jak każde przedsiębior�

1 Krupa M., Pękala M.: Doświadczenia z wdrożenia uczelnianego zintegrowanego systemu informatyczne�
go na podstawie Uniwersytetu Jagiellońskiego wchodzącego w skład konsorcjum 4U. W: Nowe wyzwania 
dla zastosowań IT. VII edycja konferencji cyklu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią. War�
szawa 2008, s. 159.

2 Pękala M.: Zintegrowany system zarządzania uczelnią, Alma Mater 2007 nr 93, s. 70.
3 Toczyńska J.: Zintegrowany system zarządzania szkołą wyższą, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 

Organizacja i Zarządzanie 2006 z. 36, s. 200.
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SESJA I  11

stwo powinna być zorientowana przede wszystkim na obsługę swojego klienta. Wymaga 
to zmiany modelu działania całej instytucji, oferowania usług w czasie i formie dogodnej 
dla obsługiwanej grupy. 

Stan obecny 
Obecnie w polskich szkołach wyższych nie funkcjonują jeszcze na dużą skalę w pełni 

zintegrowane systemy informatyczne4. Te istniejące wspomagają najczęściej tylko wy�
brane obszary działania uczelni i projektowane są w formie odrębnych modułów infor�
matycznych np.:
1. ewidencja danych studenckich i procedury obsługi dziekanatów (w tym obsługa płat�

ności),
2. kadry i płace,
3. finanse i księgowość,
4. gospodarka materiałowa (magazynowa),
5. ewidencja środków trwałych.

Dużą popularność zdobył opracowany specjalnie dla potrzeb szkół wyższych Uniwer�
sytecki System Obsługi Studiów (USOS)5, stosowany obecnie w 13 uczelniach. Projek�
towany początkowo z myślą o wspomaganiu procesu rekrutacji na studia, szybko rozrósł 
się i obejmuje obecnie wszystkie podstawowe procedury związane z obsługą studentów 
(ewidencja osobowa, planowanie zajęć, ewidencja zaliczeń i punktacja ESTC). Ważnym 
elementem systemu jest aktualizowana na bieżąco baza ewidencji studentów oraz reje�
stracja na oferowane przez uczelnię zajęcia. Baza USOS może dostarczać dane osobowe 
do innych uczelnianych systemów informatycznych, ale nie jest zwykle z tymi systema�
mi funkcjonalnie powiązana. Nie ma takich powiązań np. z systemem rozliczeń pensum 
kadry nauczającej (liczba zrealizowanych godzin w ramach pensum dydaktycznego), czy 
też z systemem bibliotecznym. W uczelniach stosujących USOS systemy biblioteczne 
mogą pobierać dane dotyczące nowo przyjętych studentów (raport zamykający procedu�
rę rekrutacji), ale już proces aktualizacji danych określający status studenta po każdym 
zakończonym semestrze czy roku nie przebiega w sposób automatyczny i najczęściej 
w ogóle nie podlega dalszej automatycznej synchronizacji z systemem bibliotecznym.

Dużą popularność, szczególnie w szkołach niepublicznych, zdobyły systemy zarzą�
dzania procesami rozliczeń, w tym rozliczeń opłat wnoszonych przez studentów, pen�
sum wykładowców, obsługi finansowej grantów i projektów, rozliczeń jednostek z ich  

4 Konsorcjum utworzone przez SIEMENS Sp. z o.o., SAP Polska Sp. z o.o. oraz Prokom Software SA w li�
stopadzie 2006 r. podpisało z 4 polskimi uczelniami umowę o realizację systemu mySAP ERP dla potrzeb 
wspomagania zarządzania. Porozumienie odjęło wdrożenia na: Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie 
Jagiellońskim, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytecie Śląskim. Okres pełnego wdro�
żenia planowany jest na 4 lata. System nie obejmuje modułu biblioteka, ale planowane jest uruchomienie 
odpowiednich interfejsów wszędzie tam, gdzie będzie niezbędna wymiana danych pomiędzy systemem 
zarządzania uczelnią, a systemem bibliotecznym. Obecnie wdrożenie systemu jest w fazie projektowej.

5 USOS. W: Wikipedia [online] [dostęp 8.06.2008]. Dostępny w Internecie:  
http://pl.wikipedia.org/wiki/USOS.
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12 Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych

działalności naukowej (dane do Ankiety jednostki)6. Te systemy również nie mają na 
obecnym etapie powiązań z systemem bibliotecznym, choć jest wiele punktów, w któ�
rych wymiana danych i dobra komunikacja zapewniłaby sprawniejsze funkcjonowanie 
uczelni. Studenci dokonują przecież rozliczeń finansowanych także z systemem biblio�
tecznym (np. opłaty za nieterminowy zwrot książek), pracownicy naukowi rejestrują 
w systemie bibliotecznym wydawnictwa kupowane z grantów, a informacja przekazana 
z systemu uczelnianego do bibliotecznego o udziale pracowników w konferencjach może 
być sygnałem dla podjęcia starań o pozyskanie do biblioteki materiałów konferencyj�
nych. Proces gromadzenia danych do Ankiety jednostki, może wymagać pozyskania wie�
lu danych z systemu bibliotecznego (wykaz publikacji pracowników naukowych, ogólne 
dane o zbiorach bibliotecznych). Jednak mimo rosnącej świadomości potrzeby wymiany 
tych danych i usprawnienia przepływu informacji w obrębie uczelni, brak zwykle okre�
ślonych procedur i narzędzi (interfejsu) dla usprawnienia komunikacji pomiędzy odręb�
nymi systemami generującymi i/lub wykorzystującymi te same dane. 

Komunikacja wewnątrz uczelni
Analizując potrzeby w zakresie wdrażania systemów wspomagających funkcjonowa�

nie uczelni J. Zapalski7 wskazuje na istotną rolę przepływu informacji w obrębie sys�
temu. K. Karwowska8, pisząc o wirtualnym dziekanacie, podkreśla szczególną funkcję 
i potrzebę poprawy jakości komunikacji pomiędzy najważniejszymi elementami syste�
mu, tj. pomiędzy: studentami, pracownikami naukowo-dydaktycznymi i pracownikami 
administracji (dziekanatów). Jakość przepływu danych i informacji staje się ważnym 
parametrem oceny zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią.

W dobie Internetu, powszechności komunikowania się instytucji z otoczeniem przez 
informacje zawarte na stronach domowych, wobec rosnącego znaczenia technologii Web 
2.0 dla wymiany informacji i tworzenia więzi w obrębie konkretnych grup lub środo�
wisk, nie można zachować tradycyjnego modelu komunikacji w obrębie uczelni. Skala 
wdrożenia nowych technologii świadczy o nowoczesności i randze uczelni. Komuni�
katy w wersji drukowanej wywieszane na tablicach ogłoszeń muszą odejść do lamusa. 
Wymaga tego nie tylko kreowanie wizerunku nowoczesnej uczelni, ale też praktycz�
na potrzeba usprawnienia bieżącej pracy. Zmian oczekują przede wszystkim uczestnicy 
systemu komunikacji szkół wyższych – pracownicy naukowi i dydaktyczni, studenci, 
kandydaci na studia i ich rodzice (główni „sponsorzy” nauki), ale także absolwenci, in�
stytucje współpracujące i nadzorujące funkcjonowanie uczelni. Potwierdzeniem słuszno�
ści takiego sposobu myślenia jest porównanie większości stron domowych uczelni, które 
przeznaczają obszerne bloki informacji dla tych właśnie grup odbiorców. 
6 Bieniasz M.: Kompleksowe zarządzanie procesami rozliczeń na uczelniach wyższych. W: Nowe wyzwania 

dla zastosowań IT. VII edycja konferencji cyklu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią. War�
szawa 2008, s. 137.

7 Zapalski J.: Potrzeba stosowania zarządzania informacją i przepływem pracy w szkole wyższej, Prace 
Naukowe Politechniki Radomskiej. Pedagogika 2004 nr 1, s. 32.

8 Karwowska K.: Wirtualny dziekanat, Forum Akademickie 2005 R.12 nr 10, s. 38.
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Komunikacja w szkole wyższej obejmuje przekazywanie informacji i wymianę da�
nych w wielu sferach, w tym na przykład w: 
1. administrowaniu uczelnią (informowaniu o wewnętrznych przepisach, decyzjach, za�

rządzeniach, wymianie danych niezbędnych dla funkcjonowania systemu np. finanso�
wych, osobowych),

2. obsłudze dydaktyki (komunikacji pomiędzy pracownikami dydaktycznymi i studen�
tami),

3. obsłudze badań naukowych (komunikacji pomiędzy uczestnikami projektów, jednost�
kami obsługującymi badania). 
Udział systemu bibliotecznego w sferze komunikacji określonej jako „sfera admini�

strowania uczelnią” nie budzi wątpliwości i choć w praktyce nie zawsze obieg informa�
cji na uczelni jest prawidłowy, to jednak formalnie istnieją procedury, które zapewniają 
wszystkim jednostkom uczelni dostęp do podstawowych danych i informacji generowa�
nych przez „zarząd uczelni”. Natomiast tylko w niewielu polskich uczelniach stworzono 
warunki dla działania wirtualnych dziekanatów, w których można złożyć elektroniczne 
podanie z prośbą np. o przesunięcie terminu zaliczenia, czy uzyskanie poświadczenia 
o statusie studenta na uczelni. Przykłady elektronicznych obiegówek, które potwierdzają 
stan rozliczeń osób (studentów lub pracowników) z uczelnią, bez potrzeby fizycznego 
udania się do wielu, często oddalonych od siebie lokalizacyjnie jednostek uczelni – na�
leżą do rzadkości9, a przecież taki właśnie powinien być zasadniczy cel tworzenia na 
uczelni jednolitej bazy danych, w której dane aktualizują poszczególne jednostki w mia�
rę realizowanych procedur, tak by inne jednostki mogły zawsze mieć do nich dostęp. 
Stan obecny oznacza, że nie ma jeszcze pełnej integracji nawet dla wybranych obszarów 
funkcjonowania uczelni. Wśród zadań uczelni wymagających pilnie usprawnienia, naj�
bardziej palącym problemem jest optymalizacja obsługi dziekanatów, do czego można 
skutecznie wykorzystać systemy klasy USOS. Drugim elementem tego obszaru działania 
jest bezpośrednia obsługa prowadzonej na uczelni dydaktyki. Z punktu widzenia syste�
mów bibliotecznych istotniejszym, choć trudniejszym do wdrożenia, wydaje się udział 
w tym właśnie obszarze. 

Obsługa dydaktyki 
W dydaktyce istnieje wiele kanałów komunikacji nieformalnej. Wykładowcy kontak�

tują się bezpośrednio ze studentami, przesyłają drogą internetową materiały na zajęcia, 
wyniki kolokwiów czy egzaminów, studenci tworzą własne listy dyskusyjne. Często są 
w tym celu wykorzystywane nie tylko służbowe adresy e-mail i strony domowe insty�
tutów, ale także adresy prywatne i własne strony domowe wykładowców i studentów. 
Obecny stan stwarza nieefektywny, wielokanałowy system komunikowania się. Z punktu 
widzenia porządkowania procedur i sposobu funkcjonowania uczelni nie jest to zjawi�
sko korzystne, gdyż pomija ono możliwość zapewnienia wspólnej platformy wymiany  

9 Powiązanie oprogramowania do obsługi dziekanatu oraz systemu bibliotecznego PROLIB oferuje dostaw�
ca obu systemów firma Max Elektronik S.A. z Zielonej Góry.
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14 Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych

danych i informacji, a także utrudnia wykorzystanie istniejących kanałów komunikacji 
dla innych potrzeb lub przez innych uczestników procesu kształcenia. 

Wielokanałowość systemu komunikacji jest też niekorzystna z punktu widzenie in�
tegracji z systemem bibliotecznym. Wykładowcy pomijają ofertę systemu biblioteczne�
go dla studentów (np. informację o szkoleniach), nie informują, że zalecana literatu�
ra jest dostępna w zbiorach biblioteki oraz że do dyspozycji studentów są kupowane 
(udostępniane) przez bibliotekę zbiory elektroniczne. Równocześnie udostępniane przez 
wykładowców materiały edukacyjne nie stanowią części oferty systemu bibliotecznego. 
Tym samym następuje częściowe wykluczenie bibliotek ze sfery jednostek niezbędnych 
w procesie kształcenia. Oczywiście, jeśli zalecana przez wykładowcę literatura jest w bi�
bliotekach, to zapewne studenci będą z niej korzystać. Jednak coraz częściej wykładow�
cy zastępują pisanie skryptów, udostępnianiem wykładów (w formie notatek, prezentacji 
Power Point, albo pliku video) i odsyłają studentów bezpośrednio do zasobów otwartego 
Internetu. W takiej sytuacji, jeśli tok wykładu udostępnionego w Internecie nie wymaga 
uzupełnienia wiedzy o dodatkową literaturę (zdaniem studenta), to wówczas nie będzie 
powodów do odwiedzenia biblioteki i w świadomości uczących się biblioteka nie zaist�
nieje lub pozostanie miejscem przechowywania przestarzałych, zbędnych publikacji.

Komunikację pomiędzy wykładowcą i studentami może wspierać oprogramowanie 
wykorzystywane dla potrzeb nauczania na odległość, stanowiące narzędzie uzupełniające 
nowe techniki kształcenia np. programy typu „Virtual Learning Environment” (do któ�
rych zaliczamy także programy klasy: „Course Management System” czy „Learning 
Management System”)10. Celem tych systemów jest przede wszystkim wspomaganie 
procesu nauczania i organizacji zajęć dydaktycznych na uczelni. W tej grupie programów 
szczególną popularność zdobyły produkty grupy BlackBoard Academic Suite11,12 obej�
mujące zespół narzędzi wykorzystywanych w dydaktyce (BlackBoard Learning System), 
stosowanych do prezentacji zasobów edukacyjnych (BlackBoard Content System) i ich 
linkowania ze źródłami informacji oferowanymi przez bibliotekę (BlackBoard Comunity 
System). Struktura typowej strony domowej wykładowcy w systemie BlackBoard zawie�
ra informacje o prowadzonych zajęciach, linki do wykładów, kalendarz zajęć (zaliczeń) 
oraz przegląd informacji ze strony domowej biblioteki, zawierających dane o oferowa�
nych usługach, czasopismach elektronicznych, module rezerwowania wydawnictw na 
konkretne zajęcia (e-reserve), a także pełnotekstowe podręczniki do nauki korzystania 
ze źródeł informacji. 

Całość oprogramowania stwarza dogodne warunki dla pełnej integracji zasobów 
edukacyjnych i ogólnie procesu kształcenia z systemem bibliotecznym, a jednak mimo 

10 Virtual Learning Environment . W: Wikipedia: the free encyclopedia [online] [dostęp 19.06.2008]. Dostęp-Dostęp�
ny w Internecie: http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_learning_environment.

11 BlackBoard. W: Wikipedia: the free encyclopedia [online] [dostęp 22.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
http:// en.wikipedia.org/wiki/Blackboard_Inc. 

12 Do tej samej klasy programów należy system WebCT – obecnie produkt grupy BlackBoard. WebCT. 
W: Wikipedia: the free encyclopedia [online] [dostęp 22.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/WebCT. 
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szerokiego wykorzystania tej technologii na wielu uczelniach Clair Dygert13 wskazuje, 
że w praktycznych zastosowaniach brak zwykle powiązań pomiędzy obu systemami. 
Bariery w osiągnięciu lepszej współpracy systemu BlackBoard z systemami bibliotecz�
nymi pozostają raczej w sferze mentalnej i braku wiedzy o działaniach podejmowanych 
przez wykładowców wśród bibliotekarzy i odwrotnie, a to świadczy o złym przepływie 
informacji w obrębie uczelni. W efekcie nie są wykorzystywane opcje e-reserve ofero�
wane przez większość systemów bibliotecznych dla rezerwacji zbiorów drukowanych 
na konkretne kursy lub realizowane tematy czy też opcje bezpośredniego linkowania 
literatury zalecanej do dostępnych zasobów elektronicznych. Zarówno oprogramowanie 
z grupy BlackBoard, jak i podobne wykorzystywane w nauczaniu na odległość może być 
wykorzystywane do kontaktów z bibliotekarzem (ask librarian = zapytaj bibliotekarza) 
czy też wspierać szkolenia biblioteczne z wykorzystania źródeł informacji. 

Innym przykładem stosowania nowych metod komunikacji dla obsługi średnio 
ok. 600/700 studentów dziennie są doświadczenia Universidad Autònoma de Barcelona14, 
promujące model wirtualnego kampusu dla wspomagania dydaktyki. Wdrażając metody 
„Information Communications Technology” (ICT) uczelnia promuje elektroniczne za�
soby edukacyjne, interaktywny sposób komunikacji pomiędzy pracownikami naukowy�
mi i studentami, a także wewnątrz grup studentów. Podstawowym celem uruchomienia 
wirtualnego kampusu była poprawa jakości kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem 
komunikacji pomiędzy nauczycielami akademickim a studentami. W przedstawionym 
przykładzie pominięto jednak informację o integracji wirtualnego kampusu z systemem 
bibliotecznym, a bezpośredni ogląd stron domowych uczelni i biblioteki prowadzi do 
konstatacji o braku jakichkolwiek powiązań.

W Polsce przykładem „wirtualnego kampusu” jest platforma udostępniona na Wy�
dziale Ekonomicznym UMCS15. Wykładowcy zamieszczają tu w ujednolicony meto�
dologicznie sposób: materiały wykładowe, materiały ćwiczeniowe, pliki audio i wideo, 
propozycje źródeł wiedzy (artykuły, internetowe czasopismo, strony WWW), słowniki 
pojęć, a także stosują testy online sprawdzające wiedzę. Społeczność danego wydzia�
łu czy tylko kursu może tworzyć forum dyskusyjne dla wymiany informacji bieżących 
i dyskutowania zagadnień prezentowanych podczas wykładów (jak wykazują udostęp�
nione statystyki korzysta z tej możliwości nader chętnie). Część kursów ma charakter 
otwarty, dostęp do wielu innych wymaga rejestracji i jest przeznaczony tylko dla studen�
tów UMCS.

W menu głównym wirtualnego kampusu UMCS jest elektroniczny podręcznik „Pierw�
sze kroki w bibliotece”, a na stronie Biblioteki UMCS jest link do Wirtualnego Kampusu 
Biblioteki UMCS, gdzie dostępne jest szkolenie z przysposobienia bibliotecznego online. 
13 Dygert C., Moeller P.: Linking the Library and Campus Course Management System, Serials Librarian 

2007 Vol. 52 iss.3-4, s. 305-309. Dostępny także w Internecie: http://ser.haworthpress.com. 
14 The UAB Virtual Campus: an Essential Platform for a European Higher Education Environment / Bar J.M., 

Hernández J., Roldán, Castellà J., Journal of Cases on Information Technology 2007 Vol.9 nr 2, s. 37-48.
15 Wodecki A., Grad-Gruzińska M., Jasińska M.: Wirtualny Kampus Wydziału Ekonomicznego UMCS,  

E-Mentor 2006 nr 2, s. 36-38.
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Zatem podstawowa forma integracji obu systemów w sferze komunikacji formalnej jest 
zapewniona, gorzej natomiast z integracją merytoryczną, dotyczącą przekazywanych tre�
ści. Polecane linki – te na stronach bibliotek – nie zawierają adresów polecanych przez 
wykładowców w ich materiałach elektronicznych. Spisy zalecanej literatury (tzw. źródła 
wiedzy) nie kierują do biblioteki, a jedynie wskazują bibliografię publikacji, choć za�
pewne większość z tych źródeł jest dostępna w wirtualnym katalogu lubelskich bibliotek 
naukowych.

We wszystkich wspomnianych wyżej przykładach zastosowania narzędzi informatycz�
nych dla wspomagania zajęć dydaktycznych najistotniejszym elementem jest sposób ko�
munikowania się społeczności uczelnianej i wzajemne informowanie się o podejmowa�
nych działaniach (oferowanych zajęciach, zalecanej literaturze, kupionych bazach danych, 
udostępnionych czasopismach online). Często podkreśla się znaczenie udrożnienia syste�
mu komunikacji w obrębie uczelni jako warunku pełnej integracji podejmowanych dzia�
łań. Ujednolicenie bazy adresów e-mail, wymiana danych osobowych uczestników kursów 
i wykładowców, ujednolicenie struktury stron domowych jednostek uczelni, odsyłanie do 
informacji podawanych przez inne jednostki – stanowi pierwszy krok w tym kierunku. 

Takie działania ułatwiają bibliotekom włączenie się w proces prowadzonej w szko�
łach wyższych dydaktyki. Pozwalają na formułowanie odpowiedniej polityki gromadze�
nia zbiorów, określania zasad ich udostępniania, a przede wszystkim pozwalają wyko�
rzystywać utrwalone, istniejące kanały komunikacji wewnątrz uczelni do informowania 
o oferowanych zasobach i usługach. 

Docelowo udział biblioteki w systemie obsługi dydaktyki powinien obejmować ewi�
dencję, przechowywanie i udostępniane takich dokumentów jak: 

teksty wykładów przygotowanych do nauczania na odległość, �
nagrania cyfrowe z prowadzonych wykładów, �
materiały ćwiczeniowe – zestawy laboratoryjne, �
testy kontrolujące przyswajanie wiedzy – (bez ewidencji wyników), �
inne materiały dydaktyczne (słowniki terminologiczne, zbiory zadań),  �
zalecaną literaturę (w tym skrypty – w powiązaniu z katalogiem),  �
linki do zasobów elektronicznych (aktualizacja bez archiwizacji),  �
oprogramowanie na potrzeby kształcenia (biblioteka jako środowisko, dostępu do na� �
rzędzi wykorzystywanych w edukacji).

Obsługa badań naukowych
Drugim z ważnych obszarów funkcjonowania uczelni, które wspiera biblioteka, jest 

działalność naukowa. Tradycyjnie biblioteczne bazy danych rejestrują piśmiennictwo 
pozyskiwane na zamówienie pracowników naukowych, w tym rozliczane w ramach fi�
nansowania grantów, oraz rejestrują publikacje powstające jako rezultat prowadzonej 
działalności naukowej. Rejestracja dotyczy pozyskiwanych do zbiorów wydawnictw 
(monografii, skryptów, niepublikowanych podręczników) oraz prac niepublikowanych 
(doktoraty, raporty z badań) autorstwa pracowników uczelni, zarówno prac dostępnych 
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w wersji drukowanej, jak i dostępnych tylko w wersji elektronicznej. Dokumenty elek�
troniczne tworzą uczelniane repozytoria (biblioteki cyfrowe) – prowadzone z reguły 
przez biblioteki.

Biblioteki rejestrują też prace nieistniejące w ich zbiorach, ale będące autorstwa pra�
cowników uczelni. Pełna bibliografia publikacji (tych gromadzonych i tych lokalnie nie�
dostępnych) jest wykorzystywana w procesie oceny działalności naukowej pracownika 
lub podczas kategoryzacji jednostki go zatrudniającej. W wielu szkołach wyższych są 
to działania rutynowe, dobrze osadzone w istniejących procedurach uczelnianych (po�
twierdzone obowiązującymi przepisami wewnętrznymi), co wielokrotnie już opisano 
w piśmiennictwie bibliotecznym. Do tworzenia ewidencji mogą być wykorzystywane 
odrębne systemy informatyczne16, lub zintegrowane systemy biblioteczne, ale zwykle za�
danie dokumentowania działalności wydawniczej pracowników uczelni jest realizowane 
w całości przez biblioteki. 

Zdarza się niestety również tak, że mimo prowadzenia przez bibliotekę ewidencji 
publikacji pracowników uczelni, odrębnie i niezależnie prowadzona jest taka ewidencja 
w poszczególnych jednostkach uczelni, i to właśnie te lokalnie tworzone bazy stają się 
podstawą do oceny pracowników i jednostek uczelnianych (dzieje się tak w Politechnice 
Warszawskiej). Z punktu widzenia dążenia do integracji systemu uczelnianego dwoistość 
ewidencji jest działaniem nieefektywnym, wymagającym pilnego uporządkowania. Two�
rzone obecnie zintegrowane systemy zarządzania uczelnią uwzględniają moduł obsłu�
gi badań naukowych, a w nim ewidencję realizowanych projektów, grantów, otwartych 
i zakończonych przewodów doktorskich i habilitacyjnych, ale także ewidencję publikacji 
pracowników (jako element rozliczeń prowadzonej przez nich działalności naukowej). 
Takie podejście może stanowić zagrożenie dla działań tradycyjnie realizowanych przez 
biblioteki, o ile nie nastąpi pełna integracja poczynań biblioteki z potrzebami określony�
mi w systemie zintegrowanym.

Druga sfera działań biblioteki w obszarze nauki to udostępnianie zasobów, w szcze�
gólności zasobów elektronicznych i informowanie o szczególnie przydatnych zbiorach. 
Dla tej funkcji kluczowe znaczenie ma sprawny system powiadamiania (komunikacji) 
wewnątrz uczelni, o czym była już mowa wyżej. 

Tu warto jedynie dodatkowo zwrócić uwagę na zadania repozytoriów uczelnianych, 
gromadzących prace własne pracowników uczelni. Biblioteki dysponują z reguły opro�
gramowaniem do gromadzenia, ewidencji i udostępniania tych zbiorów, albo w ramach 
wykorzystywanego systemu bibliotecznego (np. AGH, UJ), albo stosują odrębne syste�
my17. W tym drugim przypadku brak formalnych elementów łączących system bibliotecz�
ny z oprogramowaniem tworzącym repozytorium. Oznacza to potrzebę wielokrotnego 
16 W wielu bibliotekach stosowany jest system Expertus oferowany przez firmę Splendor zob. Splendor 

systemy informacyjne [online] [dostęp 28.11.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.splendor.net.pl/. 
17 Najczęściej wykorzystywanym w tym celu oprogramowaniem w Polsce jest dLibra oferowana przez Po�

znańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Więcej o programie i instytucjach go stosujących na 
stronie: dLibra Digital Library Framework [online] [dostęp 28.11.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http:// dlibra.psnc.pl/.
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wprowadzania danych, a w konsekwencji możliwość błędów. Przyjęty w tych systemach 
sposób opisu dokumentów w formacie Dublin Core z definicji zakłada rozbieżność ze 
stosowanym w systemach bibliotecznych opisem w formacie Marc21, nie stosuje się 
w tych systemach zasad ewidencji finansowej (wyceny wprowadzanych do zbiorów za�
sobów). Może to w najbliższe przyszłości skutkować nie tylko trudnościami w integracji 
z systemem uczelnianym, ale przede wszystkim z systemem bibliotecznym.

Odrębnym, dotychczas nie objętym działaniami bibliotek w Polsce elementem wspie�
rania działalności naukowej jest współdziałanie w zakresie ewidencji i udostępniania 
wyników badań naukowych, które pozostają w formie baz danych faktograficznych. 
Ciekawy przykład działań w tym zakresie omówił James Mullins18, jeden ze współtwór�
ców Distrubuted Data Curation Center (D2C2) w Purdue University Libraries (USA). 
W projekcie przyjęto założenie, że pracownik naukowy gromadzący potężne ilości da�
nych będących bezpośrednio wynikiem badań naukowych potrzebuje pomocy w ich upo�
rządkowaniu, archiwizacji, a także udostępnianiu i dystrybucji w świecie nauki. Trady�
cyjnie zadania te realizowały biblioteki, gromadząc piśmiennictwo naukowe. Także dziś, 
mimo że system komunikacji pomiędzy pracownikami naukowymi jest znacznie bardziej 
uproszczony, zadanie to powinno pozostać w gestii bibliotek, gdyż dysponują one odpo�
wiednimi narzędziami i procedurami obsługi dużych baz danych. W ten typ usług wpisu�
je się również inicjatywa skupiona wokół Open Archive Initiative – Object Reuse and 
Exchange (OAI-ORE)19. Jej celem jest opracowanie standardów dla tworzenia zbiorów 
i wymiany informacji naukowych zawartych w Internecie. Zbiory te, często nazywane 
złożonymi obiektami cyfrowymi, mogą gromadzić rozproszone obiekty, zarejestrowane 
na różnych mediach (dane tekstowe, obrazy, grafika, audio-wideo). Tworzone standardy 
mogą być wykorzystywane do udostępniania treści zawartych w tych dokumentach, ich 
identyfikacji (określania autorstwa), wymiany, przechowywania, wizualizacji w innej 
postaci i ponownego użycia. 

Jeśli przyjąć, że epoka publikacji wydawnictw naukowych w tradycyjnej postaci koń�
czy się, to być może w przyszłości takie właśnie dokumenty będą przechowywane i udo�
stępniane w bibliotekach – warto zatem przyglądać się takim inicjatywom, jeśli biblioteki 
szkół wyższych nie chcą obsługiwać w przyszłości tylko zasobu historycznego. 

Biblioteki mogą być też pośrednikiem w promowaniu nowych narzędzi komunikacji 
pomiędzy zespołami badawczymi, jakimi są wszelkiego typu alerty i komunikaty wysy�
łane do zainteresowanych grup użytkowników automatycznie przez platformy udostęp�
niające zasoby elektroniczne. Zważywszy, że badania naukowe prowadzone są często 
w zespołach wykraczających poza jedną instytucję, wykorzystanie dodatkowych narzę�
dzi komunikacji, nie tyko oferowanych w obrębie instytucji, takich jak oferowana przez 

18 Mullins J. L.: Enabling International Access to Scientifi c Data Sets: creation of the Distributed Data Cura-Mullins J. L.: Enabling International Access to Scientific Data Sets: creation of the Distributed Data Cura�
tion Center (D2C2). W: 2007 IATUL Conference [online]. Stockholm, 2007 [dostęp 22.06.2008]. Dostępny 
w Internecie: http://www.iatul.org/doclibrary/public/Conf_Proceedings/2007/Mullins_Jpresentation.pdf.

19 Więcej informacji o inicjatywie OAI-ORE na stronie: Open Archives Initiative Object Reuse and Exchan-
ge [online] [dostęp 22.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.openarchives.org/ore/.
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Elseviera platforma 2collab20, może być przydatne. Ich obsługa wykracza poza zadania 
bibliotek, ale jeśli będą powszechnie stosowane, to wiedza o nich powinna być wpisana 
w standard komunikowania się z pracownikami naukowymi uczelni.

Zintegrowany system biblioteczny
Systemy biblioteczne działające w szkołach wyższych są z reguły znacznie starsze 

i dłużej funkcjonujące niż tworzone obecnie systemy wspomagające zarządzanie uczel�
nią. Często było tak, że to właśnie w bibliotekach instalowano pierwsze w szkołach 
wyższych systemy zintegrowane, działające w oparciu o jedną bazę danych, podczas 
gdy w innych jednostkach uczelni, w administracji, w dziekanatach, panowały odrębnie 
tworzone na komputerach osobistych pliki, funkcjonujące tak samo, jak te tradycyjnie 
pisane na maszynie. Tym samym utrwalała się zasada odrębności działania systemów 
bibliotecznych i systemów obsługi w innych jednostkach uczelni. W konsekwencji wy�
daje się, że to wśród pracowników bibliotek jest lepsze zrozumienie potrzeby współpracy 
systemów niż wśród innych pracowników uczelni. 

Do najważniejszych obszarów, w których współdziałanie systemu uczelnianego z bi�
bliotecznym jest wymagane należy zaliczyć: 

Kadry, Baza studentów – lista uprawnionych do korzystania z biblioteki (system roz� �
liczeń, zmiana uprawnień, tryb komunikacji: aktualny adres e-mail, telefon domowy 
i służbowy); 
Gospodarka materiałowa – inwentarze biblioteczne (dokumentacja do skontrum); �
Operacje finansowo-księgowe – rozliczenia zakupu zbiorów, w tym finansowanych  �
z grantów, księgowanie opłat specjalnych (kary);
Nauka – ewidencja gromadzonych publikacji, doktoratów, raportów z badań nauko� �
wych, bibliografia publikacji, których nie ma w zbiorach lub są tylko w wersji elek�
tronicznej;
Dydaktyka – literatura zalecana (lektury), zasoby edukacyjne, ewidencja prac dyplo� �
mowych.
Pierwsze próby nawiązania współpracy pomiędzy systemami uczelnianymi i biblio�

tecznym pojawiły się wraz z centralizacją systemu rekrutacji na uczelniach, wdraża�
niem systemu USOS oraz pojawieniem się w 2006 r. elektronicznej legitymacji studenc�
kiej (ELS). Pełna współpraca systemów w tym zakresie pozwoliłaby rozwiązać jeden 
z najważniejszych problemów w zakresie aktualizacji informacji osobowych w bazie 
użytkowników systemu bibliotecznego. Tymczasem jednak wymiana danych odbywa 
się w jedną stronę i systemy biblioteczne pobierają tylko dane o studentach w momen�
cie ich rejestracji na uczelni. Nie ma też zwykle żadnego powiązania pomiędzy bazą  
20 Najnowszym produktem firmy Elsevier, które może być wykorzystywane w tym celu jest platforma 2col�

lab, która oferuje możliwość wymiany danych o publikacjach, oceny (recenzowania, wartościowania) 
omawianych publikacji, a także udziału w istniejących grupach dyskusyjnych lub zakładania nowych. Por. 
2collab the research collaboration tool [online] [dostęp 22.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://www. 2collab.com/, Elsevier: 2collab [online] [dostęp 22.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www. elsevier.com/wps/product/cws_home/715583.
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kadrową uczelni a systemem bibliotecznym. Drugi obszar współpracy, to systemy ewi�
dencji finansowo-księgowej, przy czym współdziałanie nie wynika z wykorzystania da�
nych z modułu gromadzenia w systemie bibliotecznym, a jest efektem stosowania w bi�
bliotece uczelnianego systemu finansowo-księgowego. 

W raporcie JISC & SCONUL opublikowanym w marcu 2008 r. przedstawiono ob�
szernie wyniki badań dotyczących systemów bibliotecznych (Library Management Sys�
tems) oraz ich powiązań z innymi systemami działającymi w środowisku szkół wyższych 
w Wielkiej Brytanii. Wyniki badań przedstawione w raporcie zostały sformułowane 
w grupach dotyczącym różnych aspektów. Wśród zawartych tu sformułowań warto zwró�
cić uwagę na określenie roli systemów bibliotecznych w środowisku uczelni. Zdaniem 
autorów raportu powinny one być traktowane jako21:

mały element wśród wielu systemów obsługujących uczelnie, jest to szczególnie widocz� �
ne wobec różnorodności systemów i globalnych usług oferowanych przez Internet,
aplikacje obsługujące „zaplecze” biurowe uczelni (back of house application) – ro� �
biąc to co powinno być zrobione i czego inne systemy nie robią lepiej lub co one 
mogą zrobić najlepiej (np. w odniesieniu do systemów wspomagających dydaktykę) 
czy też prowadzenia działań, dla których zostały przygotowane (np. katalogowanie 
zbiorów), ale nie jest ich zadaniem np. zapewnienie systemu komunikacji w obrębie 
uczelni (baza adresów e-mail),
systemy wewnętrzne uczelni, które muszą określić formy i zasady współpracy (współ� �
działania) z innymi systemami, w szczególności tymi, które prowadzą ewidencję 
studentów i pracowników, ewidencję finansowo-księgową oraz z innymi systema�
mi zewnętrznymi, dostarczanymi przez agregatorów usług oferowanych środowisku 
akademickiemu,
fundament i podstawowe źródło łączące lokalne zasoby z lokalnymi kursami (zajęcia� �
mi), o ile zadanie to uznane zostanie jako część systemu bibliotecznego, promującego 
i wyróżniającego ten system.
Autorzy raportu wskazują na istotne znaczenie katalogów bibliotecznych do tworzenia 

własnych zbiorów informacji, w których pojawią się opinie i rekomendacje czytelników 
dotyczące opisanych tekstów22. Możliwości takich nie dają standardowe opcje katalogów 
bibliotecznych (nie ma możliwości wprowadzania opinii i rekomendacji czytelników, ani 
też nie można wykorzystać do indeksowania dokumentów określeń sugerowanych przez 
internautów). Istotną wadą obecnie funkcjonujących systemów bibliotecznych jest ich 

21 JISC & SCONUL Library Management Systems Study: An Evaluation and horizon scan of the current 
library management systems and related systems landscape for UK higer education [online] [dostęp 
21.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/resourcediscovery/lmsstudy. pdf.
22 Odwołano się tu do osiągającej coraz większe powodzenie platformy współkatalogowania i tworzenia 

własnych list posiadanych książek, narzędzia udostępnionego w 2005 r. pod nazwą LibraryThing. Narzę�
dzie to może być wykorzystywane do tworzenia list literatury zalecanej (rekomendowanej), rekomenda�
cji udziela nie tylko wykładowca, ale raczej czytelnicy tej książki. Patrz: LibraryThing [online] [dostęp 
21.06.2008]. Dostępny w Internecie: www.librarything.com.
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nieprzygotowanie do takiej skali współpracy z innymi systemami otaczającymi bibliotekę 
(uczelnianymi i zewnętrznymi), jaka jest wymagana i oczekiwana wobec globalizacji ofe�
rowanych powszechnie w Internecie usług. Autorzy raportu widzą bariery we współdzia�
łaniu systemów bibliotecznych z innymi systemami, nie w ograniczeniach technicznych, 
a raczej w polityce, jaką prowadzą dostawcy tych programów. W ich interesie jest np. 
wydzielanie modułów (dodatkowo płatnych) dla obsługi zasobów elektronicznych, czy 
też narzędzi umożliwiających równoległe przeszukiwanie zasobów biblioteki i zasobów 
otwartego Internetu. Tym samym wiele systemów bibliotecznych nie może skutecznie 
informować o zasobach edukacyjnych własnej uczelni, co jest postrzegane negatywnie 
i stanowi zagrożenie dla roli bibliotek w środowisku nauczania na bazie zasobów elek�
tronicznych. Niedostrzeganie przez dostawców oprogramowania bibliotecznego zmian, 
jakie powoduje stosowanie nowych technologii opartych na standardach Service Orien-
ted Architecture (SOA)23,24 sprawia, że systemy biblioteczne nie wykorzystują w pełni 
możliwości łączenia usług i udostępniania informacji o różnych typach dokumentów. 

Podsumowanie 
W systemach zintegrowanych klasy ERP integracja wszystkich modułów jest efektem 

stosowania jednej bazy i jednego zbioru danych, zasilanego z różnych źródeł – przez 
administrację uczelni, wykładowców oraz system biblioteczny. Jednak doświadczenia 
z wykorzystania oprogramowania jedynie dla potrzeb dydaktyki wskazują, że aktualność 
danych nie zależy tylko od możliwości technicznych, ale głównie od sfery mentalnej 
uczestników systemu i od indywidualnych umiejętności właściwego wykorzystania ist�
niejących danych. Brak przygotowania pracowników uczelni do takiej współpracy może 
stanowić zagrożenie dla systemów, których integracja będzie efektem przesyłania da�
nych pomiędzy systemami, a nie czerpania danych ze wspólnej bazy. 

Wnioski płynące z raportu JISC & SCONUL nie napawają optymizmem, jeśli mowa 
o możliwości szybkiej integracji systemu bibliotecznego z systemem uczelnianym, gdyż 
nie ma wystarczająco skutecznego nacisku na stosowanie wspólnych rozwiązań dla obu 
systemów. Pewne możliwości stwarzają systemy tworzone w technologii Open Archive 
Initiative (repozytoria, zasoby otwartego Internet) oraz Service Oriented Architecture. 
Przy czym ich wdrożenie w bibliotekach jest w pełni uzależnione od umiejętności i wie�
dzy pracowników bibliotek, gdyż raczej nie ma szans na ich włączenie do oferty dostaw�
ców systemów bibliotecznych.

Integracja zintegrowanego systemu uczelnianego i systemu bibliotecznego powinna 
docelowo zapewniać: 

dostęp online do danych osobistych i informacji niezbędnych dla funkcjonowania na  �
uczelni (w określonych warunkach autoryzacji użytkownika danych),

23 Fishenden J.: Big Investment Trends In Universities [online]. 2006 [dostęp 22.06.2008]. Dostępny w Inter-2006 [dostęp 22.06.2008]. Dostępny w Inter�
necie: http://www.ict.ox.ac.uk/strategy/worktasks/h/wt-h-06.pdf.

24 Akerman R.: Library Service-Oriented Architecture to Enhance Access to Science. W: 2007 IATUL Con-
ference [online]. Stockholm, 2007 [dostęp 22.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://www.iatul.org/doclibrary/ public/Conf_Proceedings/2007/Akerman_R_full.pdf.
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dostęp do elektronicznych zasobów – piśmiennictwa naukowego, podręczników, te� �
stów – materiałów dydaktycznych sprawdzających wiedzę,
szybką indywidualną komunikację pomiędzy wykładowcą (pracownikiem nauko� �
wym) a studentem, 
forum kontaktów pomiędzy studentami (praca zespołowa grup, forum dyskusyjne),  �
bezpośredni dostęp do wyników badań naukowych (współpraca pracowników nauko� �
wych i studentów).
Trudności, jakie pojawią się na etapie wdrażania mogą być spowodowane tradycyjną 

autonomią poszczególnych jednostek w szkołach wyższych i ich niechęcią do zmiany 
modelu działania. Przedłużający się czas wdrożenia i „czasowy” brak interfejsów do 
wymiany danych, może powodować brak bieżącej aktualizacji. Utrwalanie się takiego 
stanu wpływa na niewykorzystywanie w pełni możliwości jakie stwarza nowa technolo�
gia i utrudnia bieżącą pracę.

Biblioteki powinny zatem pilnie obserwować systemy stosowane w otaczającym 
je środowisku, tak aby również w przyszłości pozostać w czołówce jednostek stosu�
jących najnowocześniejsze oprogramowanie wspomagające zarządzanie jednostkami 
szkół wyższych.
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31. Zakonnik Ł: Internet w procesie rekrutacji na wyższych uczelniach, Acta Universita-
tis Lodziensis. Folia Oeconomica 2004 z.183, s. 177-187.

32. Zapalski J.: Potrzeba stosowania zarządzania informacją i przepływem pracy w szkole 
wyższej, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej. Pedagogika 2004 nr 1, s. 32-36.

University and the library – terms for integration

Higher education institutions (HEI) are complex systems, where education and research 
activities are supported by the administration and other university units – the library 
among them. HEI functional efficiency should by secured by integrated system serving re-
search activities, education process, faculty and students files, administration files, finan-
cial activities and investments. Centralized university management systems are now very 
popular, also in the institutions operating for years Library Management Systems (LMS). 
The main aim of the paper is to describe the terms and conditions to be fulfilled for total 
LMS and university system integration. The integration means: not to duplicate tasks, ef-
fective data and information flow, simultaneous usage of the same databases, guarantied 
archiving process. The special role of the library for preservation and circulation of elec-
tronic publications, research data and educational resources should be planned.
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lidia SzczygłowSka

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej

Biblioteka jako przestrzeń inkubacyjna  
dla innowacji1

Innowacje powstają w procesie, który wykorzystuje wiedzę i kapitał intelektualny wielu 
firm i instytucji współpracujących ze sobą w sieci, a także istniejące pomiędzy nimi połą-
czenia i relacje, które sprzyjają ich stałemu rozwojowi. W skład systemu innowacji wcho-
dzą współpracujące ze sobą w procesach innowacji, w ramach organizacji sieciowej:

przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe; �
uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, samodzielne ośrodki badawczo-rozwojowe; �
instytucje wspomagania i transferu innowacji oraz wiedzy: agencje rozwoju regio- �
nalnego, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu innowacji, technologii, parki 
naukowe, ośrodki szkoleniowe, firmy konsultacyjne; 
regionalne władze rządowe i samorządowe, przedstawiciele władz lokalnych.  �

Aby zwiększyć poziom wykorzystania wyników prac badawczych, zrewidowana Strate-
gia Lizbońska wskazała potrzebę zacieśnienia współpracy w tzw. trójkącie wiedzy – ba-
daniach, szkolnictwie wyższym i innowacyjności. W celu zapewnienia, że wyniki badań 
podstawowych i stosowanych są w pełni wykorzystane w procesach rozwoju i wprowa-
dzania na rynek nowych produktów i technologii, niezbędne są wysoce efektywne mecha-
nizmy transferu wiedzy i technologii z laboratoriów uniwersyteckich, instytutów/labo-
ratoriów naukowo-badawczych i innych jednostek naukowo-badawczych do przemysłu. 
W nowym modelu tworzenia wiedzy uniwersytety stają się graczami w systemach inno-
wacji, połączeniach wiedzy w sieć i innych formach wspólnego kreowania wiedzy i jej 
rozpowszechniania. Doskonałym i jak dotąd jedynym na tak szeroką skalę pośrednikiem 
w dostarczaniu wiedzy stały się biblioteki naukowe wraz ze swoimi zasobami tradycyjny-
mi i elektronicznymi. Biblioteka naukowa odnosi sukces, jeśli kształtuje proces uczenia, 
uczestniczy w transformacji uczących się i dostarcza socjalną platformę dla innowacji. 
Biblioteki muszą kształtować środowisko naukowe zgodnie ze zmianami w metodach na-
uczania. Dlatego głównym zadaniem bibliotecznych usług jest zdefiniowanie serwisów 
najlepiej odpowiadających procesowi uczenia się i inspirujących innowacje.

Słowo innowacja nie jest już wyłącznie wirtualnym hasłem figurującym jedynie 
w dokumentach publicznych2. Inicjując nowe lizbońskie partnerstwo Rada Europejska 
1 Xin Li: Library as incubating space for innovations: practice, trends and skill sets, Library Management 

2006 Vol. 27 nr 6-7, s. 370.
2 Sporek T.: Klastry, parki naukowe, inkubatory przedsiębiorczości i centra doskonałości formami współ�

czesnej polityki innowacyjnej w regionie. W: Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów: siły mo-
toryczne i bariery pod red. S. Pangsy-Kania. Gdańsk 2007, s. 16.
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wyróżniła jako jeden z głównych obszarów działań wiedzę i innowacje jako siły napędo�
we wzrostu gospodarczego. Innowacja jest specyficznym narzędziem przedsiębiorczości, 
a przedsiębiorczość wyrażająca się ciągłym poszukiwaniem nowych kombinacji czynni�
ków wytwórczych jest motorem postępu gospodarki. Ciągłe kreowanie i upowszechnia�
nie innowacji uważa się współcześnie za normę zdrowej gospodarki rynkowej.

Definicja innowacji
Zakres pojęcia innowacja jest szeroki i dość dowolnie formułowany. Za ojca inno�

wacji uważa się J. A. Schumpetera3, który rozumie innowacje w konwencji przełożenia 
inwencji na rzeczywistość materialną4. Według Ph. Kotleta i D. M. Rogers’a innowacja 
odnosi się do jakiegokolwiek dobra, usługi lub pomysłu, który jest postrzegany przez 
kogoś jako nowy5, niezależne od obiektywnej nowości danej idei czy rzeczy. W lite�
raturze przedmiotu można również dostrzec wąskie, precyzyjne pojmowanie innowacji 
Ch. Freemana, który określa innowacje jako – pierwsze handlowe wprowadzenie, zasto�
sowanie nowego produktu, procesu, systemu lub urządzenia. W ujęciu innowacji sensu 
stricte pomija się innowacje związane ze zmianami organizacyjnymi, koncentrując się 
na innowacjach w zakresie produktu i procesu wytwarzania. OECD określa innowacje 
jako naukowe, technologiczne, organizacyjne, finansowe i handlowe działania niezbędne 
do stworzenia, wdrożenia i komercjalizacji nowego lub udoskonalonego produktu lub 
procesu6. Na ogół uznaje się, że szerokie spojrzenie na procesy innowacyjne, uwzględ�
niające procesy dyfuzji innowacji najlepiej ujmuje to zjawisko. 

Innowacje rozumiane są jako efekty działalności innowacyjnej. Innowacje można 
podzielić na: produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. Z kolei na dzia�
łalność innowacyjną składają się: działalność badawczo-rozwojowa (B+R), zakup go�
towych rozwiązań (patenty, licencje, usługi), zakup gotowych produktów w postaci no�
woczesnych maszyn i urządzeń7. Nazwanie innowacji procesem lub czynnością odnosi 
się nie tylko do końcowego efektu innowacji lecz również do działań poprzedzających 
powstanie tego efektu: pojawienia się pomysłu, prac badawczo-rozwojowych i projekto�
wych, produkcji, marketingu i upowszechniania8.
3 Szabłowski J: Proces zarządzania innowacjami w organizacji. W: Zarządzanie innowacjami. Teoria i prak-

tyka pod red. J. Szabłowskiego. Białystok 2006, s. 18.
4 Golińska-Pieszyńska M.: Czynnik ludzki w kreowaniu innowacji. W: Innowacyjność jako czynnik pod-

noszenia konkurencyjności przedsiębiorstw regionów na jednolitym rynku europejski pod red. J. Otto, 
R. Stanisławskiego i A. Maciaszczyk. Łódź 2007, s. 57.

5 Niedzielski P.: Polityka innowacyjna w transporcie. Szczecin 2003, s. 3.
6 Sulejewicz A.: Innowacje jako dziedzina gospodarowania. W: Określenie istoty pojęć innowacji i inno-

wacyjności, ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki proinnowacyjnej – podejście 
interdyscyplinarne [online] [dostęp 11.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://www.kig.pl/assets/upload/ Opracowania% 20i%20analizy%20/Innowacyjnosc.pdf, s. 7.
7 Dominik W., Dziemianowicz W., Górzański M., Pander W.: Regionalna Strategia Innowacji dla Mazow-

sza. Wersja do konsultacji społecznych [online]. Warszawa 2007 [dostęp 11.06.2008]. Dostępny w Inter�
necie: http:// npf.ippt.gov.pl/sciagnij.php?f=270, s. 3.

8 Grudzewski W. M., Hajduk I. K.: Innowacyjność w technice i technologii źródłem przewagi konkurencyj-
nej małych średnich przedsiębiorstw. Warszawa 2002, s. 22.
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W tradycyjnym modelu procesu innowacyjnego „pchanym” przez naukę – przyczyno�
wą rolę odgrywa rozwój nauki i techniki w postaci wynalazków, odkryć, rozwoju teorii. 
W modelu „ciągnionym” przez rynek siłą napędową procesu innowacyjnego jest potrze�
ba rynkowa9. Tradycyjne modele popytowo-podażowe rozwoju innowacji okazują się 
zbyt uproszczone10. Innowacja nie jest procesem jednokierunkowym, lecz ma charakter 
interaktywny z silnym sprzężeniem zwrotnym. Takie rozumienie procesu innowacyjnego 
opisane zostało modelem powiązań łańcuchowych11. W przypadku modelu „związanego 
łańcucha” najistotniejszym elementem jest wiedza zakumulowana, która powstaje w wy�
niku interakcyjnego oddziaływania nauki, techniki produkcji oraz rynku, wiążąc z sobą 
poszczególne fazy realizacji innowacji. Nauka pojmowana często jako bieżące badania, 
nie zawsze stanowi bezpośrednie źródło innowacji, występują bowiem określone rela�
cje między badaniami (strumień wiedzy) i nagromadzoną już wiedzą (zasób wiedzy). 
Rozpoczęcie procesu innowacyjnego, umożliwia nagromadzony zasób wiedzy ludzkiej, 
a niekoniecznie bieżące badania naukowe. Jednak trzeba pamiętać, że bez tych ostatnich 
nie może powiększać się zasób wiedzy12.

Transfer wiedzy ze świata nauki do świata biznesu
Analizy praktyki innowacyjnej pokazują, że współcześnie innowacja staje się proce�

sem sieciowym i zintegrowanym13. W skład systemu innowacji wchodzą współpracujące 
ze sobą w procesach innowacji, w ramach organizacji sieciowej: 

przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe; �
uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, samodzielne ośrodki badawczo-rozwojowe  �
współpracujące z przedsiębiorstwami lub stanowiące ich wewnętrzne zaplecze; 
instytucje wspomagania i transferu innowacji oraz wiedzy: agencje rozwoju regional� �
nego, lokalnego, inkubatory przedsiębiorczości, regionalne centra transferu innowa�
cji, technologii, parki naukowe, technologiczne, ośrodki szkoleniowe, firmy konsul�
tacyjne; 
regionalne władze rządowe i samorządowe, przedstawiciele władz lokalnych z po� �
wiatów, gmin, instytucje pośredniczące i uczestniczące w finansowaniu innowacji14. 
System innowacji w układzie przestrzennym przyjmuje formę sieci i skupisk stymu�

lujących innowacyjność i zapewniających szerokie rozpowszechnianie wyników badań 

9 Tamże, s. 10.
10 Pomykalski A.: Zarządzanie Innowacjami. W: Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Materia-

ły konferencji naukowej pod red. Krystyny Poznańskiej. Warszawa 2001, s. 221.
11 Etzkowitz H., Zhou Ch.: Regional Innovation Initiator: The Entrepreneurial University in Various Triple 

Helix Models. W: Triple Helix 2007, The 6-th Biennial International Conference on University Industry 
& Government Linkages [online]. Singapore 2007 [dostęp 11.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://www. nus.edu. sg/nec/TripleHelix6/SingaporeConferenceThemePaper050107.pdf, s. 9.
12 Janasz W.: Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu. Szczecin 1999, s. 77.
13 Grudzewski W. M., Hajduk I. K.: tamże, s. 24.
14 Dolińska M.: Wpływ kapitału intelektualnego organizacji na rozwój innowacji, E-mentor [online] 2006 

nr 2 (14) [dostęp 15.05.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer= 14&id=262.
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naukowych. Najważniejszym aspektem ścisłej współpracy w ramach sieci jest tworzenie 
i aktualizacja wiedzy15. 

Stymulacja pożądanych działań, dotyczących podnoszenia innowacyjności, zakłada 
utworzenie systemu innowacji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Regio�
nalne systemy wchodzą w skład krajowego oraz europejskiego systemu innowacji16.

Aby zwiększyć poziom wykorzystania wyników prac badawczych, zrewidowana 
Strategia Lizbońska wskazała potrzebę zacieśnienia współpracy w tzw. trójkącie wiedzy 
– badaniach, szkolnictwie wyższym i innowacyjności. W celu zapewnienia, że wyni�
ki badań podstawowych i stosowanych są w pełni wykorzystane w procesach rozwoju 
i wprowadzania na rynek nowych produktów i technologii niezbędne są wysoce efek�
tywne mechanizmy transferu wiedzy i technologii z laboratoriów uniwersyteckich, insty�
tutów naukowo-badawczych i innych jednostek naukowo-badawczych do przemysłu17. 
Mechanizm ten zadziała skutecznie pod warunkiem zaistnienia naturalnego partnerstwa 
– obustronnie korzystnego, między sferą nauki a sferami gospodarczymi. 

Zarówno badania teoretyczne, jak i praktyczne doświadczenia wskazują, że najbar�
dziej efektywna droga do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju prowadzi przez udaną 
współpracę trzech elementów gospodarki – uniwersytetów i jednostek B+R, instytucji 
politycznych oraz przedsiębiorców – czyli tzw. Triple Helix. Triple Helix to spiralny 
model innowacji, który reprezentuje złożone, wzajemne zależności pomiędzy sektorem 
nauki, biznesem i polityką w procesie kapitalizacji wiedzy. Model ten jest finalną kon�
wergencją tych trzech światów18.

W nowym modelu tworzenia wiedzy uniwersytety stają się graczami19 w systemach 
innowacji, połączeniach wiedzy w sieć i innych formach wspólnego kreowania wiedzy 
i jej rozpowszechniania. Transfer wiedzy z zasobów uniwersyteckich czy innych organi�
zacji badawczych może przybrać różne formy. Są one oparte o przechowywanie wiedzy 
w postaci informacji i dokumentacji (wiedza skodyfikowana) lub w formie tzw. wiedzy 
eksperckiej związanej z osobami o wysokich kwalifikacjach20.

Analizując uczelnię wyższą w kontekście przekazywania czy transferu wiedzy, nale�
żałoby przede wszystkim zwrócić uwagę na różne kierunki transferu: 
15 Nowakowska A.: Zróżnicowanie potencjału gospodarczego i innowacyjności regionów w Polsce. W: Przed-

siębiorczość i innowacyjność jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego. II Międzynarodowa konferencja 
naukowa z cyklu „Konkurencyjność regionu” pod red. W. Kosiedowskiego. Włocławek 2002, s. 17-18.

16 Wysoka E.: Przedsiębiorczość i innowacyjność w ujęciu przestrzennym. W: Przedsiębiorczość i innowa-
cyjność jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego. II Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu 
„Konkurencyjność regionu” pod red. W. Kosiedowskiego. Włocławek 2002, s. 17-18.

17 Krawiec F.: Mechanizmy transferu wiedzy i technologii, Przegląd Organizacji 2006 nr 7-8, s. 26.
18 Etzkowitz H.: Innovation in Innovation: The Triple Helix of University-Industry-Government Relations, 

Social Science Information [online] 2003 Vol.42 nr. 3, [dostęp 11.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://ssi. sagepub.com/cgi/content/abstract/42/3/293, s. 293-337.
19 Etzkowitz H.: The Triple Helix of University - Industry - Government Implications for Policy and Evalu-Etzkowitz H.: The Triple Helix of University - Industry - Government Implications for Policy and Evalu�

ation, Working Paper [online] 2002 nr 11 [dostęp 11.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.sister.nu/ pdf/wp_11.pdf, s. 2.
20 Sosnowska A.: Transfer ze sfery nauki do przedsiębiorstw. W: Czynnik ludzki w procesie zarządzania 

innowacjami pod red. A. Sosnowskiej. Warszawa 2003, s. 109.
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z uczelni do świata biznesu, �
ze świata biznesu do uczelni,  �
pomiędzy uczelniami, �
wewnątrz uczelni. �
Pierwszy z kierunków transferu wiedzy łączyć można z problematyką innowacyjno�

ści. Jest on w dużej mierze charakterystyczny dla uczelni technicznych. Dla zwiększenia 
efektywności wykorzystania badań naukowych przez przemysł konieczne jest stworze�
nie systemu polegającego na utworzeniu ogniw pośredniczących pomiędzy uczelniami, 
a przemysłem.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym uzupełnia główną uczelnianą misję – prowa�
dzenie badań i kształcenie studentów – o nową, oddziaływanie na otoczenie społeczno-go�
spodarcze. Taki zapis odpowiada współczesnej misji uniwersytetu osadzonego w realiach 
życia społeczno-gospodarczego. Absolutnym novum w przytoczonej ustawie jest artykuł, 
który umożliwia tworzenie nowych uczelnianych instrumentów transferu technologii. 

W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz 
transferu wyników prac naukowych do gospodarki, uczelnie mogą prowadzić akademic�
kie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii. Zgodnie z zapisami 
ustawy akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia działalności 
gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących 
przedsiębiorcami21. Natomiast centrum transferu technologii tworzy się w celu sprzedaży 
lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki. 
Obu jednostkom przydzielono zadania wspierające przedsiębiorczość akademicką na 
różnych etapach jej rozwoju. Inkubatory przedsiębiorczości mają stać się katalizatorem 
działań w fazie powstawania firmy (tzw. inkubacji), otaczając nowopowstałą firmę „pa�
rasolem ochronnym”. Centra transferu technologii skierowane są natomiast do firm doj�
rzałych bądź samej uczelni, pragnących komercjalizować wyniki własnych badań22. 

Parki Naukowe i Naukowo-Technologiczne związane ściśle z uczelniami wyższymi 
stwarzają poprzez wsparcie infrastrukturalne oraz projektowe zaplecze do rozwoju przedsię�
biorczości akademickiej w tych ośrodkach. Infrastruktura każdego z nich stanowi docelowe 
miejsce lokalizacji firm typu „spin-off”, zakładanych przez pracowników naukowych23.

Ponadto na większości uczelni obowiązkowym elementem struktury stały się biura 
karier, których celem jest promocja studentów i absolwentów na rynku pracy. Biura 
karier stanowią punkt kontaktu dla przedsiębiorstw, pragnących nawiązać współpracę 
z uczelnią.

21 Guliński J.: Stan obecny oraz rekomendacje dla rozwoju centrów transferu technologii oraz inkubatorów 
przedsiębiorczości akademickiej przy uczelniach wyższych w Polsce. W: Regulacje prawne [online] [do�
stęp 11.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://www.kig.tigroup.biz/assets/upload/Opracowania%20i%20analizy%20/regulacje_prawne.pdf, s. 79.
22 Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport [online]. 

Warszawa 2006 [dostęp 11.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.pptb.pl/publikacje/raport_innowacyjnosc. pdf?PHPSESSID=e4f002ea1593b8b95ad, s. 116.
23 Tamże, s. 124.
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Ogniwa pośredniczące pomiędzy instytucjami naukowymi i przemysłem są ważnym 
i często rozstrzygającym elementem w procesie innowacyjnym, ale nie jest to jedyny 
problem w dziedzinie łączenia działalności intelektualnej z działalnością wdrożeniową. 

Złożone zależności pomiędzy grupami stanowiącymi środowisko akademickie narzu�
cają podstawowe normy relacji mistrz-uczeń niezbędne dla sprawnego i prawidłowego 
prowadzenia procesu dydaktycznego. Umiejętność stworzenia, co najmniej dla siebie, 
miejsca pracy powinna być podstawowym składnikiem wiedzy przekazywanej w uczel�
ni. Uniwersytet ma, jak się wydaje, obowiązek wyposażenia absolwenta w podstawową 
wiedzę niezbędną przyszłemu przedsiębiorcy. Nauczanie studentów podstaw wiedzy na 
temat ochrony własności intelektualnej, zarządzania mikroprzedsiębiorstwem, praktycz�
nych aspektów tworzenia przedsiębiorstw oraz ewentualna pomoc uczelni w założeniu 
przedsiębiorstwa i w początkowym okresie jego rozruchu, zaowocować mogą powsta�
niem nowych wartości ekonomicznych i społecznych. Uniwersytet skutecznie kształcący, 
ułatwiający wejście absolwenta na rynek pracy, liczyć może na większe zainteresowanie 
ofertą dydaktyczną wśród kandydatów na studia24.

Biblioteki przestrzenią sprzyjającą kreatywności
Innowacyjność w połączeniu z przedsiębiorczością może stać się kluczowym czyn�

nikiem determinującym sukces młodego pokolenia. Sama innowacyjność nie gwaran�
tuje jeszcze sukcesu, jedynie przeniesienie postaw innowacyjnych w sferę gospodarki 
może dać wymierne korzyści. Postawy innowacyjne wśród młodych ludzi tworzą się 
podczas zdobywania wykształcenia. Edukacja rozumiana jako działania wyprzedzające, 
jest ważnym instrumentem wyzwalania innowacji. Jej głównym zadaniem powinno być 
kreowanie postaw proinnowacyjnych25. Uniwersytety, jeśli mają kształtować ludzi nie 
tylko posiadających wiedzę i zdolnych do jej przyswajania, ale także otwartych, przed�
siębiorczych i nade wszystko kreatywnych, same muszą jako instytucje – przez odważne 
wprowadzanie innowacji modelowych i przez nacechowane otwartością postawy swych 
profesorów – dowodzić swej zdolności, nie tylko do nadążania za rozwojem, ale wręcz 
do jego kreowania i promowania w różnych dziedzinach. 

Zaczyna się zmieniać spojrzenie na samą innowacyjność, która jest funkcją nie tylko 
nakładów na B+R, ale także mocno uwarunkowana kulturowo. Nie ma innowacyjności 
bez kreatywności, ta zaś jest fenomenem szerszym. Pojawia się coraz więcej prac wyja�
śniających, w jaki sposób tworzyć obszary i centra sprzyjające kreatywności26. 

Taką przestrzenią stają się biblioteki naukowe. Polityka proinnowacyjna stawia przed 
bibliotekami nowe wyzwania, ale i nowe możliwości. Biblioteki muszą kształtować  

24 Dominik W.: Przedsiębiorcze uniwersytety. W: Regulacje prawne [online] [dostęp 11.06.2008]. Dostępny 
w Internecie: 

 http://www.kig.tigroup.biz/assets/upload/Opracowania%20i%20analizy%20/regulacje_prawne.pdf, s. 16.
25 Polak A. S.: Wyzwalanie innowacji w edukacji. W: Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka pod red. 

Józefa Szabłowskiego. Białystok 2006, s. 61.
26 Szomburg J.: Innowacyjność i przedsiębiorczość bez siebie żyć nie mogą, Pomorski Przegląd Gospodar-

czy [online] 2006 nr 2 [dostęp 11.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.ppg.gda.pl/index.php/.
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środowisko naukowe zgodnie ze zmianami w metodach nauczania. Dwa czynniki szcze�
gólnie wymuszają potrzebę zmian. Jeden oczywisty to rewolucja technologii informa�
cyjnej, następny czynnik mniej spektakularny, ale bardzo istotny to zmiana w edukacji 
wyższej polegająca na odejściu od kultury nauczania w kierunku kultury uczenia się.

Trendy idące w kierunku uczenia się w oparciu o źródła sugerują, iż źródła wywrą 
decydujący wpływ na sposoby realizowania procesu nauczania i uczenia się. Zakłada 
się, iż studenci będą się uczyć w oparciu o swoje własne bezpośrednie konfrontacje, 
indywidualnie lub w grupie, raczej w oparciu o źródła niż z konwencjonalnej ekspozycji 
nauczyciela. To przesunęło równowagę z nauczania w salach wykładowych do uczenia 
się w bibliotekach27. Biblioteki stają się przedłużeniem sal wykładowych.

Nowa generacja studentów (Net Generation) preferuje modele komunikacji, interak�
cji i kontaktów towarzyskich, a to nakłada presje zamian na szkolnictwo wyższe. Te 
nowe cyfrowe nacje (digital natives) doskonale przyswoiły sobie narzędzia XXI w. i uży�
wając ich potrafią zmienić każdą przestrzeń poza salami wykładowymi w nieformalną 
przestrzeń nauki28. Dlatego aby z powodzeniem współpracować z tą generacją studentów 
bibliotekarze razem z wykładowcami muszą zaadaptować i nabrać biegłości w zastoso�
waniu kluczowych technologii, innymi słowy muszą dotrzymać kroku swoim studentom, 
a to wymaga zmiany kultury organizacyjnej tak bibliotekarzy jak i nauczycieli.

Nowoczesne biblioteki akademickie muszą zracjonalizować podejście i reagować na pe�
dagogiczne i technologiczne zmiany wspierając nowe formy studenckiego uczenia się, by 
umożliwić osiągnięcie przez nich najlepszych możliwości pracy i przygotować ich do pody�
plomowych powołań. Dlatego głównym zadaniem bibliotecznych usług jest zdefiniowanie 
serwisów najlepiej odpowiadających procesowi uczenia się i inspirujących innowacje29.

Według Bennett’a sukces bibliotek akademickich jest mierzony rezultatem procesu 
uczenia się, jaki przynosi korzystanie z biblioteki. Celem nie jest cyrkulacja książek, ale 
pewność, że cyrkulacja wiedzy daje efekty w procesie uczenia się30. Możemy iść dalej 
w stwierdzeniu, iż biblioteka naukowa odnosi sukces, jeśli kształtuje proces uczenia, 
uczestniczy w transformacji uczących się i dostarcza socjalną platformę dla innowacji. 
Bardzo istotne jest podkreślenie tu aspektu innowacyjności, ponieważ biblioteki naukowe 
służą coraz młodszym generacjom, które są bardziej aktywne, kreatywne, lepiej zorien�
towane technologicznie niż jakakolwiek wcześniejsza generacja31. Fundamentalnym wy�
zwaniem dla takiej biblioteki, jeśli ma być aktywnym partnerem w realizacji edukacyjnej 
27 Powell M.: Designing library space to facilitate learning: a review of the UK Higher Education sector, Libri 

[online] 2002 Vol.52, s. 110-120 [dostęp 11.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.librijournal.org/pdf/ 2002-2pp110-120.pdf.
28 Johnson Ch., Lomas C.: Design the learning space: Learning and design principles, EDUCASE Review 

[online] 2005 Vol. 40 nr 4 [dostęp 30.05.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.educause.edu/apps/er/erm05/erm05 40.asp.
29 Xin Li: tamże, s. 370-371.
30 Bennett S.: Righting the balance. W: Library as place: rethinking roles, rethinking space. Council on Li-

brary and Information Resources [online] 2005 [dostęp 30.05.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.clir.org/ pubs/reports/ pub129/bennett.html.
31 Xin Li: tamże, s. 370-371.
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misji rodzimej instytucji, będzie dostarczenie przestrzeni i serwisów umożliwiających 
studentom zintegrowane użycie informacji we wszystkich formach. 

Biblioteki naukowe centrami wiedzy dla innowacji
Istnieją tradycyjnie utrwalone struktury, w których wiedza jest niejako z założenia 

tworzona, struktury służące jej magazynowaniu i upowszechnianiu oraz struktury prze�
kazujące wiedzę. Odpowiada temu podział na placówki naukowe – szkoły wyższe ze 
swoimi bibliotekami, instytuty badań podstawowych, placówki zajmujące się badaniami 
stosowanymi tzw. wdrożeniowymi i organizacje produkcyjne wytwarzające nowe pro�
dukty i technologie32.

Dla procesu innowacyjnego ważny jest dostęp do zasobów wiedzy. Wiedza ułatwia 
podejmowanie decyzji. Podjęcie właściwych decyzji wymaga dobrego przygotowania 
merytorycznego oraz zaplecza w postaci dobrze zorganizowanych systemów pozyskiwa�
nia informacji w tym informacji patentowej33. Doskonałym i jak dotąd jedynym na tak 
szeroką skalę pośrednikiem w dostarczaniu wiedzy stały się biblioteki wraz ze swoimi 
zasobami tradycyjnymi i elektronicznymi. 

Wolny dostęp do informacji jest zasadą leżącą u podstaw nowoczesnej biblioteki. Za�
sób wiedzy teoretycznej jest traktowany jako dobro ogólnospołeczne, służące dalszemu 
rozwojowi nauki i celom edukacyjnym. Wiedza jest udostępniana w postaci publikacji 
książkowych, artykułów w czasopismach, referatów na konferencje, norm czy patentów. 
Budowanie rozproszonych bibliotek cyfrowych umożliwia udostępnianie znaczącej części 
kolekcji naukowcom i badaczom w sposób, który ostatecznie zmieni sposób nauczania. 

Ogromną rolę w globalnej komunikacji naukowej odgrywają czasopisma elektronicz�
ne, a także postępujący rozwój publicznego udostępniania w trybie Open Access oraz 
repozytoriów wiedzy. Ważnym elementem funkcjonowania nauki w Polsce powinna być 
jawność dorobku badawczo-naukowego. Materiały naukowe, wyniki badań umieszczane 
w repozytoriach w wolnym dostępie stają się osiągalne globalnie, nadając nauce cha�
rakter transparentny i otwarty. Uczelnie stanowią źródło wytworów własności intelek�
tualnej w postaci patentów34. Przyznanie wynalazcy patentu oznacza zapewnienie praw 
wyłącznych na określony czas w określonym, zgodnie ze złożonym zastrzeżeniem, ob�
szarze terytorialnym. Skuteczna i sprawna ochrona własności intelektualnej ma centralne 
znaczenie dla badań i innowacji, jest jednym z ważniejszych czynników decydujących 
o potencjalnym dostępie do technologii. 

Sprawny system patentowy reprezentuje najbardziej wyczerpujące, ogólnie dostępne 
źródło informacji o nieobjętych tajemnicą technologiach. Ze względu na wymóg nowości 

32 Sosnowska A.: Transfer ze sfery nauki do przedsiębiorstw. W: Czynnik ludzki w procesie zarządzania 
innowacjami pod red Alicji Sosnowskiej. Warszawa 2003, s. 13.

33 Masiarek A., Grądzki R.: Wiedza jako źródło innowacji. W: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim pod red. J. Otto, R. Stani�
sławskiego i A. Maciaszczyk. Łódź 2007, s. 47-48.

34 Siwek K.: Współpraca nauki z biznesem w Warszawie i na Mazowszu, Innowacje [online] 2007 nr 32 
[dostęp 11.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.gazetainnowacje.pl/innowacje32/?page=11.
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światowej i czas publikacji, informacja patentowa jest pierwszym i najlepszym źródłem 
wiedzy o światowym stanie techniki w określonej dziedzinie, a równocześnie jedynym 
źródłem informacji o stanie prawnym rozwiązań. Korzystanie z informacji patentowej 
zapewnia więc zarówno prowadzenie działalności w sposób nienaruszający cudzych 
praw wyłącznych jak też skuteczną ochronę własnych rozwiązań, a także rozwiązywanie 
problemów i dokonywanie nowych rozwiązań w oparciu o dozwolone korzystanie z ak�
tualnego stanu techniki35.

Wykorzystywanie światowego systemu informacji patentowej, analiza zawartości 
sektorów tematycznych, analiza stanu prawnego ułatwiają podjęcie strategicznych de�
cyzji technologicznych w firmie, wybór optymalnych kontrahentów oraz przygotowanie 
negocjacji handlowych.

Budowaniu dynamicznej, interaktywnej sieci pomiędzy organizacjami uczestniczący�
mi w implementacji procesu transferu technologii powinien towarzyszyć rozwój systemu 
wspomagającego transfer technologii. Jego podstawowy moduł strukturalny powinny 
stanowić kompleksowe bazy danych:

dostarczające informacji o stanie zaawansowania prowadzonych badań podstawowych  �
i stosowanych, niezbędnych do oceny stanu zaawansowania określonej technologii;
oferujące kompletne katalogi informacji o prawie własności, patentach, znakach fa� �
brycznych, modelach, narodowych i ponadnarodowych standardach, także stosowa�
nych aktach prawnych i rozporządzeniach;
zawierające informacje o badaniach rynku, obejmujące dostawców i odbiorców oraz  �
systemy zaopatrzenia materiałowego36.
Systemy wspomagające transfer technologii powinny cechować się wysoką kompa�

tybilnością i umożliwiać połączenie z wszystkimi krajowymi bazami danych jak i kom�
pleksowymi bazami danych Unii Europejskiej.

Sieć biblioteczna zawsze była, jest i będzie odpowiedzialna za gromadzenie opraco�
wanie, przechowywanie i udostępnianie źródeł i opracowań informacyjnych, czyli peł�
ne „zabezpieczenie informacyjne” potrzeb użytkowników indywidualnych i instytucjo�
nalnych, w tym również jednostek powołanych do upowszechniania i popularyzowania 
osiągnięć w zakresie nauki i techniki37.

Biblioteki naukowe działają dziś pod presją wciąż rosnących oczekiwań. Muszą za�
spokajać szybko zmieniające się zapotrzebowanie na informację, podejmować coraz 
większą liczbę zadań edukacyjnych i otwierać się na współpracę z innymi instytucjami. 
Aby sprostać tym wymaganiom potrzebne są przede wszystkim: 

aktywność i inicjatywa bibliotekarzy,  �
solidna baza finansowa, �
wsparcie ze strony świata polityki.  �

35 Kwapich A.: Informacja patentowa w bazach komputerowych W: INFOBAZY’02: bazy danych dla nauki. 
Materiały z konferencji. Gdańsk 2002, s. 194.

36 Krawiec F.: Mechanizmy transferu wiedzy i technologii, Przegląd Organizacji 2006 nr 7-8, s. 30.
37 Górski A.: Informacja naukowa na tle przeobrażeń procesów komunikacji społecznej i jako wyzwanie 

gospodarki rynkowej. Szczecin 1997, s. 111.
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Współcześnie uniwersytet wraz z biblioteką naukową jest postrzegany w sposób 
kompleksowy (koncepcja triple helix). Jest to centralny ośrodek zarówno dla regionalnej 
akumulacji wiedzy, doskonalenia kadr regionalnej gospodarki, jak również udostępnia�
nia badań rozwojowych przedsiębiorstwom38. 

Otwierając zasoby informacyjne swoich bibliotek na najnowsze techniki wyszuki�
wania, kontynuuje prace mające na celu wykorzystanie technologii i swoich zbiorów 
w służbie badań, edukacji, opieki zdrowotnej i zbliżenia kultur. Dzięki pomocy, którą 
świadczą w zakresie badań i dydaktyki, biblioteki naukowe są dziś nieodłącznymi part�
nerami w przedsięwzięciach podejmowanych przez społeczność akademicką w promo�
waniu nauczania i stymulowaniu innowacji.

Idea powszechnej dostępności informacji w sposób jak najwygodniejszy dla jej użyt�
kowników poza prostym udostępnianiem zbiorów bibliotecznych stanowi ogromnie waż�
ny czynnik transformacji, który umożliwi bibliotece obmyślenie na nowo i przygotowa�
nie najważniejszych usług bibliotecznych na miarę nowego tysiąclecia. Wiele bibliotek 
rozpoznało te fundamentalne zmiany i przeprowadziło serie procesów organizacyjnego 
rozwoju w celu zaadoptowania i poradzenia sobie z nową rzeczywistością. 
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Library as an incubation space for innovation

Innovations are created in a process, that makes use of knowledge and intellectual capital 
of many enterprises and institutions, that cooperate together in the network, as well as the 
existing connections and relationships among them, that stimulate their further develop-
ment. An innovation system is composed of the following units, that cooperate with each 
other in the innovations processes within the confines of network organization:

production and service enterprises, �
universities, research centers, independent centers for excellence and development, �
institutions supporting innovation and knowledge transfer: agencies of regional deve- �
lopment, enterprise incubators, centers for innovation and technology transfers, scien-
tific parks, training centers, consulting enterprises,
regional government and government representatives. �

In order to increase the level of practical utilization of research results, the corrected 
Lisbon Strategy has indicated the need for strengthening the cooperation links in the so-
called knowledge triangle – research, higher education and innovativeness. In order to as-
sure, that the results of fundamental and applied research are fully utilized in the processes 
of development and introduction of new products and technologies on the market, highly 
effective mechanisms of knowledge and technology transfer from university laboratories, 
institutes/ research laboratories and other research units into industry are required. 
In the new model of knowledge creation the universities become the players in the sys-
tems of innovation, linking knowledge in the network and other forms of common knowl-
edge creation and dissemination. An excellent and so-far the only one go-between in the 
knowledge support have become scientific libraries with their traditional and electronic 
resources. A scientific library succeeds, if it shapes the learning process, takes part in the 
transformation of learners and delivers a social platform for innovation The libraries 
have to shape the scientific environment according to the changes in teaching methods. 
Therefore the main task of library services is to define the services, which correspond best 
to the learning and inspiring innovativeness processes. 
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i jakości działań biblioteczno-informacyjnych

Problem oceny efektywności i jakości działań biblioteczno-informacyjnych jest przedmio-
tem wielu prac realizowanych w środowisku bibliotekarskim na świecie. W Polsce podję-
to próbę zbudowania programu, który umożliwiłby taką ocenę. W trakcie jego tworzenia 
największym problemem było zbieranie i opracowywanie danych w taki sposób, aby gwa-
rantowały one wiarygodność i obiektywizm, przy jednoczesnym zachowaniu jednolitości, 
umożliwiającej analizowanie tych danych w różnych aspektach.
Projekt AFBN (http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/) jest przede wszystkim narzę-
dziem pomocnym w zarządzaniu bibliotekami, tworzeniu obiektywnych porównań, zarów-
no w zakresie jakościowym, jak i ilościowym (benchmarking wewnętrzny i zewnętrzny). 
Ma również dostarczać argumentów w kontaktach z jednostkami nadzorującymi biblioteki 
oraz wskazywać potencjalne zagrożenia i możliwości. W referacie przedstawiono założe-
nia ogólne AFBN, możliwości wykorzystywania programu przez różne grupy odbiorców 
oraz wybrane wyniki pomiarów działalności bibliotek akademickich 2002-2006.

Wprowadzenie
Analiza funkcjonowania biblioteki i pomiary jej osiągnięć mają na celu ocenę sposo�

bów spełniania przez bibliotekę oczekiwań użytkowników (również władz nadrzędnych), 
określenie mocnych i słabych stron działania oraz sugerowanie ulepszeń. Badania prowa�
dzi się lokalnie bądź porównuje wyniki rezultatów działań wielu bibliotek na poziomie 
krajowym, regionalnym lub międzynarodowym. W pomiarach funkcjonalności bibliotek 
bierze się pod uwagę efektywność procesów i usług, jak również satysfakcję użytkowni�
ków i opinie o ważności poszczególnych usług. Do tych pomiarów wymagany jest wy�
bór i zdefiniowanie zestawu odpowiednich kryteriów, wskaźników i standardów. Kryteria 
wynikają z celów biblioteki, jak również potrzeb i oczekiwań użytkowników. Wskaźni�
ki funkcjonalności są najczęściej wyrażeniami ilościowymi i stanowią relacje pomiędzy 
danymi liczbowymi wejścia (np. liczba użytkowników, stan zbiorów, budżet) i wyjścia 
(np. liczba wypożyczeń) w różnych kombinacjach. Czynniki jakościowe uwzględniane 
przy obliczaniu wskaźników to np. różnorodność zbiorów, kwalifikacje i doświadczenie  
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personelu, zakres usług informacyjnych, jakość odpowiedzi na pytania, satysfakcja użyt�
kowników. Źródłem obliczania wskaźników funkcjonalności jest zatem statystyka bi�
blioteczna i ocena jakości usług wyrażona przez użytkowników. W drugim przypadku 
mogą to być dane zbierane w trakcie wywiadów, obserwacji i badań ankietowych.

Wybór i obliczanie wskaźników funkcjonalności bibliotek musi spełniać pewne wy�
magania. Przede wszystkim wskaźniki powinny być jasno sformułowane, szczególnie dla 
dokonywania porównań pomiędzy bibliotekami. Podstawą jest więc ujednolicenie me�
tod gromadzenia statystyki i opracowanie standardowych definicji, nawet jeśli biblioteka 
opracowuje własny zestaw wskaźników. Wskaźniki muszą ponadto spełniać kryterium 
praktyczności – czas i koszt gromadzenia danych do obliczanie wskaźników nie powinny 
zbytnio obciążać biblioteki. Ocena wskaźników – ich wartości końcowych – dokonywa�
na jest na podstawie zgodności ze standardami, według interpretacji odpowiednich norm 
lub według profesjonalnej wiedzy bibliotekarzy. Do obliczania i interpretacji wskaźni�
ków funkcjonalności najbardziej przydatne są następujące normy i zalecenia międzyna�
rodowe:

ISO 11620: 1998 AD1: 2003  � Information and documentation. Library performance 
indicators. Polskie tłumaczenie tej normy wraz z dodatkiem opublikowano w 2006 r.: 
PN-ISO 11620: 2006 Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności biblio�
tek. Dokument zawiera opis 34 wskaźników. 
ISO/TR 20983: 2003  � Information and documentation. Performance indicators for 
electronic library services. Raport techniczny, w którym opisano 15 wskaźników do-Raport techniczny, w którym opisano 15 wskaźników do�
tyczących elektronicznych usług bibliotecznych [12].
Ww. normy zastąpi w 2008 r. nowa edycja ISO 11620  � Information and documentation 
– Library performance indicators, w której opisane zostaną 44 wskaźniki funkcjonal�
ności bibliotek1.
PN-EN ISO 2789: 2005  � Informacja i dokumentacja – Międzynarodowa statystyka 
biblioteczna2. 
Poll R., te Boekhorst P. „ � Measuring Quality: International Guidelines for Performance 
Measurement in Academic Libraries”. Zalecenia IFLA opublikowane w 1996 r., doty-Zalecenia IFLA opublikowane w 1996 r., doty�
czące mierzenia jakości w bibliotekach akademickich według 17 wskaźników3. Ostat�
nio wydano najnowszą wersję podręcznika, zawierającego opis 40 wskaźników oceny 
bibliotek akademickich i publicznych4 [25]. 
Standardy stanowią wzorce, zalecenia, wytyczne i określają kierunki rozwoju biblio�

teki, jak również pozwalają na samoocenę i porównania z innymi bibliotekami. Mogą 
to być proste stwierdzenia, np. biblioteka umożliwia zdalny dostęp do licencjonowa�

1 ISO FDIS 11620:2006 Information and documentation – Library performance indicators.
2 Norma wycofana bez zastąpienia. Obowiązująca ISO 2789:2006 Information and documentation – Inter-

national library statistics.
3 Polskie tłumaczenie – Poll R., Boekhorst P.: Mierzenie jakości: międzynarodowe zalecenia do pomiaru 

wykonania zadań w bibliotekach akademickich, Wrocław 2004.
4 Poll R., Boekhorst P. (Ed.): Measuring Quality. Performance Measurement in Libraries. 2nd revised ed. 

Munich: K.G. Saur, 2007. (IFLA Publications; 127).
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nych zasobów elektronicznych albo stwierdzenia powiązane z określonymi wartościami 
liczbowymi, np. biblioteka realizuje zmówienia na wypożyczenia międzybiblioteczne do 
3 dni. 

Pierwszym etapem prac zmierzających do określenia standardów funkcjonowania bi�
bliotek w skali kraju powinno być zatem uporządkowanie i ujednolicenie gromadzonych 
danych statystycznych. Następny etap to wytypowanie zestawu wskaźników i podanie 
metod ich obliczania. Dalsze prace powinny koncentrować się wokół wieloletnich, sys�
tematycznych badań porównawczych w celu wypracowania wzorców i standardów, przy 
czym każda biblioteka powinna je potraktować indywidualnie, w odniesieniu do wła�
snych celów i zadań. 

Gromadzenie danych statystycznych oraz analiza wskaźników funkcjonalności i ich 
zgodności ze standardami może być przydatna bibliotekom do następujących celów:

zarządzanie biblioteką i podejmowanie decyzji, tworzenie mechanizmów i narzędzi  �
kontroli (monitoring, TQM, certyfikaty jakości, planowanie strategiczne);
ocena i ulepszanie określonych działań bibliotecznych; �
planowanie usprawnień i nowych usług, prognozowanie przyszłego rozwoju; �
badanie dynamiki zmian oraz efektów wprowadzania nowości; �
organizowanie nowych placówek bibliotecznych;  �
porównywanie z innymi bibliotekami (np. benchmarking); �
zarządzanie personelem (np. rotacja pracowników); �
racjonalna alokacja środków finansowych i pozyskiwanie środków finansowych; �
promocja biblioteki; �
kontakty z jednostkami nadzorującymi. �
Standardowe metody gromadzenia danych statystycznych oraz rezultaty oceny funk�

cjonowania bibliotek i wpływu ich działalności na społeczeństwo, poparte wartościami 
podstawowych wskaźników, mogą być przydatne również całemu środowisku bibliote�
karskiemu oraz innym instytucjom między innymi do:

ukazywania znaczenia usług bibliotecznych; �
określenie poziomu finansowania; �
tworzenia rankingów bibliotek przez bibliotekarzy; �
akredytacji i rankingów zewnętrznych (dzięki zapewnieniu jednolitości w ocenie bi� �
bliotek).
Biblioteki różnych typów od wielu lat zajmują się badaniem efektywności działania, 

choć zarówno przygotowanie badań, jak i analiza rezultatów zawsze budzi dużo emocji 
i kontrowersji. Ponieważ jednak mamy do dyspozycji ww. normy i zalecenia, łatwiej 
opracowuje się ujednolicone krajowe/lokalne zestawy wskaźników efektywności wyko�
rzystywane następnie do różnych celów. Mogą to być systematyczne badania w ramach 
jednej biblioteki, ciągłe bądź sporadyczne badania porównawcze (np. benchmarking), 
poszukiwania tzw. najlepszych praktyk, tworzenie rankingów czy w końcu prowadzenie 
analiz w skali kraju. Zdarza się, że wskaźniki zaproponowane przez bibliotekę wykorzy�
stywane są przez instytucje nadrzędne, na przykład do akredytacji. Podkreśla się jednak, 
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że najtrudniejszym etapem jest wybór wskaźników, które byłyby satysfakcjonujące dla 
wszystkich bibliotek uczestniczących w badaniach. Kolejną trudnością jest właściwe 
opisanie sposobów wyliczania wskaźników i interpretacji ich wartości.

Opracowaniem i testowaniem zestawów wskaźników zajmują się stowarzyszenia bi�
bliotekarskie, konsorcja biblioteczne, ośrodki naukowe, fundacje lub inne organizacje, 
przeważnie we współpracy z organem administracji rządowej ds. nauki albo edukacji 
i innymi instytucjami. Dane zbierane są często obowiązkowo, zwłaszcza jeśli biblioteka 
jest finansowana z budżetu państwa. Wskaźniki efektywności w oficjalnych raportach są 
najczęściej pochodnymi danych statystycznych gromadzonych przez biblioteki. Dane te 
są przeważnie zgodne z normą ISO 2789, dostosowaną do warunków lokalnych. Dużo 
trudniej jest przyjąć za obowiązujące normy mierzenia jakości i wydajności usług bi�
bliotecznych, zwłaszcza wykorzystania usług elektronicznych, ze względu na bardziej 
skomplikowane metody liczenia, konieczność zbierania nowych danych oraz dodatkowe 
nakłady czasu i wysiłku pracowników. Dlatego łatwiej jest realizować kilkuletnie pro�
jekty badawcze z udziałem wybranej grupy bibliotek czy ciągłe badania z udziałem bi�
bliotek na zasadzie dobrowolności. W drugim przypadku należy jednak liczyć się z tym, 
że w poszczególnych latach badaniom będą podlegać różne biblioteki, ze względu na to, 
że jedne rezygnują z udziału w badaniach, a inne przystępują późno. Stąd wyniki badań 
na przestrzeni kilku lat muszą być poddane wnikliwej analizie. R. Poll porównała pięć 
krajowych projektów oceny bibliotek, wykorzystujących metodę benchmarkingu [24]. 
Z analizy wynika, że różnią się one zestawami wskaźników, będących podstawą porów�
nań oraz sposobami prezentacji wyników – od publicznie dostępnych rankingów do da�
nych zastrzeżonych dla zainteresowanych bibliotek. Spośród 54 unikalnych wskaźników, 
z których 25 było adaptowanych z normy ISO 11620, tylko 20 występowało w więcej niż 
jednym projekcie. Różnice wynikały zazwyczaj z sposobów liczenia, np. usługi, zbiory 
w przeliczeniu na potencjalnego albo zarejestrowanego użytkownika. 

Poniżej zaprezentowano kilka przykładów tworzenia zestawów wskaźników dla po�
trzeby prowadzenia badań porównawczych czy też tworzenia krajowych standardów 
funkcjonowania bibliotek. Szczegółowa analiza wskaźników efektywności w poszczegól�
nych inicjatywach prowadzi do wniosku, że są one w zdecydowanej większości oparte na 
ww. normach i zaleceniach międzynarodowych. I choć często są różnie nazywane, to w re�
zultacie mierzą podobne zjawiska. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w wielu projektach 
porównawczych, oprócz badania wskaźników ilościowych, uwzględnia się wyniki badań 
satysfakcji użytkowników, prowadzone na podstawie ujednoliconego kwestionariusza. 

Wybrane inicjatywy w poszczególnych krajach:
Wielka Brytania1.  – w 1995 r. Zespół ds. Wskaźników Efektywności dla Bibliotek 
opracował zestaw 33 wskaźników dla bibliotek szkół wyższych, stanowiący zalecane 
mierniki oceny [10]. Gromadzeniem statystyki bibliotek akademickich zajmuje się 
Stowarzyszenie Bibliotek Narodowych i Akademickich (SCONUL)5. Dane według 

5 SCONUL Society of College, National and University Libraries [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostępny 
w Internecie: http://www.sconul.ac.uk/.
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ujednoliconego formularza zbierane są za każdy rok akademicki z ok. 170 bibliotek. 
Przetwarzaniem danych i publikowaniem wyników ogólnych oraz trendów zajmu�
je się Library and Information Statistics Unit LISU6. Natomiast szczegółowe dane 
i możliwości generowania wartości wskaźników, wykresów itp. dostępne są tylko dla 
zarejestrowanych bibliotek.
Niemcy2.  – biblioteki publiczne i akademickie biorą udział – na zasadzie dobrowolno�
ści – w projekcie BIX realizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotek Niemieckich. 
Celem projektu jest dokonywanie ciągłych porównań (benchmarking) oraz ranking 
bibliotek, na podstawie 17 wskaźników (różnych dla bibliotek akademickich i pu�
blicznych). Wyniki publikowane są corocznie na stronie internetowej projektu7 oraz 
w formie drukowanego raportu.
Holandia3.  – konsorcjum UKB zrzeszające 13 bibliotek uniwersyteckich oraz Biblio�
tekę Narodową i Bibliotekę Holenderskiej Akademii Nauk dokonało w 1999 r. pierw�
szej próby benchmarkingu na podstawie 24 wskaźników efektywności wyliczanych 
z 56 standardowych danych oraz dodatkowo badań użytkowników [16]. 
Austria4.  – w 2000 r. powołano przy Ministerstwie Edukacji, Nauki i Kultury zespół 
roboczy ds. pomiarów jakości bibliotek akademickich. W rezultacie wypracowano 
zestaw 11 wskaźników bazujących na normie ISO 11620 oraz zaleceniach IFLA, 
wśród których znalazł się wskaźnik „satysfakcja użytkowników”. Dane zbierano ze 
wszystkich bibliotek uczelnianych na podstawie standardowego formularza, a bada�
nia użytkowników prowadzono również w sposób ujednolicony. Rezultatem miał być 
ranking bibliotek, jednak dyrektorzy nie wyrazili zgody na publikowanie swoich da�
nych. Ważnym osiągnięciem jest uwzględnienie czterech wskaźników bibliotecznych 
w corocznych raportach o stanie uniwersytetów austriackich [27]. 
Grecja5.  – konsorcjum greckich bibliotek realizuje projekt Total Quality Management 
Unit (TQMU – MOPAB8), którego celem jest gromadzenie, analiza i interpretacja 
statystyki i wskaźników efektywności wszystkich bibliotek szkół wyższych. Na 
podstawie standardowego formularza zawierającego 45 danych statystycznych i 65 
wskaźników, corocznie publikowane są informacje o wszystkich bibliotekach, do�
stępne publicznie w formie bazy danych. W ramach projektu opracowano szczegóło�
we zalecenia dotyczące gromadzenia i obliczania danych i wskaźników9.
Hiszpania6.  – w ramach projektu realizowanego przez konsorcjum bibliotek akade�
mickich Andaluzji wypracowano ujednolicony schemat oceny biblioteki bazujący na 

6 LISU Loughborough University [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.lboro.ac.uk/ departments/dils/lisu/index.html.
7 BIX Der Bibliotheksindex University [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.bix-bibliotheksindex.de/. 
8 MOPAB Performance Indicators for the Greek Academic Libraries [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostęp-Dostęp�

ny w Internecie: http://www.mopab.gr/index_enu.php.
9 TQMU – MOPAB Performance Indicators for the Greek Academic Libraries [online]. �oannina 2001 [do��oannina 2001 [do�

stęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.mopab.gr/publications/mopab_statistical_indicators.pdf.
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modelu Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością EQFM. Biblioteki otrzymały na�
rzędzia do samooceny, m.in. zestaw 21 wskaźników funkcjonalności, podzielonych 
na zasadnicze i rekomendowane [3]. 
Portugalia7.  – sześć bibliotek akademickich realizuje projekt oceny usług biblio�
tecznych, którego celem jest określenie najlepszych praktyk. Dokonano wyboru 20 
wskaźników, głównie na podstawie normy ISO 11620. Uwzględniono też wskaźniki 
wpływu usług bibliotecznych na społeczeństwo, np. liczba szkoleń prowadzonych 
przez bibliotekarzy. Badania prowadzone są przy pomocy trzech ankiet kierowanych 
do dyrektorów bibliotek, innych pracowników bibliotek oraz użytkowników [18].
Estonia8.  – dane statystyczne ze wszystkich bibliotek, gromadzone przez bibliotekę 
narodową, są podstawą do obliczania i analizy wskaźników efektywności, w różnych 
grupach bibliotek. Na poziomie krajowym prowadzone są prace nad ujednoliceniem 
danych, szerszym uwzględnieniem usług elektronicznych oraz standardowym bada�
niem użytkowników. Obecnie stosowany zestaw mierników funkcjonalności liczy 18 
wskaźników [20]. 
USA9.  – stowarzyszenie Bibliotek Akademickich i Naukowych ACRL opracowało 
w 2004 r. zestaw standardów dla bibliotek szkół wyższych10, traktowanych jako wy�
tyczne do celów porównań, analiz i np. akredytacji. Standardy stanowią szczegóło�
wą procedurę oceny zawierającą zestaw zalecanych 17 wskaźników, wyliczanych na 
podstawie danych wejściowych i wyjściowych. Inną ciekawą inicjatywą jest interak�
tywny serwis Stowarzyszenia Bibliotek Naukowych ARL, umożliwiający dostęp do 
danych statystycznych i wskaźników ponad 100 bibliotek11. 
Australia10.  – stowarzyszenie Australijskich Bibliotek Akademickich CAUL koordy�
nuje projektami dotyczącymi benchmarkingu i pomiarów jakości, opracowując pod�
ręczniki12, narzędzia porównań bibliotek i tworząc bazę tzw. najlepszych praktyk13, 
wg wartości wskaźników ze wszystkich bibliotek uniwersyteckich w dwóch podsta�
wowych grupach: dostarczanie dokumentów i dostępność dokumentów. 

Projekt „Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce” 
(AFBN)

Potrzeba badań efektywności bibliotek naukowych w Polsce była wielokrotnie uza�
sadniana [15, 28, 32]. Opisano również proces tworzenia nieformalnego zespołu zajmu�

10 ALA American Library Association [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.ala.org/ ala/ acrl/acrlstandards/standardslibraries.cfm.
11 University of Virginia Library: ARL statistics [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http:// fisher.lib.virginia.edu/arl/index.html.
12 Wilson A., Pitman L., Trahn I.: Guidelines for the Application of Best Practice in Australian Univer-

sity Libraries. Intranational and international benchmarks [online]. 2000 [dostęp 29.11.2008]. Dostępny 
w Internecie: http:// www.dest.gov.au/archive/highered/eippubs/eip00_11/00_11.pdf.

13 CAUL Council of Australian University Librarians [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: 
http:// www.caul.edu.au/best-practice/PerfInd.html.

politechnika 2009-3.indd   46 2009�05�11   12:03:52



SESJA II  47

jącego się wypracowaniem wzorców dla polskich bibliotek naukowych (ZSBN) [8, 9]. 
W 2004 r. podpisano porozumienie14 w sprawie realizacji projektu Analiza funkcjonowa-
nia bibliotek naukowych w Polsce (AFBN) pomiędzy uczelniami, w których zatrudnieni 
są członkowie Zespołu15. W porozumieniu określono cele ogólne projektu:

opracowanie metody oceny funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce; �
pozyskiwanie danych do bazy komputerowej w celu opracowania wskaźników i stan� �
dardów dla bibliotek naukowych w Polsce;
prowadzenie badań porównawczych wyników analizy ze wskaźnikami i standardami  �
funkcjonowania zagranicznych bibliotek naukowych;
opracowywanie i publikowanie rocznych raportów.  �
Koncepcja projektu AFBN opiera się na zbieraniu i analizie danych z ankiet wypeł�

nianych dobrowolnie przez biblioteki naukowe różnych typów: akademickie – państwo�
we i niepaństwowe, publiczne, specjalistyczne. Realizację celów projektu rozpoczęto od 
opracowania standardowego kwestionariusza ankiety dotyczącej statystyki bibliotecznej 
oraz programu komputerowego do gromadzenia, przetwarzania i analizy danych z ankiet. 
Metodologia opracowywania kwestionariusza ankiety została już szczegółowo opisana 
we wcześniejszych publikacjach [8, 9, 6, 7]. Ankieta uwzględnia wszystkie elementy 
systemu bibliotecznego, jego otoczenia oraz procesy i usługi biblioteczne. Dane pogru�
powano w następujące działy: 

pracownicy, �
zbiory biblioteczne, �
budżet, �
infrastruktura, �
udostępnianie zbiorów, �
usługi informacyjne, �
dydaktyka biblioteczna, �
własne wydawnictwa, własne bazy danych, �
współpraca bibliotek, organizacja imprez, aktywność zawodowa pracowników, �
wybrane wskaźniki efektywności. �
W trakcie wypełniania ankiet za lata 2002-2006 zgłaszano szereg problemów, które 

uwzględniano w formularzach za kolejne lata. Ponadto w działalności bibliotek poja�
wiały się nowe zjawiska, które musiały zostać uwzględnione w analizie, np. tworzenie 
bibliotek cyfrowych. Jednocześnie opublikowano polskie tłumaczenia norm i zaleceń 
w zakresie badania funkcjonalności i statystyki bibliotecznej [21, 23], a także ukazywały 
się inne przydatne dokumenty [16]. Wszystkie one są podstawą do wprowadzania zmian 
i modyfikacji w ankiecie, szczególnie w części wyjaśniającej pojęcia i metody wyliczania 
14 Porozumienie o współpracy. W: Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce AFBN [online] 

[dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/AFBN_porozumienie.pdf.
15 Koordynatorem prac jest Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualny skład Zespołu ds. Stan�

dardów dla Bibliotek Naukowych jest opublikowany na stronie AFBN: 
 http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/.
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wymaganych danych. Obecnie formularz zawiera 67 pytań16, które są w zasadzie jedno�
lite dla wszystkich bibliotek; większość danych jest wymagana przez GUS i w związku 
z tym obowiązkowo gromadzona. Wszystkie pytania, które mogą rodzić wątpliwości 
wypełniających zostały szczegółowo opisane w komentarzach.

Doświadczenia zdobyte przy tworzeniu i modyfikacjach kwestionariusza ankiety oraz 
bieżące kontakty z bibliotekami przesyłającymi dane oraz tymi, które nie są w stanie ich 
zgromadzić, wskazują na ciągły brak zadowalających rozwiązań niektórych problemów:

różne struktury organizacyjne bibliotek; �
różnice w gospodarowaniu środkami finansowymi; �
różna interpretacja lub brak danych dotyczących wykorzystania usług informacyj� �
nych;
różna interpretacja serwisów czasopism elektronicznych i pełnotekstowych baz da� �
nych (np. do jakiej grupy zaliczać serwis EBSCO?);
brak jednolitości w zakresie podawania danych statystycznych przez dostawców li� �
cencjonowanych źródeł elektronicznych.
Kolejnym narzędziem realizacji celów projektu AFBN jest program komputerowy do 

gromadzenia i analizy danych z ankiet, który umożliwia:
wypełnianie, modyfikację i wysyłanie przez biblioteki ankiety w trybie online; �
automatyczne obliczane wybranych wskaźników efektywności na podstawie danych  �
z ankiet;
automatyczną weryfikację poprawności wypełnienia pól w ankiecie;  �
badania porównawcze prowadzone przez ZSBN;  �
analizowanie danych oraz wskaźników efektywności indywidualnie przez biblioteki,  �
w danym roku lub w przedziałach wieloletnich oraz w porównaniu z wartościami 
średnimi bibliotek tego samego typu. 
Program komputerowy automatycznie wylicza wskaźniki na podstawie danych z an�

kiet, a wartości dla danej biblioteki są dostępne natychmiast po zatwierdzeniu kwestio�
nariusza za dany rok. W ankiecie za 2007 r. jest łącznie 86 wskaźników, w tym 19 poda�
wanych przez biblioteki i 67 obliczanych automatycznie. Warto podkreślić, że większość 
wzorów obliczania wskaźników zaczerpnięto z międzynarodowych norm i zaleceń. Przy�
kładem mogą być wszystkie wskaźniki badające tzw. obciążenie pracowników, gdzie 
poszczególne procesy czy usługi (np. wypożyczanie) przelicza się w stosunku do ogólnej 
liczby pracowników działalności podstawowej, a nie liczby pracowników danego działu. 
Stosunkowo duża liczba wskaźników wynika m.in. z konieczności „potrójnego” wyli�
czania wskaźników badających wydatki czy wykorzystanie usług, w odniesieniu do po�
tencjalnych użytkowników, studentów i słuchaczy studiów stacjonarnych, ze względu na 
brak definicji „studenta obliczeniowego”. Ponadto w projekcie uwzględniono nie tylko 

16 Wzór ankiety dla bibliotek akademickich. W: AFBN [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: 
http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/BA.pdf. Wzór ankiety dla bibliotek branżowych i publicznych. 
W: AFBN [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/BBP.pdf.
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typowe wskaźniki funkcjonalności, ale również takie, które analizują stan zatrudnienia, 
aktywność zawodową pracowników itp. Są to dane nie mające wprawdzie bezpośred�
niego wpływu na jakość obsługi użytkowników, ale mogą być przydatne przy innych 
badaniach oraz w zarządzaniu biblioteką. Jedną z idei projektu jest bowiem dostarczenie 
jednolitych metod podawania danych statystycznych oraz obliczania i publikowania war�
tości średnich, które mogą być przydatne do różnych celów. Należy podkreślić, że zdecy�
dowana większość wskaźników nie obciąża w żaden sposób wypełniających ankiety – są 
one obliczane automatycznie za pomocą programu komputerowego. 

Aplikacja internetowa do gromadzenia i analizy danych statystycznych oraz wylicza�
nia wskaźników funkcjonalności jest dostępna dla bibliotek od 2003 r.17. Udział w przed�
sięwzięciu, na zasadzie całkowitej dobrowolności, wymaga jedynie rejestracji biblioteki 
przez dyrektora18. Witryna WWW, zawierająca informacje o projekcie, instrukcje, kwe�
stionariusz ankiety (dla bibliotek akademickich oraz publicznych i branżowych) i wyniki 
badań, jest dostępna pod adresem http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/index.htm. Na 
bieżąco trwają prace nad udoskonaleniami oraz dalszym rozwojem programu. Szczegól�
ną wagę przykłada się do rozszerzania omówionych dalej możliwości analizy danych dla 
dyrektorów bibliotek. 

Możliwości korzystania z rezultatów projektu AFBN
Z publicznie dostępnych wyników badań AFBN mogą korzystać wszyscy zaintere�

sowani osiągnięciami polskich bibliotek naukowych. Jednak rezultaty projektu AFBN, 
w tym wybrane funkcje, przeznaczone są z założenia dla czterech głównych grup od�
biorców:

zarejestrowanych bibliotek wypełniających ankiety; �
zespołu AFBN; �
praktyków i teoretyków bibliotekarstwa; �
instytucji oceniających biblioteki. �
Jak wspomniano wcześniej, każda z zarejestrowanych bibliotek ma obecnie moż�

liwość wypełniania ankiety elektronicznie i uzyskania automatycznie obliczonych 67 
wskaźników. Ponadto, dzięki opcji „Analizy” (rys. 1) można przeglądać i wieloaspekto�
wo analizować własne dane według lat, kategorii pytań czy wskaźników i jednocześnie 
porównywać własne rezultaty ze średnimi wynikami w skali kraju. Wyniki te prezento�
wane są w postaci średniej arytmetycznej, mediany, wartości maksymalnej i minimalnej, 
w danej grupie bibliotek. Dzięki temu w każdej chwili można przeglądać szczegółowe 
dane swojej biblioteki na tle np. średniej w grupie bibliotek uniwersyteckich oraz w gru�
pie „wszystkie biblioteki akademickie” (rys. 2). Analiza danych może dotyczyć zarówno 
jednego roku, jak i przedziału kilku lat. Oczywiście ta druga opcja jest najbardziej przy�
datna dla tych bibliotek, które wypełniały ankiety od początku realizacji projektu. 

17 Uruchomienie aplikacji pozwoliło na wypełnianie ankiet z danymi za 2002 r.
18 Do dnia 18.06.2008 r. w bazie danych zarejestrowały się 94 biblioteki naukowe różnych typów w tym 87 

bibliotek akademickich (55 państwowych i 32 niepaństwowe), 4 publiczne i 3 branżowe.
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Rys. 1. Moduł dla dyrektorów bibliotek zarejestrowanych w AFBN.
Źródło: Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce AFBN [online]  

[dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/.

Rys. 2. Analiza danych w module dla dyrektorów bibliotek zarejestrowanych w AFBN.
Źródło: Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce AFBN [online]  

[dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/.
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Z punktu widzenia osoby zarządzającej biblioteką wyniki badań mogą stanowić istot�
ny, a co najważniejsze, wiarygodny i obiektywny argument w podejmowaniu ważnych 
decyzji, przedstawianiu przełożonym sprawdzonych faktów, występowaniu o dotacje itd. 
Konfrontacja danych i wskaźników osiąganych przez poszczególne biblioteki uczestni�
czące w projekcie z wartościami średnimi wskaźników dla danej grupy bibliotek, stanowi 
przydatne narzędzie w zarządzaniu. Każda biblioteka, nawet jeżeli pochodzi z tej samej 
grupy, funkcjonuje w odmiennym środowisku zewnętrznym, ma inne wewnętrzne wa�
runki funkcjonowania, różnych odbiorców itp. W tym kontekście, wyliczenie wskaźnika 
dla danej grupy ma znaczenie podstawowe dla zachowania obiektywizmu oceny, bowiem 
niweluje on istniejące wśród danej grupy bibliotek i często niezależne od nich różnice. 
Biblioteki, niezależnie od swojej wielkości, mogą porównywać swoje dane z tymi, jakie 
zostały przestawione w wartościach średnich. 
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Rys. 3. Wydatki (w zł) na zakup książek w przeliczeniu na 1 użytkownika w latach 2002- 2006. 
Porównanie: biblioteka X –> tendencje w grupie bibliotek tego samego typu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z AFBN.

Rezultaty AFBN mogą być przydatne do coraz bardziej popularnego w środowisku 
benchmarkingu, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Skuteczność działania, 
osiągane efekty, jakość usług, aktywność w organizowaniu struktury usług bibliotecz�
nych, wielkość środków finansowych koniecznych do ich realizacji, czas realizacji zadań 
to m.in. elementy, które warto porównywać w oparciu o określone wzorce. Narzędzia 
AFBN dają możliwość tworzenia wielorakich analiz wg własnych potrzeb. Przykład 
wykorzystania wskaźników obliczanych przez program komputerowy do analizowania 
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sytuacji konkretnej biblioteki zilustrowano na rys. 3. Podane na nim wartości średnie 
dla grupy bibliotek tego samego typu można konfrontować z wygenerowanymi z bazy 
wskaźnikami własnej biblioteki, dodatkowo wzbogacając je o linie trendu. Uzyskane 
dane i wynikające z nich wnioski mogą mieć zasadnicze znaczenie w ustalaniu zadań, 
określaniu priorytetów, przewidywaniu zagrożeń. Jednocześnie, dzięki możliwości 
analizowania danych dla własnej biblioteki z kilku lat, można analizować zmiany oraz 
zjawiska, porównywać jakość funkcjonowania poszczególnych serwisów bibliotecz�
nych. 

W środowisku bibliotek trwa dyskusja na temat ewentualnego wzajemnego ujawnia�
nia danych bibliotekom czynnie uczestniczącym w projekcie, a nawet upublicznienia 
wszystkich ankiet. Wymagałoby to jednak po pierwsze specjalnych modyfikacji w pro�
gramie komputerowym, po drugie zaś osiągnięcia w tej sprawie konsensusu: część bi�
bliotek wprowadza dane do bazy AFBN, pod warunkiem, że nie będą one ujawnione. 
Obecnie bibliotekom zarejestrowanym umożliwiono sprawdzanie wykazów tych biblio�
tek, które w danym roku wypełniły ankietę. W ten sposób można indywidualnie zabiegać 
o udostępnienie szczegółowych danych.

Bardziej rozbudowane możliwości korzystania z AFBN ma Zespół ds. Standardów, 
który opracowuje roczne raporty. Na podstawie wskaźników powstaje analiza porów�
nawcza funkcjonowania bibliotek naukowych, publikowana na stronie internetowej pro�
jektu19 w dziale Wyniki badań. Wskaźniki liczbowe i procentowe przestawiane są w po�
staci średniej arytmetycznej, mediany20, wartości maksymalnej i minimalnej. Te ostatnie 
pozwalają porównać dane własnej biblioteki z lepszymi czy słabszymi wynikami w okre�
ślonej grupie bibliotek. Niektóre dane liczbowe (np. liczba wydawnictw własnych) przed�
stawiono wyłącznie w postaci wartości maksymalnej i minimalnej. Inne dane – typu 
stwierdzenia TAK/NIE – podano w postaci odsetka odpowiedzi twierdzących. Należy tu 
dodać, że analiza zbiorcza jest poprzedzona wnikliwym przeglądem wszystkich ankiet 
i konsultacjami z bibliotekami, które popełniły ewentualne błędy. Wyniki badań podawa�
ne są w tabelach dla następujących grup bibliotek: 

biblioteki uczelni państwowych łącznie i wg poszczególnych typów; �
biblioteki uczelni niepaństwowych; �
biblioteki publiczne; �
biblioteki branżowe. �
W analizie uwzględnia się wszystkie wskaźniki podawane przez biblioteki w ankie�

tach oraz wskaźniki obliczane automatycznie przez program komputerowy, w następują�
cym układzie w poszczególnych tabelach: 
1. wskaźniki ogólne (np. zarejestrowani użytkownicy z uczelni jako % potencjalnych 

użytkowników, liczba użytkowników/studentów na 1 pracownika biblioteki, po�
wierzchnia biblioteki przypadająca na 1 użytkownika/studenta, liczba użytkowników 

19 Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce AFBN [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostępny 
w Internecie: http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/index.htm.

20 Mediany pominięto w grupach liczących dwie biblioteki.
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na 1 miejsce w czytelniach, komputery w przeliczeniu na użytkowników/studentów 
oraz godziny otwarcia biblioteki);

2. wskaźniki finansowe (np. wydatki ogółem, wydatki na zakup zbiorów, książek, źródeł 
elektronicznych, oprogramowania w przeliczeniu na 1 użytkownika/studenta, wydat�
ki na zbiory elektroniczne jako % wydatków na zbiory, udział wpływów w budżecie, 
procentowy udział wydatków na działalność bieżącą);

3. wskaźniki dotyczące zbiorów (stan, przyrost, opracowanie); 
4. wskaźniki dotyczące usług i ich wykorzystania (wypożyczenia, usługi informacyjne, 

szkolenia); 
5. wskaźniki dotyczące pracowników, struktury organizacyjnej i aktywności zawodo�

wej; 
6. zdalne usługi katalogowe, wydawnictwa własne, współpraca bibliotek, imprezy.

Projekt AFBN służy wszystkim bibliotekom naukowym do wypełniania ankiet i wnie�
sienia tym samym wkładu w wypracowanie standardów/wzorców funkcjonowania. Ko�
rzyści z zarejestrowania biblioteki i wypełnienie ankiety omówiono wyżej. Natomiast pu�
blicznie dostępne coroczne analizy mogą służyć wszystkim zainteresowanym, zarówno 
do celów badawczych, jak i tworzenia wielorakich zestawień oraz prezentowania różnym 
gremiom danych o bibliotekach. W zależności od potrzeb dane te mogą prezentować – 
uwypuklając znaczenie usług bibliotecznych czy też ujawniając wiele słabości – np. wy�
korzystanie zbiorów, ponoszone koszty, przekrój zagadnień dotyczących pracowników 
bibliotek. Dla ulepszenia korzystania z rezultatów badań AFBN planuje się umożliwienie 
automatycznego, wieloaspektowego prezentowania danych wg kryteriów dowolnie wy�
branych przez każdego użytkownika sieci, np. typów bibliotek, lat, wskaźników.

Zespół ds. Standardów podejmuje również działania zmierzające do wykorzystania 
AFBN przez instytucje zewnętrzne dokonujące oceny bibliotek. Przykładem jest reko�
mendowanie istotnych dla działalności bibliotek wskaźników twórcom rankingów krajo�
wych publikowanych np. w prasie. Jeśli twórcy rankingów zaakceptują w pełni wskaźni�
ki zalecane przez środowisko i obliczane w AFBN, biblioteki będą mogły pobierać dane 
ze swoich ankiet do ogólnokrajowych rankingów. Trwają również prace nad propozycją 
modyfikacji formularzy GUS, które byłyby bardziej zgodne z normami międzynarodo�
wymi oraz aktualną działalnością bibliotek akademickich.

Wybrane wyniki badań porównawczych AFBN 
Liczby bibliotek, które wypełniły i zatwierdziły ankiety, a więc tych, których dane 

były analizowane w latach 2002-2006 zilustrowano w tabeli 1. Fakt, że w omawianym 
okresie ponad dwukrotnie wzrosła liczba bibliotek uczestniczących w badaniach, jest 
bez wątpienia zjawiskiem pozytywnym, rośnie bowiem w ten sposób wiarygodność 
i reprezentatywność wyników. W tym kontekście można zaryzykować twierdzenie, że 
w grupie państwowych bibliotek uniwersyteckich i technicznych przedstawione wyniki 
w większości odzwierciedlają faktyczną sytuację i zachodzące zjawiska oraz tendencje 
dla tych grup. Konsekwencją tego faktu są coraz bardziej reprezentatywne wyniki badań 
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dla wszystkich państwowych bibliotek akademickich. Od 2005 r. wzrasta również liczba 
bibliotek uczelni niepaństwowych (szczególnie ekonomicznych) uczestniczących w pro�
gramie, co umożliwia uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników dla tych bibliotek. Tak 
więc efekty AFBN mogą stać się pomocne do bieżącego zarządzania i planowania zmian 
w bibliotekach.

Grupy/rodzaje bibliotek
Rok

2002 2003 2004 2005 2006
akademicka państwowa uniwersytecka 6 8 8 8 8

akademicka państwowa akademicka 
o profilu technicznym 8 10 10 10 12

akademicka państwowa medyczna 1 1 3 3 3
akademicka państwowa ekonomiczna � 1 1 1 � 
akademicka państwowa rolnicza � 2 2 2 1
akademicka niepaństwowa ekonomiczna 1 2 2 9 9
akademicka niepaństwowa inna � 1 1 5 6
publiczna 1 2 2 3 3
branżowa, PAN, PAU  � 2 2 3 2
RAZEM 17 29 31 44 44

Tab. 1. Liczba wypełnionych i zatwierdzonych ankiet.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z AFBN.

Pięcioletni okres gromadzenia danych umożliwia dokonanie pierwszych uogólnień 
oraz określanie niektórych tendencji zachodzących w bibliotekach naukowych. Ze 
względu na tematykę konferencji, prezentacja wybranych wyników badań została ogra�
niczona do bibliotek akademickich. Przedstawione niżej wykresy (rys. 4-7) ilustrują wy�
niki badań w zakresie wybranych zjawisk zachodzących w tych bibliotekach w latach 
2002-2006. Omawiając poniższe wykresy, warto zwrócić uwagę na wspólną dla nich 
cechę. Stosunkowo liczna grupa bibliotek państwowych uniwersyteckich i technicznych, 
uczestnicząca od początku w badaniach, uzyskuje bardziej stabilny i obiektywny wynik, 
który odzwierciedla faktyczne tendencje, tworząc jednocześnie podwaliny do budowania 
w przyszłości wzorców/standardów dla danej grupy. Wyrażone na wykresach wartości 
stanowią średnią arytmetyczną dla danej grupy bibliotek (na stronie internetowej AFBN 
dodatkowo podane są wartości maksymalne, minimalne oraz mediany). W związku 
z tym, że niektóre grupy bibliotek rozpoczęły wprowadzanie swoich danych w latach 
późniejszych (a nie od początku prowadzenia badań, tj. od 2002 r.), wykresy dla tych 
grup odpowiadają okresowi, za który dane zostały uzyskane. Dotyczy to przede wszyst�
kim bibliotek akademickich niepaństwowych. 
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Rys. 4. Wydatki na zakup zbiorów na 1 użytkownika w PLN w bibliotekach  
akademickich różnego typu w latach 2002-2006.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z AFBN.
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Rys. 5. Zarejestrowani użytkownicy jako procent potencjalnych użytkowników  
w bibliotekach akademickich różnego typu w latach 2002-2006 (średnia).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z AFBN.
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Na wykresach przedstawiono wybrane wskaźniki efektywności dla bibliotek akade�
mickich, w tym wskaźniki obliczane od początku badań, jak również dodawane nowe 
i modyfikowane dotychczasowe. Nowe wskaźniki są efektem zmian zachodzących 
w usługach bibliotecznych, głównie elektronicznych. Na rysunku 4 zauważalna jest 
stała tendencja wzrostowa dla wydatków na zbiory, notowana w bibliotekach uczelni 
niepaństwowych oraz w miarę stały poziom tego wskaźnika w pozostałych grupach 
bibliotek. 

Wykres przedstawiony na rysunku 5 ilustruje odsetek zarejestrowanych użytkowni�
ków w stosunku do liczby potencjalnych użytkowników. Znaczna tendencja spadkowa 
w grupie uczelni niepaństwowych jest z pewnością spowodowana wspomnianą już więk�
szą liczbą analizowanych ankiet od 2005 r. i w związku z tym bardziej miarodajnym 
wskaźnikiem od tego czasu. Wartości dla pozostałych grup bibliotek są zbliżone i nie 
pokazują znaczącego spadku wskaźnika zarejestrowanych użytkowników. 

Wykres przedstawiony na rysunku 6 ilustruje przebieg wypożyczeń międzybiblio�
tecznych w badanym okresie. Przy generalnie wysokim procencie zrealizowanych za�
mówień, nieznaczną tendencję wzrostową notujemy dla bibliotek technicznych. Zasta�
nawiający jest fakt stosunkowo niskiej aktywności w badanym zakresie wykazywanej 
przez biblioteki uniwersyteckie. 
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Rys. 6. Liczba zrealizowanych zamówień na wypożyczenia międzybiblioteczne jako procent 
wszystkich zamówień ogółem w bibliotekach akademickich różnego typu w latach 2002-2006

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z AFBN.

Przykładem nowego wskaźnika, dostępnego od 2005 r., są wydatki na zbiory elek�
troniczne wyrażone jako procent wydatków na zbiory ogółem (rys. 7). W sytuacji dyna�
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micznie rozwijających się serwisów elektronicznych, a więc zwiększających się nakła�
dów, jakie biblioteki muszą ponosić na ten rodzaj usług, wskaźnik ten ma coraz bardziej 
istotne znaczenie w kreowaniu polityki finansowej.

Przedstawione na końcu artykułu tabele (tab. 2-4) stanowią zestawienie wybranych 
wskaźników funkcjonowania wyliczonych dla poszczególnych lat, od początku prowa�
dzonych w ramach AFBN badań. Pięcioletni okres zbierania i analizowania danych dla 
bibliotek uniwersyteckich i technicznych spowodował, że otrzymane wyniki dla tych 
grup są najbardziej kompletne i jednocześnie miarodajne (z wyjątkiem niektórych danych 
podanych za rok 2002, które budzą wątpliwości). Zatem omawiając niektóre dane, skon�
centrowano się przede wszystkim na tych dwóch grupach. Dla grupy bibliotek uczelni 
medycznych i rolniczych okres zbierania danych jest zbyt krótki, zaś ich reprezentacja 
zbyt mała, aby mogły być one podstawą do większych uogólnień. Większość podanych 
w tabelach wartości zaokrąglono do jednego miejsca po przecinku, z wyjątkiem tych, 
których zakres zawiera się w przedziale od 0 do 1.

 We wskaźnikach dotyczących wydatków zwraca uwagę fakt, że biblioteki generalnie 
notują tendencję zwyżkową (poza grupą „inne uczelnie”), jeśli chodzi o wydatki bibliote�
ki w przeliczeniu na 1 użytkownika, przy jednocześnie zmiennych wartościach odnośnie 
do wydatków na zbiory. Jednocześnie notowany jest nieznaczny spadek udziału budżetu 
biblioteki w budżecie ogólnym uczelni. Można wnioskować, że mimo procentowo mniej�
szego udziału bibliotek w budżetach uczelni, środki na bibliotekę (wyrażone w złotych) 
nie uległy istotnemu zmniejszeniu. Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia możemy 
uznać, że alokacja środków w większym stopniu uwzględniała bieżące potrzeby biblio�
tek (przede wszystkim szeroko pojętą infrastrukturę informatyczną), wprowadzenie no�
wych technologii (w konsekwencji amortyzację) oraz, zapewne w wielu przypadkach, 
wzrost kosztów utrzymania związany z uruchomieniem bibliotek w nowych budynkach. 
Bezdyskusyjne jest, iż największą grupę wydatków w budżetach bibliotek nadal stano�
wią wydatki na płace i zbiory.

W grupie wskaźników odnoszących się do nabytków w przeliczeniu na 1 użyt�
kownika w badanym okresie sytuacja wydaje się nie zmieniać w zasadniczy sposób. 
Wahania występujące we wskaźniku określającym liczbę woluminów (jednostek ob�
liczeniowych) w przeliczeniu na 1 użytkownika są zapewne efektem różnej dynamiki 
ubytkowania zbiorów, co może mieć związek np. z przenoszeniem się bibliotek do 
nowych budynków. Również małą dynamikę zmian wykazuje wskaźnik określają�
cy powierzchnię biblioteki w przeliczeniu na 1 użytkownika. Mimo wielu udanych 
w ostatnich latach inwestycji bibliotecznych, jest on ciągle krytycznie niski. Wskaź�
nik określający liczbę wypożyczeń przypadającą na 1 zarejestrowanego czytelnika dla 
grupy bibliotek technicznych wykazuje tendencje malejącą, w przeciwieństwie do gru�
py bibliotek uniwersyteckich. Tendencja ta może mieć związek z rozwojem serwisów 
i zbiorów dostępnych online, których dynamizm, zwłaszcza w bibliotekach technicz�
nych, jest relatywnie wysoki (por. wydatki na zbiory elektroniczne jako procent wydat�
ków na zbiory ogółem w tab. 2). 
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Interpretacja danych zebranych w tabeli będzie zapewne przedmiotem licznych 
dyskusji. Nie jest ona przedmiotem tego artykułu, jego celem jest jedynie nakreślenie  
możliwości, jakie może dawać osobom kierującym bibliotekami naukowymi dostęp do 
wskaźników gromadzonych systematycznie i zgodnie z określonymi zasadami. 

Zakończenie
W przeprowadzonych przez IFLA, na zlecenie EUROSTAT, badaniach statystycz�

nych dotyczących bibliotek europejskich, znalazło się zagadnienie, którego celem było 
określenie kierunków aktywności mieszkańców UE w dziedzinie kultury w latach 1990-
200021. Rezultaty mogą być dosyć zaskakujące, również dla bibliotekarzy. Wynika z nich, 
że pod względem długości czasu spędzanego w instytucjach kultury, biblioteki zajmują 
drugie (po kinach) miejsce. Biblioteki wyprzedziły nie tylko muzea czy galerie, ale na�
wet wydarzenia sportowe. W kontekście takiego zapotrzebowania (nawet jeżeli obecnie 
te preferencje mogły ulec nieznacznym zmianom) istotnego znaczenia nabiera kwestia 
oceny jakości oferowanych usług. E. B. Zybert uzasadnia konieczność badania bibliotek 
mówiąc, że powinniśmy to robić „po to, by dążenie do jakości stało się codzienną prakty-
ką, byśmy nie opierali się na naszych subiektywnych odczuciach – bo nadal społeczny wi-
zerunek bibliotek jest nienajlepszy, mimo właśnie takiego dobrego samopoczucia biblio-
tekarzy, ale także, by te lepsze biblioteki (wszystkich sieci!) swoim przykładem pociągnęły 
inne […]. Ocena jakości nie może i nie powinna być traktowana jako bibliotekarski/
21 Global Library Statistics 1990-2000 [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.ifla.org/III/wsis/wsis-stats4pub_v.pdf.
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Rys. 7. Wydatki na zbiory elektroniczne jako procent wydatków na zbiory ogółem  
w bibliotekach akademickich różnego typu w latach 2005-2006.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z AFBN.
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społeczny ostracyzm, ale jako działanie służące lepszemu wizerunkowi naszej biblioteki 
i większym dla niej funduszom, a także lepszemu społecznemu wizerunkowi bibliotekar-
stwa i prestiżowi zawodu”22. 

Możliwość korzystania z danych publikowanych w AFBN oraz w dalszej perspekty�
wie tworzenie standardów jest jednym, i jak do tej pory jedynym w Polsce (poza danymi 
statystycznymi GUS), sposobem na dokonanie możliwie szczegółowej oceny własnej bi�
blioteki w porównaniu ze wskaźnikami właściwymi dla danej grupy. Porównywanie się 
do wskaźników odpowiednich dla kreujących je bibliotek jest nieodzownym elementem 
gwarantującym obiektywną ocenę jakości własnych działań, motywującym do rozwoju, 
a także, w przypadku osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, potwierdzającym słuszność 
podejmowanych decyzji. Wskaźnik, w odniesieniu do którego można prowadzić analizy 
i porównania, powstaje na podstawie danych grupy podobnych pod względem realizowa�
nych zadań instytucji, przy czym ich wielkość nie ma tutaj istotnego znaczenia.

Zbieranie danych jest jednym z etapów działania w ramach benchmarkingu, czyli 
porównywania własnej instytucji (organizacji) z wybranym wzorcem. Jest nim zazwy�
czaj lider w danej branży. AFBN dostarcza, poza danymi uśrednionymi dla danej grupy, 
także wartości maksymalne/minimalne, spośród których przy odpowiedniej interpretacji 
można określić wskaźniki lidera. Dzięki zastosowaniu jednolitego kryterium oceny sta�
nowią one obiektywne źródło informacji i mogą być podstawą do dalszych analiz. Jak 
pisze E.B. Zybert „Przy zastosowaniu benchmarkingu w bibliotekoznawstwie należy […] 
skupić się na zbieraniu i porównywaniu danych, przede wszystkim dotyczących docho-
dów, wydatków, budżetu, liczby i wartości nabytków, liczby personelu czy prowadzonych 
usług bibliotecznych”23. Omawiany program AFBN odpowiada tym zapotrzebowaniom, 
dodatkowo dostarczając o wiele więcej danych, które mogą wzbogacić tworzone analizy 
i porównania. Kolejnym kierunkiem rozwoju powinno być jednak wzbogacenie badań 
o wskaźnik „satysfakcja użytkowników”, bez analizy którego ocena jakości działania 
bibliotek jest bardzo jednostronna.

22 Zybert, E. B.: Jakość w działalności bibliotek. Warszawa 2007, s. 151.
23 Tamże, s. 60.
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Tab. 2. Wybrane wskaźniki dla bibliotek uczelni państwowych 
(uniwersytety i uczelnie o profilu technicznym) w latach 2002-2006.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z AFBN.
24 Brak wartości wskaźnika oznacza, że w danym roku nie był obliczany.
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Tab. 3. Wybrane wskaźniki dla bibliotek uczelni państwowych 
(medyczne, rolnicze, inne) w poszczególnych latach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z AFBN.

25 Brak wartości wskaźnika oznacza, że w danym roku nie był obliczany.
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Wybrane wskaźniki funkcjonalności26 (mediany)
Uczelnie niepaństwowe

2003 2004 2005 2006

Wydatki biblioteki na 1 użytkownika w PLN 59,89 90 81,73 142,7

Wydatki na zakup zbiorów na 1 użytkownika w PLN 21,7 28,31 29,29 37,7

Budżet biblioteki jako % budżetu Uczelni 2,57 2,8 1,04 3

Zarejestrowani użytkownicy z uczelni jako % potencjalnych 
użytkowników 97,77 100 78,1 77,79

Liczba vol. (jedn. obliczeniowych) na 1 użytkownika 10,51 7,53 8,97 9,57

Liczba vol. nowych nabytków (książki - zakup) na 1 użytkownika 0,39 0,59 0,42 0,37

Wydatki na zbiory elektroniczne jako % wydatków na zbiory ogółem � � 9,35 9,73

Liczba użytkowników na 1 pracownika biblioteki 769,8 796,1 793,9 653,3

Powierzchnia biblioteki na 1 użytkownika 0,05 0,05 0,11 0,1

Liczba użytkowników na 1 miejsce pracy w bibliotece 80,6 110,4 69,5 72,4

Liczba wypożyczeń na 1 zarejestrowanego czytelnika 14,27 13,71 7,86 6,8

Liczba odwiedzin w czytelniach na 1 użytkownika* � � 3,86 3,35

Aktywność wykorzystania zbiorów 2,71 2,58 1,73 1,06

Liczba zrealizowanych zamówień na wypożyczenia międzybiblioteczne 
jako % wszystkich zamówień 92,42 100 100 100

Liczba godzin przysposobienia bibliotecznego na 1 pracownika 
biblioteki � 6,67 6,06 6,8

Liczba godzin innych szkoleń użytkowników i zajęć dydaktycznych 
na 1 pracownika biblioteki � � 2,35 0,75

Pracownicy z wyższym wykształceniem bibliotekarskim  
(w tym podyplomowe) jako % ogólnej liczby pracowników DzP � 72,22 56,35 50

Pracownicy obsługi użytkowników (udostępnianie, magazyny, 
informacja naukowa) jako % ogólnej liczby pracowników DzP � � 45 28,57

Przyrost zbiorów (książki) � �1747 1507,5 1900

Liczba użytkowników na 1 stację roboczą z dostępem do Internetu � 125 454,5 318,4

Liczba vol. książek w wolnym dostępie jako % ogólnej liczby 
vol. książek � � 9,19 12,11

Czas przysposobienia książki 5 4 5 5

Godziny otwarcia (czytelnie) 72 71,5 51 52

Tab. 4. Wybrane wskaźniki dla bibliotek uczelni niepaństwowych w latach 2003-2006.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z AFBN.
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Project Performance Analysis for Polish Research 
Libraries (AFBN) as a tool for assessing the efficiency 

and quality of library and information services

The issue of assessing the efficiency and quality of library and information services is 
a crucial point of many professional works being undertaken in LIS all over the world. 
The attempt at creating the program which would give such an assessing, has been held 
in Poland nowadays. The issue which required the biggest effort in working on that proj-
ect was collecting and compiling the data in a way which could guarantee its credibility 
and objectivity and, in the same time, retain the uniformity used for analyzing the data 
in different aspects. The Project (http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/) is a useful for 
library management and also used for creating the objective comparisons on both quali-
tative and quantitative range (internal and external benchmarking). It is also meant to 
bring arguments in relations with the units supervising the libraries and to indicate pos-
sible threats and opportunities. 
The paper presents the general principles of the Project, the possibilities in using the 
program by different groups of users and selected results performance measurement in 
academic libraries in 2002-2006.
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UrSzUla ganakowSka, radoSław gazińSki, MiroSława różycka

Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

Dylematy współpracy biblioteki akademickiej  
ze środowiskiem naukowym na przykładzie  
sieci bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego.  

Badania ankietowe

W referacie zaprezentowane zostaną wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na 
początku 2008 r. na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w jednost-
kach międzywydziałowych. Dodatkowo opisane zostaną problemy jakie wystąpiły w trak-
cie zbierania ankiet.
Ankiety zawierające 10 pytań zaadresowane zostały do pracowników naszej uczelni bę-
dących nauczycielami akademickimi (samodzielni i niesamodzielni pracownicy nauki).
Zamierzeniem przeprowadzonych badań jest uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania 
dotyczące problemów współpracy biblioteki ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu 
Szczecińskiego.
Według naszych obserwacji współpraca ta jest niezadowalająca i dlatego oczekujemy od 
uzyskanych wyników badań określenia potrzeb środowiska naukowego oraz wskazania 
dróg polepszenia i usprawnienia współpracy oraz relacji: pracownicy biblioteki = pra-
cownicy nauki.

Uniwersytet Szczeciński (US) jest jeszcze młodą uczelnią, utworzoną na mocy ustawy 
z 21 lipca 1984 r. na bazie Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Wydziału Inżynieryjno-Eko�
nomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej a działalność rozpoczął rok później. 
Obecnie posiada dziewięć wydziałów: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 
Wydział Filologiczny, Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk Przyrodniczych, Wydział 
Matematyczno-Fizyczny, Wydział Prawa i Administracji, Zamiejscowy Wydział Admi�
nistracji w Jarocinie, Wydział Teologiczny i Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. 
Strukturę uczelni uzupełniają jednostki międzywydziałowe: Studium Wychowania Fi�
zycznego i Sportu, Akademickie Centrum Kształcenia Językowego, Międzywydziałowe 
Studium Kształcenia Pedagogicznego i Biblioteka Główna. Uniwersytet zatrudnia obec�
nie 1178 pracowników naukowo-dydaktycznych1 a strukturę zatrudnienia przedstawia 
tabela 1.

Na początku 2008 r. na uczelni przeprowadzono badania ankietowe, które miały 
wskazać problemy na jakie napotyka współpraca kadry naukowej US z biblioteką. Warto
1  Dane uzyskane z Działu Nauki, stan na dzień 31.12.2007 r.
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Wydział / Jednostka Grupa 
profesorów

Grupa 
adiunktów

Grupa 
asystentów

Razem
- dane 

ilościowe

Razem  
- dane

procentowe
Wydział Nauk 
Ekonomicznych  
i Zarządzania

40 101 54 195 16,6

Wydział Zarządzania  
i Ekonomiki Usług 28 64 40 132 11,2

Wydział Prawa  
i Administracji 26 47 16 89 7,6

Wydział Humanistyczny 60 145 16 221 18,8
Wydział Filologiczny 30 67 15 112 9,5
Wydział Nauk 
Przyrodniczych 42 109 46 197 16,7

Wydział  
Matematyczno-Fizyczny 25 34 17 76 6,4

Wydział Teologiczny 9 43 2 54 4,6
Akademickie Centrum 
Kształcenia Językowego 0 24 46 70 5,9

Międzywydziałowe 
Studium Kształcenia 
Pedagogicznego

1 11 7 19 1,6

Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu 0 11 1 12 1,0

Biblioteka 0 1 0 1 0,1
Razem 261 657 260 1178 100

Tab. 1. Liczba pracowników naukowych na wydziałach i jednostkach międzywydziałowych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Działu Nauki.

podkreślić, że ankieta jest specyficznym rodzajem wywiadu a jej zadaniem jest poznanie 
poglądów dużej zbiorowości na jakiś temat możliwie małym nakładem pracy. Rola badacza 
ogranicza się jedynie do opracowania odpowiedniego kwestionariusza pytań, a następnie 
rozesłania go respondentom. Zaletą tej metody badawczej jest anonimowość co powinno 
skłaniać badanych do bardziej szczerych odpowiedzi. Natomiast do najważniejszych wad 
tego sposobu badania można zaliczyć m.in. niewielką objętość tworzonego kwestionariu�
sza oraz brak możliwości wychwycenia indywidualnych różnic między respondentami. 
Ankieta jest narzędziem pozwalającym przeprowadzać badania relatywnie szybko2.

2 Kobyliński J.: Technika ankiety. W: e-duk@tor.z@wodowy [online] styczeń-luty 2004 r. [dostęp 10.04. 
2008]. Dostępny w Internecie: 

 www.kowezieu.edu.pl/edukator/modules.php?op=modload&nome=News&file=article & sid=85.
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Badania ankietowe przeprowadzono wśród pracowników naukowo-dydaktycznych 
wszystkich wydziałów i jednostek międzywydziałowych Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Przygotowany kwestionariusz zbudowany został z dwóch części. W pierwszej pracow�
nicy określali wydział, na którym są zatrudnieni oraz miejsce w hierarchii akademickiej. 
W drugiej części odpowiadali na 10 pytań otwartych (zostaną one szerzej omówione 
w dalszej części referatu). Opierając się na podanym przez J. Wojciechowskiego wzo�
rze3 wyliczono, że wielkość minimalnej próby dla wymienionej grupy badanych to 298 
ankiet. Przygotowano 343 ankiet, które poprzez biblioteki wydziałowe rozdane zostały 
pracownikom naukowym wydziału czy instytutu. Dołączono je również do materiałów 
przekazanych wszystkim senatorom podczas styczniowego posiedzenia Senatu Uniwer�
sytetu Szczecińskiego. Na posiedzeniu Senatu rozdano 73 kwestionariusze a po jego 
zakończeniu wypełnione ankiety zwróciło zaledwie 10 osób. Dodatkowo wewnętrzną 
pocztą uniwersytecką kwestionariusze rozesłano do jednostek międzywydziałowych 
i imiennie do niektórych pracowników (patrz tabela 2).

Wydział / Jednostka
Rozesłane 

ankiety - dane 
ilościowe

Rozesłane 
ankiety - dane 

procentowe

Zwrócone 
ankiety - dane 

ilościowe

Zwrócone 
ankiety - dane 

procentowe
Wydział Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania 57 16,6 21 36,8

Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług 39 11,2 2 5,1

Wydział Prawa i Administracji 26 7,6 2 7,7
Wydział Humanistyczny 64 18,8 9 14,1
Wydział Filologiczny 32 9,5 12 37,5
Wydział Nauk Przyrodniczych 58 16,7 15 25,9
Wydział  
Matematyczno-Fizyczny 23 6,4 8 34,8

Wydział Teologiczny 16 4,6 13 81,3
Akademickie Centrum 
Kształcenia Językowego 20 5,9 3 15

Międzywydziałowe Studium 
Kształcenia Pedagogicznego 5 1,6 0 0

Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu 3 1,0 0 0

Razem 343 100 85 24,8

Tab. 2. Liczba ankiet rozesłanych i zwróconych z wydziałów i jednostek międzywydziałowych. 
Dane ilościowe i procentowe.
Źródło: Opracowanie własne.

3  Wojciechowski J.: Czytelnictwo. Kraków 2000, s. 35.
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Ogólna liczba zwróconych ankiet to niecałe 25% wysłanych. Według Pawła B. Szta�
bińskiego błąd tzw. „braku odpowiedzi” w przypadku badań ankietowych adresowanych 
wynosi zazwyczaj 19-20%4 w przypadku omawianych badań jest on znacznie wyższy 
chociaż bardzo zróżnicowany biorąc pod uwagę poszczególne jednostki uczelni. Nie 
wynika to prawdopodobnie tylko z niechęci pracowników naukowych Uniwersytetu 
Szczecińskiego do wypełniania ankiet, wskazuje raczej na brak aktywności kierownika 
i pracowników bibliotek wydziałowych i instytutowych, poprzez które kwestionariusze 
były głównie dystrybuowane. Jest to sygnał dla Biblioteki Głównej dla baczniejszego 
zwrócenia uwagi na ten problem.

Na ankietę odpowiedziało 85 pracowników US w tym 11 pracowników dydaktycz�
nych i 74 naukowo-dydaktycznych, w tym 23 samodzielnych pracowników nauki.

Pierwsze pytanie dotyczyło korzystania z biblioteki i brzmiało: czy korzystasz z sieci 
bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego? Jeżeli tak to jak często? Jeżeli nie to dlaczego?

TAK NIE NIE MAM ZDANIA BRAK ODPOWIEDZI
79 6 0 0

93,0% 7,0% 0% 0%

Tab. 3. Odpowiedzi respondentów na pytanie 1.
Źródło: Opracowanie własne.

Większość ankietowanych korzysta z sieci bibliotek US. Ci którzy przychodzą do 
biblioteki regularnie – najczęściej raz w tygodniu – udają się zazwyczaj do biblioteki 
wydziałowej lub instytutowej. Nieliczne osoby rzadko odwiedzające biblioteki US jako 
powód tego podawały, brak w bibliotece fachowej literatury oraz możliwość korzystania 
z pełnotekstowych baz dostępnych z komputerów macierzystych instytutów i katedr.

Pracownicy, którzy nie korzystają z sieci bibliotek US uzasadnili swoją odpowiedź 
„brakiem czasu”, faktem, iż „literatura konieczna do ich pracy badawczej znajduje się 
poza granicami” lub też, że „osobiście nie potrzebuję”.

Drugie pytanie odnosiło się do współpracy z biblioteką i brzmiało: czy uważasz, 
że współpraca środowiska naukowego z siecią bibliotek jest potrzebna? Pytanie zawiera�
ło także prośbę o uzasadnienie odpowiedzi.

TAK NIE NIE MAM ZDANIA BRAK ODPOWIEDZI
84 0 1 0

98,8% 0% 1,2% 0%

Tab. 4. Odpowiedzi respondentów na pytanie 2.
Źródło: Opracowanie własne.

4  Sztabiński P.B.: Ankieterzy i ich respondenci. Warszawa 1997, s. 29.
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Jak widać z danych przedstawionych w tabeli 4 prawie wszyscy pracownicy, którzy 
odpowiedzieli na ankietę uważają, że współpraca z biblioteką uczelnianą jest konieczna. 
W odpowiedziach podkreślano że: „bez nowoczesnej i mającej dobry księgozbiór bi-
blioteki niemożliwa jest praca naukowo-badawcza”, „biblioteka stanowi cenne źródło 
materiałów do zajęć”, „dostęp studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych do 
podręczników jest konieczny a niemożliwe jest posiadanie w domu kompletnego księgo-
zbioru” czy też „bez współpracy żadna ze stron nie rozwinie się”. Nikt z kadry naukowej 
nie zanegował potrzeby takiej współpracy.

Trzecie pytanie dotyczyło oceny sieci bibliotecznej: czy uważasz, że sieć bibliotek US 
jest wystarczającym zapleczem wspomagającym proces przygotowania zajęć dydaktycz�
nych? Jeżeli nie, to dlaczego?

TAK NIE NIE MAM ZDANIA BRAK ODPOWIEDZI
42 40 3 0

49,4% 47,0% 3,6% 0%

Tab. 5. Odpowiedzi respondentów na pytanie 3.
Źródło: Opracowanie własne.

Głosy respondentów w tym przypadku rozłożyły się mniej więcej równo, z niewielką 
przewagą osób, dla których biblioteki US są wystarczającym zapleczem wspomagają�
cym przygotowanie zajęć dydaktycznych.

Pracownicy, którzy byli odmiennego zdania najczęściej jako uzasadnienie podawa�
li „brak najnowszej literatury”, „zbyt małą ilość dostępnych dla studentów podręczni-
ków i skryptów”. Jako powód podawano także „brak materiałów źródłowych”, „zbyt 
mały dostęp do baz danych”. Ten ostatni przez kilka lat był bardzo ograniczony, jed�
nak w ubiegłym roku został dzięki wsparciu władz rektorskich znacznie powiększony. 
Na „zbyt małą bazę czytelni wydziałowych” zwrócił uwagę pracownik Wydziału Nauk 
Przyrodniczych. Wydział  ten ma rzeczywiście małą bibliotekę z bardzo skromną bazą 
komputerową5. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku odpowiedzi negatywnych 
w około 60% ankiet brak było uzasadnienia odpowiedzi.

Czwarte pytanie dotyczyło wsparcia biblioteki dla działalności naukowej i brzmiało: 
czy uważasz, że sieć bibliotek US jest wystarczającym zapleczem wspierającym działal�
ność naukowo-badawczą? Jeżeli nie, to dlaczego?

5 Więcej informacji o bazie lokalowej i stanie komputeryzacji bibliotek wydziałowych i instytutowych prze�
czytać można w referatach Różycka M.: Biblioteka jeszcze tradycyjna czy już nowoczesna. W: Tradycja 
i nowoczesność bibliotek akademickich oprac. E. Bieniasz, K. Serwatko, B. Jaskowska. Rzeszów-Czarna,  
1-3 czerwca 2005 r. Rzeszów 2005, s.210-220; oraz Różycka M.: Stan i potrzeby biblioteki Uniwersytetu 
Szczecińskiego. W: Stan i perspektywy rozwoju szczecińskich bibliotek pod red. R. Gazińskiego. Szczecin,  
19 listopada 2004, Szczecin 2005, s. 34-38.
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TAK NIE NIE MAM ZDANIA BRAK ODPOWIEDZI
28 53 3 1

32,9% 62,3% 3,6% 1,2%

Tab. 6. Odpowiedzi respondentów na pytanie 4.
Źródło: Opracowanie własne.

Dla większości uczestników badania ankietowego biblioteki US nie spełniają ich 
oczekiwań i nie są dla nich wystarczającym zapleczem wspierającym działalność nauko�
wo-badawczą.

Najczęściej powtarzającym się powodem była „zbyt mała liczba prenumerowanych 
czasopism zagranicznych”. Jednak za prenumeratę czasopism zagranicznych w Uniwer�
sytecie Szczecińskim płacą wydziały i to pracownicy tych wydziałów decydują jakie 
czasopisma zagraniczne będą prenumerowane na dany rok. Biblioteka jest jedynie koor�
dynatorem prac związanych z przetargiem. W bieżącym roku biblioteka US posiada do�
stęp do 10 pełnotekstowych baz, które umożliwiają korzystanie z kilkudziesięciu tysięcy 
pełnotekstowych tytułów czasopism.

Równie często podkreślano „niedostateczny zakup literatury zagranicznej”. Warto 
tu jednak podkreślić, że na terenie biblioteki US wielokrotnie organizowano wystawy 
literatury zagranicznej połączone z możliwością zakupu po promocyjnych cenach, ale 
nie cieszyły się one dużym zainteresowaniem pracowników naukowych mimo, że biblio�
teka zobowiązywała się do zakupu wszystkich zgłaszanych przez pracowników tytułów 
wydawnictw. W przypadku odpowiedzi negatywnych około 50% respondentów oddało 
ankietę bez uzasadnienia.

Pytanie piąte dotyczyło usług oferowanych przez bibliotekę i zostało sformułowane 
następująco: czy zakres usług świadczonych przez sieć bibliotek US jest wystarczający? 
Jeżeli nie, to jakie usługi powinny zostać rozwinięte?

TAK NIE NIE MAM ZDANIA BRAK ODPOWIEDZI
55 27 2 1

64,7% 31,8% 2,3 1,2

Tab. 7. Odpowiedzi respondentów na pytanie 5.
Źródło: Opracowanie własne.

Analizując odpowiedzi udzielone na pytania 4 i 5 zauważamy brak konsekwencji 
wśród odpowiadających. Dla 62,3% respondentów biblioteki US nie są wystarczającym 
zapleczem wspierającym działalność naukowo-dydaktyczną a jednocześnie dla 64,7% 
tych samych pracowników zakres świadczonych przez nią usług jest zadowalający. Moż�
na założyć, że respondenci nie przeanalizowali pytań, lub też udzielane przez nich odpo�
wiedzi nie były szczere.
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Osoby zadowolone z usług bibliotecznych podkreślały m.in. „dobry poziom wypoży-
czeń międzybibliotecznych” i „obsługi w czytelniach”. Usługi, które należałoby rozwinąć 
w bibliotekach US według respondentów to: „skanowanie i dygitalizacja rzadszych pozy-
cji, starodruków, pozycji przedwojennych”, „możliwość zamawiania książek przez Inter-
net”, „usprawnienie dostępu do zbiorów elektronicznych poprzez umożliwienie dostępu 
z komputerów domowych”. W przypadku pytania 5 zaledwie 17,6% odpowiedzi negatyw�
nych zawierało informację, jakie usługi powinny zostać w bibliotece rozwinięte.

Pytanie szóste dotyczyło współpracy środowiska naukowego z biblioteką US i brzmia�
ło: czy współpracujesz aktywnie z biblioteką US? Jeżeli tak to w jakim zakresie? Jeżeli 
nie to dlaczego?

TAK NIE NIE MAM ZDANIA BRAK ODPOWIEDZI
44 39 1* 1

51,8% 45,8% 1,2% 1,2%
*odpowiedź brzmiała dokładnie ”nie ma to znaczenia”

Tab. 8. Odpowiedzi respondentów na pytanie 6.
Źródło: Opracowanie własne.

W przypadku tych odpowiedzi okazało się, że większość kadry współpracuje z biblio�
tekami US, jednak podawane uzasadnienia świadczyły niestety o braku zrozumienia py�
tania, respondenci podawali bowiem, że ich współpraca z biblioteką to korzystanie z jej 
zbiorów: wypożyczanie książek na miejscu lub przez wypożyczenia międzybiblioteczne.

W innych odpowiedziach dość często wskazywano, że współpraca z siecią biblio�
teczną to: „przedstawianie propozycji do zakupu, niezbędnych nowości wydawniczych, 
szczególnie podręczników”, „przekazywanie darów” – najczęściej swoich publikacji. 
Kilka osób wymieniło udział w promocjach i „Spotkaniach Strumiańskich”6 organizo�
wanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. Jedna osoba zaznaczyła, że 
jest członkiem Rady Bibliotecznej.

Respondenci, którzy nie współpracują z biblioteką podawali różne powody m.in.: 
„brak czasu”, „zbyt dużo innych obowiązków”, „wystarczająca jest współpraca z Książ-
nicą Pomorską i Archiwum Państwowym”, „z lenistwa”.

W pytaniu siódmym poprosiliśmy respondentów o odpowiedź na pytanie dotyczące 
współpracy w różnych dziedzinach: jak widziałabyś/widziałbyś współpracę z siecią bi�
bliotek US w zakresie:

kształtowania zbiorów, �
miejsca promocji własnych osiągnięć naukowych, �
inne propozycje. �

6 Spotkania Strumiańskie to cykl spotkań w Bibliotece Głównej, które odbywają się zazwyczaj raz lub dwa 
razy w miesiącu w środę już od 2002 r. Cykl historyczno-socjologiczny kierowany do kadry naukowej, 
studentów i wszystkich mieszkańców Szczecina.

politechnika 2009�3.indd   75 2009�05�11   12:04:05



76 Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych

Respondenci w sprawie kształtowania zbiorów wskazywali na „potrzebę konsultacji 
z pracownikami dotyczącą zakresu nowych pozycji do zakupu”, na konieczność „realiza-
cji zamówień wydawnictw zagranicznych”, „stały kontakt i podpowiedzi z naszej strony, 
ale przy budżecie biblioteki to parodia – co Państwo możecie kupić? Obiektywnie mniej 
niż nic”, „a są pieniądze? Jeśli nie, to po co zawracać głowę?” Na to pytanie 38 ankie�
towanych tj. 44, 7% nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

Bibliotekę jako miejsce promocji osiągnięć naukowych nasi ankietowani widzieliby 
poprzez realizację „spotkań autorskich”, „cyklu prelekcji nt. dziedzin, które uprawiają 
pracownicy w formie popularnonaukowej”. Podkreślano także aby umożliwiać „dostęp 
do elektronicznych wersji zeszytów naukowych i innych i prac dla kolegów z zewnątrz”, 
oraz kontynuować „Spotkania Strumiańskie  lub podobne imprezy”.

Były też wypowiedzi świadczące, że część pracowników ma odmienne zdanie i uwa�
ża promocję swoich osiągnięć naukowych w bibliotece jako „zbyteczną”. Dla niektórych 
wystarczające jest „publikowanie wyników w czasopismach i książkach”. Przy tym za�
gadnieniu 60 osób tj.70,6% nie udzieliło odpowiedzi.

Innych propozycji współpracy podano bardzo niewiele. W przypadku 79 ankiet tj. 
92,9% pracownicy nie udzielili żadnej odpowiedzi. Te nieliczne propozycje sprowadzały 
do: „wydawania co roku katalogu publikacji pracowników w czasopismach z Listy Fila-
delfijskiej”, organizowania „okolicznościowych wystaw ze zbiorów Biblioteki US upamięt-
niających różne rocznice”, spraw „dygitalizacji”, i „poprawy dostępu do informacji”.

Kolejne ósme pytanie również dotyczyło współpracy i brzmiało: czy uważasz, że potrzeb�
na jest instytucjonalna współpraca wydziału, instytutu, katedry z siecią bibliotek US? Jeżeli 
tak to dlaczego? Jeżeli nie to jakie inne formy współpracy powinny zostać rozwinięte?

TAK NIE NIE MAM ZDANIA BRAK ODPOWIEDZI
16 65 2 2

18,8% 76,6% 2,3% 2,3%

Tab. 9. Odpowiedzi respondentów na pytanie 8.
Źródło: Opracowanie własne.

Zdecydowana większość ankietowanych nie uważa, aby instytucjonalna współpraca 
była konieczna. Uzasadniano wypowiedzi następująco: „wystarczy mi dobrze zaopatrzona 
biblioteka wydziałowa”, „nasz zakład ma własną bibliotekę, która zawiera zbiór najwar-
tościowszych podręczników potrzebnych w pracy naukowej i dydaktycznej”, „to będzie 
tylko przerost biurokracji”, „wystarczy bieżący kontakt elektroniczny”, a także uważano, 
że wystarczająca jest „współpraca indywidualna pracowników naukowych z biblioteką”.

Pracownicy, którzy uważali, że taka współpraca jest potrzebna a uzasadniali to nastę�
pująco: „biblioteka powinna być naturalnym miejscem promocji/prezentacji publikacji 
pracowników US”. Wskazywali na konieczność współpracy „w zakresie dostarczania 
informacji o dorobku naukowym pracowników”, i „w zakresie kształtowania zbiorów”. 
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Dodatkowo zauważali, że „wydział potrzebuje jasnego programu rozwoju księgozbioru 
– a to musi być realizowane instytucjonalnie”. Respondenci zwracali także uwagę na 
fakt, iż „wszystkie spisy publikacji i spisy literatury w syllabusach powinny docierać 
do biblioteki, tak aby uzupełniała swoje zbiory” oraz, że „w każdej jednostce powinna 
być osoba za taką współpracę odpowiedzialna”. Warto zaznaczyć, że każdy wydział ma 
swojego przedstawiciela w Radzie Bibliotecznej, który jest odpowiedzialny za kontakt 
i współpracę z biblioteką. Jednak podczas jej posiedzeń obecnych jest zazwyczaj tylko 
2-3 przedstawicieli wydziałów.

Pytanie dziewiąte dotyczyło zagadnienia dygitalizacji zbiorów i brzmiało: czy uwa�
żasz, że biblioteka US powinna dygitalizować swoje zbiory? Jeżeli tak to z jakiego za�
kresu? Jeżeli nie to dlaczego?

TAK NIE NIE MAM ZDANIA BRAK ODPOWIEDZI
69 5 1 10

81,2% 5,9% 1,2% 11,7%

Tab. 10. Odpowiedzi respondentów na pytani  9.
Źródło: Opracowanie własne.

Zdecydowana większość ankietowanych jest za dygitalizacją zbiorów znajdujących się 
w Bibliotekach US. Według nich powinno się dygitalizować przede wszystkim: „zbiory 
kartograficzne”, „z dyscyplin sygnalizowanych przez biblioteki wydziałowe”, „wszyst-
kie w gorszym stanie technicznym”, „skrypty”, „teksty w jednym egzemplarzu”, „zbiory 
historyczne, unikatowe dla regionu i kraju, własne prace uczelni”, „przede wszystkim 
druki stare, rzadkie i książki, które trudno zdobyć”, „szczególnie nowe publikacje trud-
no dostępne”, „podstawowe bibliografie wykorzystywane na zajęciach dydaktycznych 
o ograniczonej ilości egzemplarzy do wypożyczenia”. Wskazywano także aby po dy�
gitalizacji istniała „możliwość wypożyczania ich na CD i DVD”. Pracownicy naukowi 
US są za dygitalizacją zbiorów, jednak gdy dochodzi do rozmów nt. umieszczenia ich 
publikacji w sieci to większość jest temu przeciwna.

Ankietowani, którzy nie są za dygitalizacją zbiorów nie udzielili żadnego wyjaśnienia 
odpowiedzi.

Ostatnie dziesiąte pytanie dotyczyło znaczenia biblioteki w uczelni i brzmiało: czy 
uważasz, że biblioteka US stanowi o prestiżu uczelni? Uzasadnij odpowiedź.

TAK NIE NIE MAM ZDANIA BRAK ODPOWIEDZI
81 2 2 0

95,4% 2,3% 2,3% 0%

Tab. 11. Odpowiedzi respondentów na pytanie 10.
Źródło: Opracowanie własne.
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 Na to pytanie ponad 95% respondentów odpowiedziała twierdząco, podając m.in. 
następujące uzasadnienia: „każda porządna uczelnia musi mieć porządną tj. znakomicie 
wyposażoną i skomputeryzowaną bibliotekę. Państwowa Komisja Akredytacyjna z wiel-
kim zaangażowaniem sprawdzała naszą bibliotekę wydziałową”, „stan biblioteki wska-
zuje na poziom uczelni. Obecny stan biblioteki jednoznacznie świadczy o tym, że ma ona 
bardziej znaczenie dydaktyczne niż naukowe”. „Oczywiście! To miara pracy, postępu, 
wiedzy pracowników uczelni”, „ilość jednostek bibliotecznych określa możliwości uczel-
ni i przyciąga kolejne pokolenia studentów oraz zachęca inne osoby do korzystania ze 
zbiorów, a więc reklamuje uczelnię”, „biblioteka powinna być sercem i mózgiem uczel-
ni”, „tu nie chodzi nawet o prestiż ale uniwersytet bez biblioteki to szkółka”. „Bez biblio-
teki nie ma pracy naukowej, dydaktyki”, „biblioteka to miejsce wymiany myśli, szerzenia 
wiedzy, świadczy o potencjale danego ośrodka”, „dobra biblioteka to zaplecze badawcze 
i w wielu dziedzinach (zwłaszcza humanistycznych) przesądza o klasie badań”. „Poszu-
kując miejsca stypendium zagranicznego jednym z podstawowych przymiotów ośrodka 
jest stan jego zbiorów bibliotecznych”, „to podstawa akademickości, wizytówka uczelni 
i warsztat pracy dla kadry i miejsce nauki dla studentów”.

Jedynie dwie osoby odpowiedziały przecząco uzasadniając swoje zdanie w następu�
jący sposób: „jest za mała i rozbita na wiele oddziałów”, „jej poziom nie jest wystarcza-
jący jak na XXI wiek”.

***
Podejmując badania ankietowe mieliśmy nadzieję, że pomogą one wypracować  kie�

runki współpracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Szczecińskiego. Niestety 
po analizie zebranych materiałów można odnieść wrażenie, że to głównie pracownikom 
biblioteki zależy na poprawie współpracy z kadrą naukowo-dydaktyczną uczelni. Już 
liczba zwróconych ankiet w stosunku do wysłanych wskazuje na małe zainteresowanie 
pracowników naukowych US problemem współpracy z biblioteką. Generalnie mało inte�
resują się oni usługami świadczonymi przez sieć biblioteczną US oraz nie mają oryginal�
nych pomysłów na taką współpracę. Co więcej przedstawianie konkretnych możliwości 
bliższego współdziałania budzi wśród pracowników naukowo-badawczych spore zdzi�
wienie. Ponadto zaznajomienie się z uzyskanymi odpowiedziami wyraźnie świadczy, że 
większość ankiet była wypełniana w pośpiechu, bez głębszej refleksji nad postawionymi 
pytaniami. Widoczny był zwłaszcza brak konsekwencji w udzielaniu odpowiedzi lub złe 
rozumienie pytań. Nikt z respondentów nie wspomniał na przykład, że to pracownicy 
naukowi powinni w uczelni stworzyć swoisty lobbing na rzecz poprawy finansowania bi�
blioteki, co zwiększyłoby środki na zakup nowej literatury, nowych baz danych, których 
brak był tak często podkreślany. Badając szczegółowo udzielone odpowiedzi dochodzi�
my do następujących wniosków:
1. Przytłaczająca większość respondentów twierdziła, że:

korzysta z sieci bibliotek US – 93% (pytanie 1), �
widzi potrzebę współpracy z siecią bibliotek – 98,8% (pytanie 2), �

politechnika 2009-3.indd   78 2009-05-11   12:04:06



SESJA III  79

uważa, że biblioteka stanowi o prestiżu uczelni – 95,4% (pytanie 10). �
2. Większość wskazała, że:

jest zadowolona z usług sieci bibliotek US – 64,7% (pytanie 5), �
współpracuje z biblioteką – 51,8% (pytanie 6) – co jest niespójne z deklaracją  �
współpracy wykazaną w pytaniu 2.

3. Mniejszość uważała, że sieć bibliotek jest wystarczającym zapleczem wspierającym 
proces dydaktyczny – 49,4% (pytanie 3).

4. Zdecydowana mniejszość wskazuje, że sieć bibliotek jest wystarczającym zapleczem 
wspierającym proces naukowo-dydaktyczny – 32,9% (pytanie 4) co jest z kolei nie�
spójne ze stosunkowo wysokim odsetkiem zadowolonych z usług bibliotecznych (py�
tanie 5).

5. W sprzeczności z odpowiedziami na pytania 5 i 6 stoi odpowiedź na pytanie 7, na 
które wyjątkowo duża liczba respondentów nie udzieliła żadnej odpowiedzi i z pyta�
niem 8 gdzie 76,6% nie widzi potrzeby współpracy instytucjonalnej z biblioteką co 
jest z kolei niespójne z deklaracją składaną w pytaniu 2.
Wnioski te wskazują na znaczne niekonsekwencje w rozumowaniu pracowników na�

ukowych. Nikt nie kwestionuje potrzeby istnienia biblioteki oraz prawie wszyscy twier�
dzą, że świadczy ona o prestiżu uczelni. Niestety już znacznie mniej osób jest zadowolona 
ze współpracy z biblioteką. Większość nie widzi potrzeby współpracy instytucjonalnej 
i uważa, że biblioteka nie zaspokaja ich potrzeb w zakresie dydaktycznym, a zwłaszcza 
naukowym. Wydaje się, że biblioteka jest coraz mniej potrzebna kadrze profesorskiej po�
siadającej własne zbiory fachowych książek i czasopism tworzone ze środków własnych 
oraz z funduszy przeznaczonych na badania statutowe lub z tzw. grantów. Książnica 
uczelniana z przyczyn finansowych nie jest w stanie stworzyć profesurze odpowiedniego 
zaplecza badawczego. Biblioteki potrzebują więc raczej ludzie młodzi, rozwijający się 
pracownicy nauki oraz studenci. To przede wszystkim oni korzystają ze zbiorów ograni�
czając się najczęściej do wypożyczeń lub do penetracji posiadanych przez bibliotekę baz 
danych, z których korzystaliby najchętniej bezpośrednio z miejsca zamieszkania.

Jakie w takim razie wnioski płyną z ankiety dla bibliotekarzy Uniwersytetu Szcze�
cińskiego. Po pierwsze powinni oni mocniej promować swoje usługi (poprzez maile, 
ulotki, plakaty) informując zwłaszcza o nowo testowanych bazach danych. Informacje te 
powinny być podane w formie maksymalnie atrakcyjnej i fachowej. Warto także znacz�
nie częściej prowadzić badania ankietowe wśród kadry naukowej i studentów, wysyłać 
na ich adresy mailowe (trzeba stworzyć własną bazę mailową) różnego rodzaju pytania, 
nie zrażając się tym, że początkowo mała liczba osób będzie na nie odpowiadać. Należy 
się także baczniej przyjrzeć pracy bibliotek wydziałowych i instytutowych i doprowadzić 
do większego zaangażowania się ich pracowników w nawiązywanie kontaktów z kadrą 
głównie dla lepszego profilowania zbiorów. To właśnie dyrektorzy instytutów lub wy�
znaczeni przez nich pracownicy, nakłonieni przez bibliotekarzy powinni przekazywać 
listy podręczników i literatury niezbędnej do pracy kadry i pracy ze studentami. 
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***
Na koniec warto się głębiej zastanowić nad problemem czy biblioteka akademicka, 

będąca jak dotąd integralną częścią uczelni wyższej jest jeszcze potrzebna środowisku 
studentów i naukowców? Oczywiście na tak postawione pytanie możemy odpowiedzieć, 
co widać w wynikach prezentowanej wyżej ankiety, że biblioteka to warsztat pracy na�
ukowca, miejsce w którym otrzymuje on potrzebną do prowadzenia badań literaturę 
przedmiotu w wersji tradycyjnej i elektronicznej7. Można dodać, że biblioteka akade�
micka jest również niezbędna do prawidłowego realizowania procesu dydaktycznego, 
co potwierdzają działania Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uczelnianej Komisji 
Akredytacyjnej, dla których biblioteka jest jednym z miejsc kontroli (instytutowa, wy�
działowa czy tzw. główna).

Ale z drugiej strony widać coraz  wyraźniej, że biblioteki straciły już charakterystycz�
ną w przeszłości funkcję świątyni wiedzy. Wcześniej żaden z badaczy nie mógł uprawiać 
swej specjalności naukowej bez codziennego korzystania z biblioteki, dzisiaj wielu na�
ukowców mających międzynarodową renomę korzystają z alternatywnych źródeł infor�
macji znajdujących się poza bibliotecznymi murami. Analizując pracę bibliotek Uniwer�
sytetu Szczecińskiego jesteśmy skłonni stwierdzić, że biblioteka akademicka jest mniej 
potrzebna do rozwijania badań naukowych8. Tempo obiegu informacji, także naukowej, 
jest już w Polsce szybkie, często szybsze niż pełne opracowanie książki w większości 
polskich bibliotek naukowych. Biblioteki akademickie w Polsce, mające problemy finan�
sowe9 nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb informacyjnych własnego środowi�

7 Matuszewski B. T.: Biblioteka w systemie uczelni akademickiej. W: Stan i potrzeby polskich bibliotek 
uczelnianych pod red. A. Jazdona, A. Chachlikowskiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej 
Poznań 13-15.11.2002. Poznań 2002, s. 21-24.

8 Hollender H.: Proces dydaktyczny i wsparcie naukowe: hop hop, czy ktoś czeka na wsparcie? W: Udział 
bibliotek akademickich w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce-potencjał, możliwości, 
potrzeby pod red. L. Derfert-Wolf. Materiały z konferencji naukowej z okazji 50-lecia Akademii Tech-L. Derfert-Wolf. Materiały z konferencji naukowej z okazji 50-lecia Akademii Tech-Materiały z konferencji naukowej z okazji 50-lecia Akademii Tech�
niczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz-Klonowo, 15-17.05.2002. Bydgoszcz 2002, 
s. 56-57.

9 O finansach polskich bibliotek uczelnianych oraz problemach organizacji ich zasobów patrz: Jazdon A.: 
Problematyka organizacji zasobów w nowoczesnej bibliotece akademickiej. W: Ogólnopolska konferencja 
naukowa. Nowoczesna biblioteka akademicka [online]. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 20-21 
maja 2004 [dostęp 10.04.2008]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/nba/index.php. Po�
równaj także: Grzelak-Rozenberg A., Łozowska A.: Zdobywanie środków na działalność jako element 
zarządzania. W: Standaryzacja kosztów w bibliotekach naukowych pod red. H. Celoch, M. Karwat. Kazi�
mierz Dolny 20-22.09.2000. Lublin 2000, s. 116-117; Piotrowicz G.  Model hybrydowy jako optymalny 
wariant funkcjonowania i rozwoju współczesnej biblioteki akademickiej. W: Tradycja..., s. 12-13; Kapszer 
A., Waga M.: Wykorzystanie elektronicznych źródeł informacji a ich finansowanie w uczelni na bazie 
doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. W: Tradycja..., s. 67-77 oraz Kozakowa H., Lamberti 
M.: Zaspakajanie potrzeb informacyjnych społeczności akademickiej w codziennej działalności Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Udział..., s. 93-96. Zwróć uwagę również: Kurzydłowski K. J.: Polityka 
KBN w zakresie działań wspierających badania naukowe, W: Stan..., s. 12-15 oraz Sokołowska-Gogut A.: 
Problematyka oceny jakości i wynikające z niej próby standaryzacji i normalizacji działalności bibliotecz�
no-informacyjnej. W: Stan..., s. 54-55.
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ska, a zwłaszcza kadry10. Nie zapewniają one dostępów do informacji ze wszystkich co�
raz bardziej specjalistycznych dziedzin badań11. Wydaje się, że w dramatycznej sytuacji 
są biblioteki uniwersyteckie gdyż usiłują obsłużyć najbardziej zróżnicowane środowisko 
naukowe12. Brak odpowiednich środków decyduje więc o tym, że kadra uczelni nie jest 
w stanie rozwijać badań tylko w oparciu o własną bibliotekę.

Relatywnie słabe wykorzystanie bibliotek akademickich przez własnych naukowców 
wynika również z głębokiego kryzysu nauki polskiej. Mówiąc w dużym uproszczeniu 
kadrę pracującą na uczelniach, choć nie tylko, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza, 
zdaje się mniejsza, prowadzi intensywne badania naukowe indywidualnie lub coraz czę�
ściej w zespołach badawczych, wyjeżdża na stypendia, staże i konferencje zagraniczne, 
ma stałe kontakty z naukowcami z innych ośrodków naukowo-badawczych. Kontakty 
te ułatwiają tej grupie badaczy dostęp do interesującej ich literatury. Inni wobec dość 
skromnych w skali uczelni nakładów na biblioteki uczelniane poszukują literatury w bo�
gatszych bibliotekach. Warto się wesprzeć przykładem z własnego podwórka. Większość 
pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szcze�
cińskiego, zajmując się problemami niemieckimi i pomorskimi tradycyjne sięga po lite�
raturę zgromadzoną w bibliotekach berlińskich, inni korzystają z biblioteki uniwersytec�
kiej w Greifswaldzie oraz bibliotek warszawskich, toruńskich i poznańskich.

Druga, większa grupa kadry uczelnianej, to pracownicy, którzy zajmują się głównie 
dydaktyką. W dydaktyce, w wieloetatowości widzą główne źródło dochodów, pozwala�
jące im na wyższy standard życia. Przeciążeni dydaktyką stopniowo tracą kontakt z upra�
wianą przez siebie dziedziną wiedzy stając się z wolna wyłącznie dydaktykami. Należy 
wątpić także w prawdziwość tezy, że zdecydowane podniesienie poborów doprowadzi do 
likwidacji wieloetatowości na polskich uczelniach. Póki co pozostaje ona nadal najprost�
szym sposobem na zdobywanie dodatkowych środków finansowych. Trendy te ostatnio 
usiłuje umocnić Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego myśląc o stworzeniu swo�
istych dobrze dofinansowanych „flagowych uczelni”13. W perspektywie doprowadzi to do 
podziału kraju na kategorie naukowe A i B. Można stwierdzić, że do „flagowych uczelni” 
prowadzących z założenia badania naukowe będą należały umiejscowione w Warszawie, 
10 Porównaj problemy amerykańskie: Jankowska M. A.: Najnowsze trendy w amerykańskich bibliotekach 

akademickich. W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji. Działania i codzienność, t 1. pod red.  
H. Ganińskiej. Materiały konferencyjne, Poznań 15-17 czerwca 2005. Poznań 2005, s. 14-17.

11 Ball R.: Zarządzanie public relations i relacjami z klientami w bibliotekach: personel i klienci. W: Public 
relations, biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, 
s. 31-33. Porównaj także: Obst O.: Marketing i relacje z klientami w bibliotece medycznej. W: Public..., 
s. 103-104.

12 Wielki wpływ na wzrost cen piśmiennictwa naukowego zarówno tradycyjnego jak i w wersjach elektronicz-
nych miała komercjalizacja wydawnictw naukowych: Nikisch J. A.: Wpływ globalizacji na dostęp do 
infor macji naukowej i wydawnictwa naukowe. W: Biblioteki naukowe..., s. 59-60.

13 Minister Barbara Kudrycka apelowała o wytypowanie „liderów szkolnictwa wyższego” do których trafią 
środki na badania i na kontakty zagraniczne. Pozostałe uczelnie miałby zająć się tylko dydaktyką. Wszyst�
ko to dzieje się przy spadających nakładach na naukę z 0.9% PKB w 2007 r. do 0,88% PKB w 2008 r. 
W tym kontekście niespełnionych życzeń warto porównać: Radwański A.: Biblioteki akademickie w spo�
łeczeństwie informacyjnym w świetle dokumentów rządowych. W: Udział..., s. 40-41.
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Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, a może Łodzi i Gdańsku. Reszta poprzez zmieniający 
się system finansowania stopniowo stanie się coraz gorzej finansowana i będzie pełnić 
jedynie funkcje edukacyjne, a tylko w niewielkim stopniu badawcze. Nie oceniając tych 
planów (mimo, że pochodzę z Polski B) wypada się przyjrzeć bibliotekom uczelnianym 
w ewentualnie nowej sytuacji. W tych uczelniach, które nie staną się „flagowymi” będą 
wyłącznie zabezpieczały funkcję edukacyjną na poziomie licencjackim, może magister�
skim. Natomiast „flagowe” zdecydowanie lepiej dofinansowane nie będą miały proble�
mu z pozyskiwaniem środków na zbiory tradycyjne i elektroniczne. W tej sytuacji to 
one przede wszystkim będą wspierały działalność badawczą kadry i będą z nią lepiej lub 
gorzej współpracowały. Proces podziału Polski z punktu widzenia nauki na strefy A i B 
pogłębi ucieczka najwartościowszych pracowników do uczelni „flagowych”. Nie jest 
dzisiaj pewne, czy plany te będą dalej realizowane. Być może wszystko pozostanie „po 
staremu”, co i tak nie jest dobrym rozwiązaniem dla polskich uczelni i polskiej nauki.

Jaka jest w takim razie przyszłość biblioteki akademickiej? Nie ulega wątpliwości,  
że w najbliższych 10 latach biblioteka akademicka będzie wspierała głównie proces dy�
daktyczny i prawdopodobnie będzie pomagała młodym adeptom nauki stojącym u progu 
kariery zawodowej14. Następną i chyba coraz ważniejszą funkcją będzie rejestracja do�
robku naukowego pracowników macierzystej uczelni15. Nie należy pod tym rozumieć 
tylko bazę bibliograficzną, ale także bazę pełnotekstową. Byłby to rodzaj własnej biblio�
teki cyfrowej, co już robią niektóre placówki. Działania te skłaniają do postawienia tezy, 
że w bibliotece akademickiej to co będzie najbardziej interesujące i niepowtarzalne to 
osiągnięcia własnej kadry. Co więcej, biblioteka będzie miała tym większą rangę, im czę�
ściej będzie odwiedzana, a o tym mogą zadecydować publikacje własnych naukowców. 
Trzeba także podkreślić, że biblioteka powinna być koordynatorem prac wpływających 
w ostateczności na klasyfikację poszczególnych osób poprzez pomiar ich aktywności 
naukowej, a co za tym idzie na ranking całej uczelni16. Z czasem tak rozumiana biblio�
teka stanie się swoistym miejscem „pamięci o uczelni”. Nie wykluczone, że wówczas 
zostanie połączona z archiwum uczelnianym, a być może muzeum i wydawnictwem. 
To ostatnie jest o tyle ważne, że ułatwi przepływ informacji o aktualnych publikacjach 
pracowników.

14 Porównaj chociażby: E. Bojar: Rola biblioteki w procesie naukowo-dydaktycznym Politechniki Lubel�
skiej i jej miejsce w polityce finansowej uczelni. W: Standaryzacja..., s. 20-21 oraz H. Hollender: Proces 
dydaktyczny..., s. 58-60. Szerzej na temat przyszłości bibliotek naukowych w tym i uczelnianych będą�
cych administratorami dostępów do cyfrowych zasobów informacji, depozytoriami zbiorów drukowanych, 
podmiotami udostępniającymi informacje cyfrowe, wytwórcami metadanych, depozytoriami zbiorów spe�
cjalnych oraz archiwami zbiorów internetowych: M. Górny: Czy społeczeństwo informacyjne w Polsce 
będzie potrzebowało bibliotek naukowych? W: Udział..., s. 112-115.

15 Porównaj uwagi W. Pindlowej o odmiennych kierunkach rozwoju bibliotek politechnicznych i bibliotek 
uniwersyteckich oraz o ewentualnym całkowitym zaniku biblioteki akademickiej: W. Pindlowa: O zjawi�
sku globalizacji coraz bardziej widocznym w pracy bibliotek. W: Biblioteki naukowe..., s. 48-49.

16 Komperda A.: Rola bibliotek akademickich w zakresie tworzenia i rozpowszechniania informacji o dorob�
ku naukowym uczelni. W: Biblioteki XXI wieku czy przetrwamy? Łódź, 19-21 czerwca 2006, Łódź 2006, 
s. 355-358, 363.
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W tej sytuacji jedynie połączenie w jedno regionalne centrum edukacyjno-naukowe 
bibliotek naukowych utrzymywanych przez kilka uczelni może doprowadzić do lepszej 
efektywnie obsługi kadry danego ośrodka17. Połączenie to, przynajmniej teoretycznie, 
daje większe szanse na utrzymanie, a nawet rozwinięcie funkcji naukowej tak zorgani�
zowanej biblioteki.
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The Cooperation of the University Library  
with the Academic Workers. Exemplified with  

the Network of the Szczecin University’s Libraries. 
Questionnaires

In the paper there will be presented the results of the survey research conducted at the 
beginning of 2008 at all the Departments of the Szczecin University and at its interdepar-
tamental units. It will be accompanied with the descriptions of the problems which arose 
during the process of collecting the information.
The questionnaires including 10 questions were addressed to the workers of the Szczecin 
University who are academic lecturers (both dependent and independent ones).The pur-
pose of the research was to get the answers to the question how the cooperation between 
the library and the academic staff looked like.
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The most important conclusion is that the cooperation in question is not satis-
factory and sufficient and that is why it is expected that the obtained results will 
indicate the guidelines for the improvement of the relations between the two stake-
holders of the academic life.
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Marianna zareMba

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Wykorzystanie patentowych baz danych  
w badaniach naukowych

Informacja patentowa stanowiąca integralną i wyspecjalizowaną dziedzinę informacji 
naukowo-technicznej jest w gospodarce wolnorynkowej elementarną częścią działalności 
środowisk naukowych i przemysłowych. 
W referacie przedstawiono źródła informacji patentowej i ich wykorzystywanie w bada-
niach naukowych oraz konsekwencje naruszeń cudzych praw.

Wstęp
Rozwój technik informacyjnych w ostatnich latach, łatwy i powszechny dostęp do 

zasobów informacji naukowo-technicznej w systemach sieciowych i na CD-ROM-ach 
stały się podstawą do szukania optymalnych metod dotarcia do interesującej użytkowni�
ka informacji.

Informacja patentowa stanowiąca integralną i wyspecjalizowaną dziedzinę informacji 
naukowo-technicznej jest w gospodarce wolnorynkowej elementarną częścią działalno�
ści środowisk naukowych i przemysłowych.

Łatwy dostęp do wyselekcjonowanej dziedzinowej informacji naukowo-technicznej 
powinien być wykorzystywany w procesach decyzyjnych, a niewątpliwie powinien sta�
nowić źródło informacji dla prowadzenia badań naukowych i wyborze tematyki prac 
naukowo-badawczych, a także uzasadnionej ekonomicznie polityki patentowej dużych 
i małych firm czy przedsiębiorstw.

Informacja patentowa w chwili obecnej to nie tylko gromadzenie i udostępnianie da�
nych, ale także propagowanie świadomości związanej z korzyściami płynącymi z ochro�
ny własności przemysłowej i intelektualnej. Podstawowym celem promocji ochrony 
własności przemysłowej jest wskazanie użytkownikowi skutecznych metod korzystania 
z zasobów informacji patentowej (patentowych baz danych) oraz jak najlepszego wyko�
rzystania uzyskanych wyników.

Źródła informacji patentowej 
Podstawowym źródłem informacji patentowej są dokumenty patentowe, czyli opubli�

kowane lub wyłożone do publicznego wglądu opisy zgłoszeniowe wynalazków, wzorów 
użytkowych i wzorów zdobniczych oraz opisy opatentowanych wynalazków, czyli opi�
sy patentowe, opisy wynalazków do świadectw autorskich, do świadectw użyteczności 
a także opisy ochronne wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych. 
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Dokumenty patentowe zawierają informację o aktualnym i realnym stanie techniki 
bo prawa wyłączne (patenty, prawa ochronne i rejestracje) udzielane są na rozwiązania 
nowe i nieoczywiste w świetle aktualnego stanu wiedzy i nadające się do powtarzalnego 
zastosowania.

Zaletą dokumentów patentowych w porównaniu z publikacjami w literaturze technicz�
nej jest ich aktualność tzn. dokumenty patentowe są publikowane o 2-3 lata wcześniej. 
Tylko dokumenty patentowe zawierają informacje o stanie prawnym w zakresie ochrony 
własności przemysłowej. Na pierwszej stronie dokumentu patentowego zamieszczone są 
dane właściciela prawa wyłącznego, data zgłoszenia tj. data obowiązywania prawa oraz 
informacje o kraju lub krajach, w których obowiązuje prawo wyłączne. Niewątpliwą zaletą 
dokumentu patentowego jako źródła informacji naukowej i technicznej jest wyselekcjo�
nowana informacja ściśle związana z dziedziną techniki, w której powstaje wynalazek. 
Gwarancją skondensowanej informacji w dokumencie patentowym są wymagania ustawo�
dawstw patentowych krajów i organizacji międzynarodowych, w świetle których dokument 
patentowy powinien dotyczyć tylko jednego rozwiązania technicznego i w dokumencie 
powinna być ujawniona istota rozwiązania technicznego (wynalazku) na tyle jasno i jed�
noznacznie, aby znawca w danej dziedzinie wiedzy mógł zastosować rozwiązanie w prak�
tyce. Ważną zaletą dokumentu patentowego jako źródła informacji naukowej i technicznej 
jest dostęp do określonych, wybranych zagadnień poprzez system klasyfikacji patentowej. 
Stosowana powszechnie do klasyfikowania dokumentów patentowych Międzynarodowa 
Klasyfikacja Patentowa jest zmieniana i uaktualniana co 5 lat w celu dostosowania systemu 
klasyfikacyjnego do rozwoju nauki i techniki. Aktualnie, od 2006 r., stosowana jest zre�
widowana VIII edycja tej klasyfikacji. Każdorazowo system jest rozbudowywany o nowe 
dziedziny wiedzy, zatem poprzez system klasyfikacyjny można łatwo uzyskać informacje 
wyselekcjonowane w zakresie rozwoju nowych dziedzin wiedzy i techniki. Rewizja kla�
syfikacji to podział całego obszaru wiedzy objętej patentowaniem na poziom podstawowy 
rewidowany co 3 lata i poziom rozszerzony, w którym dokonywane są zmiany w cyklach 
kwartalnych. Od 2006 r. zmieniono zapis symbolu Międzynarodowej Klasyfikacji Patento�
wej uzupełniając zapis symbolu datą jego wprowadzenia np. 2007.01.

Badania w zakresie ochrony własności przemysłowej
Dostępne dla użytkownika, bogate zbiory dokumentacji i literatury patentowej na 

nowoczesnych nośnikach w postaci baz danych, łatwość w pozyskiwaniu wyselekcjo�
nowanej informacji technicznej to przesłanki, które powinny wpływać na eliminowanie 
nakładów finansowych na powielanie badań. Z analiz wynika, że tylko w Europie każ�
dego roku wydaje się ponad 20 miliardów USD na powielanie i ponowne opracowanie 
istniejących i opublikowanych rozwiązań.

Jest to zjawisko niespotykane w przeszłości a skala tego problemu jest możliwa do 
określenia dzięki technice komputerowej. 

Prowadzone badania patentowe wykazują, że tematy i zagadnienia opracowane w la�
tach 70. i 80., opublikowane najczęściej w dokumentacji amerykańskiej a także doku�
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mentacji francuskiej i brytyjskiej, pojawiają się ponownie jako nowe zgłoszenia dokona�
ne do Europejskiego Urzędu Patentowego. 

Z powyższego wynika, że można ograniczyć koszty na powielanie badań i ponowne 
opracowywanie zagadnień znanych i opracowanych przez kogoś innego, prowadząc ba�
dania stanu techniki w zbiorach dokumentacji i literatury patentowej.

Badania takie powinny być prowadzone bezwzględnie przed przystąpieniem do opra�
cowania nowych technologii i wyrobów, które mogą być przedmiotem obrotu towaro�
wego.

W praktyce często okazuje się, że ponoszone przez kilka lat koszty na opracowanie 
nowej technologii nigdy się nie zwrócą, bo w międzyczasie prawa wyłączne na tę tech�
nologię uzyskał kto inny. Dlatego też analiza materiałów uzyskanych w procesie poszu�
kiwań i badań patentowych powinna być materiałem źródłowym do opracowania zadań 
i tematów badawczych. 

Wprowadzenie na rynek nowych towarów i technologii zawsze powinno być poprze�
dzone badaniami w zakresie praw wyłącznych.

Poniżej zamieszczono przykłady słynnych patentów i słynnych naruszeń praw wy�
łącznych:

Patent Stanów Zjednoczonych Ameryki –  � 2 297 691 fotokopiarka z 1938 r. /wynalaz�
ca Chester Carlson/ po siedmiu latach od publikacji wdrożony przez firmę Xerox.
Patent  � US 4 128 658 lek na wrzody żołądka Zontac – z tytułu wykorzystania tego 
wynalazku roczne dochody firmy Glaxo wynoszą 3-4 miliardy USD.
Patent  � US 4 683 195 replikacja DNA, wynalazca Karry Mullis w 1993 r. otrzymał 
Nagrodę Nobla oraz 380 milionów USD od firmy Hoffman LaRoche za prawo do 
wynalazku.
W 1961 r. francuska firma Michelin otrzymała odszkodowanie w wysokości 1,2 mi� �
liarda FF od producentów opon radialnych „pneu-X” wykorzystujących chronioną 
technologię firmy.
Spór pomiędzy firmą amerykańską Texas Instruments a firmami japońskimi m.in. Hi� �
tachi, NEC (w latach 1985-91), za naruszenie rozwiązania amerykańskiego dotyczą�
cego produkcji układów scalonych, na które został udzielony w 1986 r. patent tylko 
w Japonii. Firmy japońskie dobrowolnie zgodziły się wypłacić odszkodowanie firmie 
TI w wysokości 150 milionów USD za każdy rok ważności patentu.
Wynalazca lasera Gordon Guuld (1987 r.) uzyskuje potwierdzenie o naruszeniu jego  �
rozwiązania i 80% firm amerykańskich produkujących lasery wypłaciło honorarium 
wynalazcy.
Stany Zjednoczone (1992 r.) firma Minolta za naruszenie rozwiązań dotyczących au� �
tomatycznego nastawiania obrazu „autofocus” chronionych patentami firmy Honey�
well wypłaciła tej firmie 129 milionów USD.
Z przedstawionych przykładów jednoznacznie wynika, że naruszanie cudzych praw 

pociąga za sobą ryzyko procesów i ogromne koszty z tytułu odszkodowań. 
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Dlaczego warto korzystać z informacji patentowej?
Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że informacja patentowa stanowi boga�

te źródło informacji technicznych i prawnych przedstawionych w ujednoliconej formie 
i często niedostępnych w innych źródłach. Korzystając z informacji patentowej można:

uniknąć powielania prac badawczo-rozwojowych, �
określić zdolność patentową własnych rozwiązań, �
mieć pewność, ze rozwiązania własne nie naruszają praw innych podmiotów, �
określić wartość wynalazków, jak również wynalazków innych twórców, �
wykorzystać rozwiązanie ze zgłoszeń patentowych, na które nie został udzielony pa� �
tent oraz patentów nie będących w mocy w określonych państwach lub, dla których 
wygasł okres ważności, 
zdobyć cenne informacje rynkowe na temat działań innowacyjnych oraz kierunku  �
rozwoju konkurencyjnych firm z branży,
wyszukiwać, analizować oraz sprawdzać główne trendy w określonych dziedzinach  �
techniki, dotyczące kwestii istotnych z punktu widzenia interesu publicznego, takich 
jak opieka zdrowotna i ochrona środowiska.

Using patent information in scientific research

Patent information constituting an integral and specialized field of scientific and techni-
cal information is the principal part of the activities conducted by scientific and industrial 
milieus in the free-market economy. This paper presents the sources of patent informa-
tion and their use in the scientific research as well as consequences of infringing others’ 
rights.
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agnieSzka wolańSka

Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej

Wpływ potrzeb i oczekiwań środowiska akademickiego  
na kształtowanie się zbioru wydawnictw ciągłych  

w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej

Przeanalizowano aspekty działalności Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej 
i OINT pod kątem współpracy ze środowiskiem akademickim na etapach: gromadzenia 
i selekcji, opracowania oraz dostępu do czasopism elektronicznych. Wskazano drogi zde-
finiowania potrzeb użytkowników, opierając się na zasadach obowiązujących na wolnym 
rynku i odnosząc je do wpływu odbiorcy na rodzaj i jakość usług bibliotecznych.
Ukazano sposoby komunikacji między Oddziałem Gromadzenia i Opracowania Wydaw-
nictw Ciągłych a kadrą naukową uczelni. Realizacja zadań na wszystkich wymienionych 
etapach jest związana z wychodzeniem naprzeciw potrzebie środowiska akademickiego, 
którą stanowi głównie szybki i łatwy dostęp do najbardziej aktualnej literatury. Z tego 
powodu konieczna jest dobra komunikacja między bibliotekarzem a odbiorcą. Ukazano, 
w jaki sposób przebiega ów proces oraz przedstawiono jego efekty.
Opisano również współpracę z kadrą naukową na etapie selekcji i kasacji zbiorów. 
Wykazano, że realizacja potrzeb kadry naukowej ma istotny wpływ na jakość, tematy-
kę i rozmiar zbioru wydawnictw ciągłych. Podkreślono fakt, że współpraca ze środo-
wiskiem akademickim jest niezbędna w ogólnej działalności biblioteki naukowej oraz 
celowa i konieczna dla realizacji postawionych przed biblioteką akademicką zadań 
statutowych.

Wprowadzenie
Na Politechnice Wrocławskiej funkcjonuje system biblioteczno-informacyjny, w skład 

którego wchodzą: Biblioteka Główna i OINT oraz biblioteki podległych jednostek (wy�
działowe, instytutowe, studiów, zespołów zamiejscowych ośrodków dydaktycznych). 

W Bibliotece Głównej i OINT od 2002 r. funkcjonuje system Aleph, który sukcesyw�
nie jest implementowany w agendach Biblioteki Głównej oraz pozostałych bibliotekach 
systemu biblioteczno-informacyjnego. Gromadzenie i opracowanie zbiorów jest scentra�
lizowane.

Oddział Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Ciągłych (zwany dalej Oddziałem 
Czasopism) realizuje następujące zadania: 

gromadzi i opracowuje wydawnictwa ciągłe polskie i zagraniczne w formie drukowa� �
nej i elektronicznej, pochodzące z różnych źródeł (prenumerata, wymiana, dary);
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przygotowuje szacunki finansowe i planuje prenumeratę na kolejne lata w porozumie� �
niu z wydziałami uczelni;
organizuje (wraz z Biurem Zamówień Publicznych Uczelni) przetargi na dostawę cza� �
sopism zagranicznych i baz danych;
aktualizuje bazy katalogu komputerowego; �
zajmuje się administrowaniem serwisów czasopism elektronicznych i organizuje ich  �
dostęp; 
prowadzi działalność szkoleniową. �
Warto podkreślić, iż Oddział Czasopism, poza prenumeratą wydawnictw ciągłych, 

zajmuje się również zamawianiem baz danych i dysponowaniem środkami przezna�
czonymi na ich zakup, pomimo że są wykorzystywane w innych agendach Biblioteki 
Głównej (np. w Oddziale Informacji Naukowej). Otrzymywane bazy są rejestrowane 
w akcesji. 

Jednym z najważniejszych zadań systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki 
Wrocławskiej jest „(…) stwarzanie warunków do studiowania, pracy naukowej i dydak�
tycznej przez gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie, magazynowanie i konser�
wację zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej (…)”1. Ten zapis, mówiący 
o konieczności ogólnie pojętego wspierania nauki poprzez wymienione formy pracy, 
nie byłby możliwy do zrealizowania, w sposób jednostronny. Cóż bowiem przyszłoby 
odbiorcom informacji z dostępu do księgozbioru, jeśli byłby to księgozbiór nietrafiony 
pod względem tematyki? Co stałoby się, gdyby nie dochodziło do wymiany informacji 
między odbiorcą a bibliotekarzem? Przy drugim pytaniu, co prawda retorycznym dla 
większości świadomych swojej misji bibliotekarzy, należy również zastanowić się nad 
tym, jaki rodzaj informacji musi brać udział w tej wymianie i co musi zrobić bibliotekarz, 
aby uczynić tę informację efektywną. Te wszystkie zagadnienia wiążą się zasadniczo 
z kwestią potrzeb i oczekiwań odbiorców (w tym przypadku środowiska akademickiego) 
dotyczących zarówno jakości dostarczanych źródeł i szybkości ich przekazywania, jak 
również różnorodności ich form, bowiem „(…)Użytkownicy, poprzez artykulację swoich 
potrzeb, mają wpływ na rzeczywistość biblioteczną (…)”.2 

Zanim jednak przejdziemy do rozważenia kwestii zaspokojenia potrzeb odbiorcy, 
należy się zastanowić, jak rozumiemy termin „środowisko akademickie” w kontekście 
niniejszego referatu. Oferta biblioteki kierowana jest przede wszystkim do kadry aka�
demickiej Politechniki oraz studentów i doktorantów. Tak w ogólnym zarysie wygląda 
„grupa docelowa” odbiorców. Jest to środowisko, które poprzez korzystanie z usług bi�
bliotecznych (w tym przypadku oferty czasopiśmienniczej) ma aktywny udział w kształ�
towaniu tychże usług. Aktywny, to znaczy taki, który wywiera zasadniczy wpływ na spo�
sób korzystania z informacji i na jej relewantność. W praktyce oznacza to, że biblioteka 
1 Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Wrocławskiej [online]. Wrocław [dostęp 

12.04 2008]. Dostępny w Internecie: http://www.bg.pwr.wroc.pl/o_bibliotece/726/regulamin_systemu_ 
biblioteczno _informacyjnego_politechniki_wroclawskiej.html.

2 Urban B.: Potrzeby informacyjne – klucz do zrozumienia użytkowników biblioteki akademickiej. W: Rola 
biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy. Dąbrowa Górnicza 2005, s. 48.

politechnika 2009�3.indd   92 2009�05�11   12:04:09



SESJA III  93

musi być przygotowana na wielość problemów informacyjnych, z jakimi zgłoszą się do 
niej użytkownicy oraz na ich dużą różnorodność. Konieczna jest, zatem indywidualizacja 
w obsłudze, ale połączona z pewnym rodzajem „profilowania klienta”3. 

Drugim, bardzo istotnym zagadnieniem jest określenie rodzaju potrzeb użytkowników, 
jakie mogą być zgłaszane do realizacji. Można je ogólnie określić jako potrzeby informa�
cyjne, czyli takie, które są związane z informacją lub jej użytkowaniem4. Ich spełnianie to 
podstawowe zadanie dla pracy Biblioteki Politechniki oraz poszczególnych jej agend. Za�
daniami realizowanymi w odniesieniu do komunikacji z użytkownikiem jest m.in. posze�
rzanie wiedzy odbiorcy w zakresie dostępu do publikacji ciągłych w szerokim tego słowa 
znaczeniu, a co za tym idzie – właśnie do informacji. Potrzeba wynikająca z użytkowania 
informacji również odnosi się do pracy w Oddziale Czasopism, o ile bowiem kwestia 
korzystania z formy drukowanej czasopism nie wymaga wyjaśnień, tak w przypadku pu�
blikacji elektronicznych i ich „użytkowania”, oddział pełni ważną rolę pośrednika między 
źródłem informacji a jego odbiorcą. Dodać należy, że istotne jest wychodzenie naprze�
ciw, a wręcz wyprzedzanie oczekiwań odbiorców. Stąd dążenie do precyzji w zakresie 
doradztwa informacyjnego oraz bardzo uważne wsłuchiwanie się w potrzeby, czasem nie 
do końca zwerbalizowane. W literaturze jest to kwestia bardzo akcentowana5. Na drodze 
umiejętnie przeprowadzonego wywiadu bibliotekarz jest w stanie nie tylko określić zakres 
zainteresowań odbiorcy, ale również sposób jego realizacji i – co więcej – włączyć w nią 
użytkownika. Takie zaangażowanie w proces informacyjny polegać może na uświadomie�
niu odbiorcy terminologii informacyjnej, a także ukazaniu wielości sposobów dotarcia do 
poszukiwanych źródeł (wskazanie miejsc przechowywania, obsługa serwisów czasopism 
elektronicznych w zakresie mechanizmów wyszukiwawczych).

Korzystanie z zasobów biblioteki jest odbiciem potrzeb i oczekiwań użytkowników. 
Jest to truizm, ale warto zastanowić się, w jaki sposób wykorzystanie zbiorów (bądź jego 
brak) determinuje np. politykę gromadzenia czy selekcji. Na jakim etapie decydujący głos 
może zabrać odbiorca? Ważne są również sposoby komunikacji między nim a biblioteką 
i analiza ich efektywności. Te wszystkie kwestie są punktem wyjścia do traktowania 
użytkownika jako pełnoprawnego uczestnika procesów odbywających się w bibliotece 
i dotyczących znajdujących się tam zasobów. W tym miejscu warto wspomnieć o nowo�
czesnym, rynkowym podejściu do odbiorcy jako klienta, zgodnie ze sztuką marketingu 
zwaną „Customer Intelligence – CI”, według której poznanie motywów postępowania 
klientów stanowi główny klucz do zrozumienia ich potrzeb i sprawia, że instytucja staje 
się na nie zorientowana. Główne pytania, jakie w procesie oznaczenia CI muszą być 
zadane w odniesieniu do użytkownika biblioteki akademickiej, to m.in. „Jakie są jego 
potrzeby i preferencje? W jaki sposób i kiedy korzysta z pomocy obsługi bibliotecznej? 
3 Jest to termin szeroko stosowany w marketingu jako jeden z warunków uzyskania rentowności firmy.
4 Nicholas D.: Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu: idee, metody, środki. Warszawa 2001, s. 24.
5 Np. Decker R., Hoeppner M.: Strategic planning and customer intelligence in academic libraries, Library 

Hi Tech 2006, Vol.24, nr 4 s. 504-514; Nicholas D., Huntington P. [i in.]: The information seeking be�
haviour of the users of digital scholarly journals, Information Processing and Management 2006, Vol.42 
s.  1345-1365.
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W jakim stopniu użytkownicy są lojalni (w znaczeniu marketingowym) i którzy z nich są 
najbardziej „wartościowi” dla biblioteki? Jakie rodzaje działań podejmuje biblioteka, 
aby najbardziej efektywnie wygenerować satysfakcję klienta?”6. Konieczne jest podkre�
ślenie, że zgodnie z zasadami marketingu, oprócz zebrania tego typu informacji, ważne 
jest zaangażowanie klienta (użytkownika) w proces tworzenia usługi (lub produktu)7, 
co sprawia, że klient otrzyma najbardziej wartościowy dla niego efekt działań. A zatem: 
świadomość posiadania wpływu na jakość usługi czy finalnego efektu działań powoduje, 
że użytkownik jest nim usatysfakcjonowany, otrzymuje bowiem produkt, który współ�
tworzył. Odnosząc tę teorię do pracy Oddziału Czasopism, można powiedzieć, że przy 
spełnieniu powyższych warunków, efektem współpracy bibliotekarzy i użytkowników 
będzie zbiór wydawnictw ciągłych, który odpowiada oczekiwaniom odbiorców. A zatem 
sprawdźmy, w jaki sposób środowisko akademickie uczestniczy w poszczególnych eta�
pach pracy oddziału i jakie są tego efekty.

Wydawnictwa ciągłe są ważnym punktem na mapie zainteresowań pracowników 
uczelni. Ich znaczenia dla procesu naukowo-dydaktycznego nie sposób przecenić. Zapo�
trzebowanie na szybki dostęp do aktualnej literatury bieżącej jest kluczową potrzebą, jaką 
wykazuje kadra naukowa. Taka sytuacja jest podyktowana okolicznościami zachodzący�
mi w świecie nauki. Powstawanie nowych kierunków, zmieniające się zainteresowania 
naukowe oraz potrzeby związane z dostępem do wydawnictw na czas trwania projektów 
badawczych to sytuacje, które przyczyniają się do jeszcze większego zapotrzebowania 
na aktualną literaturę czasopiśmienniczą.

Należy jednak podkreślić, że wraz z rozwojem serwisów czasopism elektronicznych, 
sygnalizowanie potrzeb dotyczących źródeł informacji może być przekazywane w róż�
nych formach, co nie pozostaje również bez związku z oczekiwaniami ze strony użyt�
kowników. Trzeba bowiem uwzględniać ich indywidualne preferencje dotyczące formy 
(i miejsca) uzyskania informacji. Bycie otwartym na oczekiwania kadry akademickiej 
nie może być jednak oddzielone od realiów finansowych i procedur, jakie są wymagane 
zarządzeniami władz uczelni oraz regulowane odpowiednimi przepisami. Konieczne jest 
zatem pogodzenie trzech kwestii: 

potrzeb i oczekiwań odbiorców (lub ich braku) – głównie związane z otrzymaniem  �
aktualnej informacji w odpowiedniej formie,
realnych możliwości ich spełnienia – główny aspekt finansowy, �
sposobów ich spełnienia – polityka zarządzania finansami na uczelni, obowiązujące  �
przepisy prawne.
Wymienione kwestie zasadniczo przekładają się na działalność Oddziału Czasopism 

na wszystkich etapach i powinny występować jednocześnie. Potrzeba zasygnalizowana 
przez użytkownika musi być realna i możliwa do spełnienia, a biblioteka musi znać drogi 
jej realizacji w świetle obowiązujących praw.

6 Decker R., Hoeppner M.: Strategic planning and customer intelligence in academic libraries, Library Hi 
Tech 2006, Vol.24 nr 4, s. 507. 

7 Lotko A.: Zarządzanie relacjami z klientem. Strategie i systemy. Radom 2006, s. 47.
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W niniejszym referacie skupimy się na wydawnictwach zagranicznych, ponieważ jest 
to zbiór wykorzystywany bardzo intensywnie i cieszy się największym zainteresowa�
niem użytkowników. 

Gromadzenie
Na etapie gromadzenia wydawnictw ciągłych, kwestią zasadniczą jest wsłuchanie się 

w głos kadry akademickiej a sprawą oczywistą wydaje się polityka gromadzenia wydaw�
nictw ciągłych i baz danych zgodna z jej oczekiwaniami. Nie zawsze jednak ten warunek 
występuje symultanicznie z kryteriami wyżej wymienionymi.

Przykładem może być sytuacja, kiedy Oddział Czasopism jest zmuszony odmówić 
dostarczenia potrzebnego tytułu w określonej przez pracownika naukowego formie dru�
kowanej, gdy jednocześnie dostępna jest wersja elektroniczna czasopisma. Taka poli�
tyka jest regulowana odgórnie przepisami wewnątrzuczelnianymi oraz podyktowana 
warunkami finansowymi i racjonalnymi (uczelnia finansuje tylko jedną postać czaso�
pisma). 

Wymieniony przypadek jest sytuacją szczególną. Ważnym problemem jest pogodze�
nie potrzeb kadry z realiami finansowymi. Nakłady na czasopisma są zróżnicowane w za�
leżności od formy źródeł. Występująca od lat w Politechnice Wrocławskiej tendencja od�
chodzenia od zakupu wydawnictw w formie drukowanej na rzecz postaci elektronicznej 
przekłada się na sposób finansowania prenumeraty zagranicznych czasopism. Obserwuje 
się, że maleje pula środków przeznaczanych na zakup prenumeraty drukowanej. Jedną 
z przyczyn takiego zjawiska jest rezygnacja z tytułów drukowanych na rzecz ich wersji 
elektronicznych (które w wielu przypadkach przechodzą do grup czasopism finansowa�
nych w ramach nowo tworzonych konsorcjów). Wydziały mają możliwość decydowania 
o wielkości prenumeraty w ramach 20% całości środków statutowych przeznaczanych na 
zakup wszystkich czasopism zagranicznych i baz danych. 

Z wymienionych powodów tym ważniejszy jest taki dobór tytułów do prenumeraty, 
aby był jednocześnie satysfakcjonujący dla użytkowników, ale też mieścił się w plano�
wanych na ten cel wydatkach. 

Przykładem konieczności odmowy dostarczenia tytułu jest również sytuacja, kiedy 
zamówienie na tytuł pojawia się w czasie trwania umowy przetargowej na dostawę cza�
sopism. Występuje wówczas konieczność poinformowania użytkownika o terminach 
składania zamówień na kolejny rok. Takie informacje są oczywiście przekazywane przed 
podpisaniem umowy, ale nierzadko, mimo dobrych kanałów dystrybucji, użytkownicy 
nie zdają sobie sprawy, że poza podanym zakresem czasowym nie będzie możliwości 
zakupienia dodatkowych publikacji. Ta kwestia jest bardzo istotna, bowiem aby dobrze 
realizować potrzeby odbiorców konieczne byłoby wyjście im naprzeciw, co jednak nie 
jest możliwe z powodu obowiązującego Prawa o Zamówieniach Publicznych. Trzeba 
jednak dążyć do tego, aby odbiorcy byli o tym fakcie dobrze poinformowani. Opisana 
sytuacja nie jest jednak sytuacją bez wyjścia, ponieważ zawsze istnieje możliwość rozpi�
sania nowego przetargu na zgłaszane tytuły. 
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Bibliotekarze są zobligowani do realizacji określonych zadań w kontakcie z użytkow�
nikiem8. W Bibliotece Politechniki są one realizowane w następujący sposób: 

Realizacja zadania usługowego – zainteresowanie określonym tytułem/brak za- �
interesowania (pytania dotyczące możliwości zamówienia – pytania dotyczące 
wersji).
Nie tylko w momencie decydującym dla planów prenumeraty na kolejny rok, ale 

praktycznie w każdej chwili, pracownicy mają możliwość zgłaszania swoich oczekiwań 
i potrzeb. Takie sygnały są rejestrowane i docierają do Oddziału Czasopism bezpośrednio 
(telefonicznie, mailem, osobiście) lub poprzez pracowników bibliotek wydziałowych i in�
stytutowych. Każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany. Nie zawsze jest możli�
wa realizacja zgłaszanych potrzeb z powodów formalnych. Przedstawiany jest wówczas 
proces przebiegu ewentualnej realizacji zgłoszenia, aby użytkownik był świadomy moż�
liwości, ale i ograniczeń. Oprócz opinii zainteresowanych, gromadzone są dane tytułu 
takie jak: cennik, wydawca (jest to szczegół dość istotny ze względu na udział biblioteki 
w konsorcjach), zasoby w innych bibliotekach (jeśli takie są), ale przede wszystkim ko�
nieczne jest rozeznanie czy tytuł nie jest dostępny dla Politechniki Wrocławskiej w formie 
elektronicznej. Jeżeli zatem użytkownicy posiadają już dostęp do czasopisma w wersji 
elektronicznej, dąży się do rezygnacji z jego wersji drukowanej. Wyjątkami są przypad�
ki, kiedy współistnienie dwóch form jest opłacalne ekonomicznie. Zdarza się, że użyt�
kownik widzi konieczność zamówienia ważnego dla niego tytułu w formie drukowanej, 
podczas gdy nie jest świadomy, iż posiada już do niego dostęp w formie elektronicznej. 
Kontakt z pracownikami Oddziału Czasopism często owocuje odkryciem możliwości do 
tej pory nieznanych i przeradza się czasem w rodzaj mini szkoleń. Takie przypadki nie 
oznaczają, że wśród użytkowników panuje permanentna niewiedza w zakresie dostępu 
do czasopism elektronicznych. Będzie jeszcze o tym mowa. Jest to pewna analogia do 
strategii stosowanych w mechanizmach rynkowych, ponieważ w ramach strategii sprze�
daży, kluczowym zadaniem jest podtrzymanie kontaktu z odbiorcą na etapie „przyswaja�
nia” produktu i ewentualne wyjaśnienia w kwestiach jego użytkowania9.

Momentem kluczowym jest czas, w którym na wydziałach podejmowane są decyzje 
dotyczące prenumeraty czasopism zagranicznych na kolejny rok. W przypadku tych cza�
sopism po sporządzeniu oszacowania finansowego, listy tytułów trafiają do dziekanów 
wydziałów, a poprzez nich – do bibliotekarzy systemu biblioteczno-informacyjnego. 
Mają oni dużą rolę do spełnienia, bowiem przez okres trwania bieżącej prenumeraty 
gromadzą informacje dotyczące zainteresowania pracowników nowymi tytułami i do�
tychczas udostępnianymi. Decydujący głos ma w tej sprawie zawsze dziekan wydziału, 
zapraszając do współpracy bibliotekarzy z podległych wydziałowi bibliotek. 

Każdy z pracowników naukowych ma poza tym możliwość zgłoszenia tytułu z po�
daniem źródła finansowania, którym może dysponować, po uprzednim zaakceptowaniu 
zamówienia przez władze jednostki macierzystej. Otrzymuje wówczas przygotowany 

8 Wojciechowski J.: Praca z użytkownikiem w bibliotece. Warszawa 2000, s. 22-23.
9 Schenk G.: Profesjonalny sprzedawca. Jak budować trwałe więzi z klientem? Kraków 2006, s. 27.
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przez Oddział Czasopism odpowiedni formularz deklaracji, który po uzupełnieniu pod�
stawowych danych dotyczących finansowania zostaje skierowany do realizacji. 

Łącznikiem przekazującym informacje powinien być pracownik biblioteki podległej 
wydziałowi, który zabiega o to, aby współdecydować o postaci listy tytułów. W części 
przypadków tak właśnie jest, ale czasami dziekan podejmuje decyzję bez konsultacji, 
co może okazać się błędem. Przykładem takiej sytuacji jest przypadek rezygnacji przez 
dziekana z tytułu, który był, jak się później okazało, często wykorzystywany w bibliotece 
instytutowej i na prośbę pracowników został następnie przywrócony do prenumeraty. 
Jest to jednak dowód na to, iż potrzeby użytkowników, odpowiednio umotywowane, 
mimo dokonanych ograniczeń finansowych zostały dostrzeżone i spotkały się z odpo�
wiednią reakcją.

Informacja o braku zainteresowania określonymi czasopismami i bazami danych jest 
bardzo ważnym wskaźnikiem wykorzystywanym w Oddziale Czasopism. W przypadku 
czasopism elektronicznych i baz wykorzystywane są narzędzia systemowe do obliczania 
statystyk. W przypadku publikacji drukowanych, bazuje się najczęściej na opinii biblio�
tekarzy udostępniających tytuły. Kwestia stwierdzenia „braku potrzeby” ze strony od�
biorcy jest o tyle trudna, iż jest w pewien sposób nieuchwytna, ale często na podstawie 
długotrwałej obserwacji możliwa do stwierdzenia. Kiedy bibliotekarz odnotowuje zupeł�
ny brak zainteresowania czasopismem, taką opinię przekazuje Oddziałowi Czasopism. 
Od niedawna istnieje również możliwość prześledzenia zainteresowania tytułem poprzez 
system komputerowy Aleph. W przyszłości będzie to zapewne narzędzie często wyko�
rzystywane do tworzenia cyklicznych statystyk w zakresie udostępniania czasopism i być 
może będzie przyczynkiem do wyciągania wniosków dotyczących utrzymywania bądź 
rezygnacji z prenumeraty poszczególnych tytułów i baz danych. 

Ze względu na często występujący brak miejsca na ekspozycję nowo nabytych tytu�
łów, każda z takich uwag ma dla placówki systemu biblioteczno-informacyjnego zna�
czenie, bowiem analiza wykorzystywania tytułów pozwala na efektywne spożytkowanie 
miejsca na półkach.

Kwestia niewielkiego zainteresowania tytułem bądź braku zainteresowania jest bar�
dzo istotna bowiem ze względu na ograniczone środki finansowe można dzięki temu 
zamienić mniej wykorzystywane źródło informacji na inny produkt – oczekiwany i po�
żądany przez użytkownika. 

Realizacja zadania korekcyjnego, czyli optymalizacja usług – reklamacja braku  �
w prenumeracie bieżącej.
Reklamacje trafiają do Oddziału Czasopism w większości przypadków poprzez pra�

cowników bibliotek instytutowych i wydziałowych. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że 
każdy sygnał reklamacyjny jest natychmiast analizowany i spotyka się, z – jeśli nie na�
tychmiastową – to szybką reakcją. Reklamacje są dokonywane telefonicznie, e-mailem 
lub poprzez bazę reklamacyjno-informacyjną. Każdy przypadek jest sprawdzany, a przy�
czyna opóźnienia podawana użytkownikowi. Informacje na temat oczekiwanych tytułów 
są również pewnym rodzajem informacji zwrotnej. W ten sposób dowiadujemy się, które 
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tytuły są szczególnie oczekiwane przez użytkowników, (co za tym idzie, według nich 
wartościowe). Jest to, zatem pośrednie wyrażanie opinii o zamawianych tytułach.

Realizacja zadania informacyjno-sygnalnego (rozpoznanie nowych produktów,  �
takich jak dziedzinowe bazy danych, zasad ich dostępu, cenników).
Oczekiwania użytkowników w wielu wypadkach są związane z rozpoznawaniem no�

wych produktów, o których wartości merytorycznej są przekonani, ale nie mają orientacji 
dotyczącej ich dostępności czy ceny. Chodzi tu głównie o bazy danych lub serwisy ofe�
rujące pakiety czasopism określonego wydawcy lub instytucji sprawczej (np. Institute of 
Physics) lub też o dziedzinowe bazy danych (np. Science of Synthesis).

Do powyższych punktów należy dodać również komunikaty kierowane bezpośred�
nio do użytkownika. Dotyczą one nowych możliwości dostępu do serwisów czasopism 
elektronicznych, baz danych czy też innych produktów związanych pośrednio z dostę�
pem online, takich jak np. serwisy linkujące czy też pozwalające na domowy dostęp (re�
alizacja zadania informacyjno-sygnalnego). Szersze oferty przeznaczone dla większej 
części środowiska akademickiego są dystrybuowane do wszystkich wydziałów uczelni 
celem uzyskania jednoznacznej deklaracji (również finansowej). Zdarza się, że propo�
zycja dotyczy wybranych wydziałów i wówczas informacja kierowana jest tylko do 
nich.

Selekcja
Istotną częścią pracy Oddziału Czasopism jest selekcja zbiorów wydawnictw ciągłych. 

Na tym etapie użytkownik również ma prawo zabrania głosu i jest to głos ważny, a na�
wet można powiedzieć, że decydujący. Proponowane przez bibliotekarzy listy tytułów 
do selekcji (wraz z rocznikami) są kierowane do konsultantów, którzy dokonują oceny 
merytorycznej przygotowanych propozycji. Konsultanci, czy inaczej tzw. opiekunowie 
– to pracownicy naukowi, na stałe współpracujący z biblioteką. Ich głos ma zasadnicze 
znaczenie dla dalszych losów zbiorów wytypowanych do selekcji. Jeśli przedstawiony 
wykaz zyskuje akceptację konsultanta, tworzony jest protokół selekcji i kasacji czaso�
pism, ale zbiór nie jest kierowany na makulaturę. Najpierw poprzez listę dystrybucyjną 
poczty elektronicznej trafia do innych bibliotek szkół technicznych w Polsce. Jeśli nie 
stwierdza się zainteresowania, wówczas zbędne roczniki proponowane się nieodpłatnie 
użytkownikom Biblioteki Politechniki Wrocławskiej.

Taka ekspozycja ma miejsce na witrynie biblioteki i spotyka się z dużym odzewem. 
Nierzadko wszystkie pozycje z proponowanych wykazów znajdują nowego właściciela. 
Jest to przykład racjonalnego dysponowania zbędnymi zbiorami.

Opracowanie. Organizacja dostępu do czasopism elektronicznych
W Bibliotece Politechniki Wrocławskiej opracowanie odbywa się centralnie, co po�

zwala na lepszą koordynację i kontrolę zasobów katalogu komputerowego, ale również 
wymaga dobrej współpracy między Biblioteką Główną i wszystkimi bibliotekami syste�
mu biblioteczno-informacyjnego.
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Wpływ oczekiwań środowiska akademickiego na etap opracowania zbiorów jest kwe�
stią dość dyskusyjną, bowiem w rzeczywistości brakuje stałego forum wymiany infor�
macji w tym zakresie między bibliotekarzem a użytkownikiem. Można powiedzieć, że 
ten etap polega na pewnego rodzaju „empatii informacyjnej”. Podczas tworzenia opi�
sów bibliograficznych i opisywania egzemplarzy czasopism w systemie komputerowym 
Aleph, bibliotekarz nie konsultuje się z odbiorcą, ale jest zmuszony do obiektywnego, 
zewnętrznego spojrzenia na swoją pracę pod kątem „domyślnych” oczekiwań odbiorcy. 
Zadaje sobie również pytanie, w jaki sposób użytkownik będzie poruszał się w katalogu 
komputerowym, jakie drogi wybierze, aby dotrzeć do poszukiwanych dokumentów i czy 
informacje naniesione przez bibliotekarza zostaną odczytane zgodnie z jego intencją. 
Szczególnie aktualną kwestią w obecnym czasie jest międzybiblioteczna dyskusja na 
temat sposobów opracowania wydawnictw posiadających numerację ciągłą oraz ISSN, 
ale również tytuły własne egzemplarzy, autora i nierzadko, ISBN. 

Rozstrzyganie podobnych kwestii spornych jest przykładem, że bibliotekarze mają na 
uwadze sposób odbioru swojej pracy zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Paradoksal�
nie – brak uwag ze strony odbiorcy wskazuje, że wszystko w zakresie opracowania zbio�
ru czasopism dobrze funkcjonuje. Ten fakt nie zwalnia jednak pracowników z czujności 
i dbałości o detale, będące składnikami opisów bibliograficznych wydawnictw ciągłych, 
a które mogą okazać się ważnymi elementami procesu wyszukiwawczego użytkownika. 
Konieczne jest zatem zwracanie uwagi na odpowiedni dobór haseł przedmiotowych, two�
rzenie prawidłowych połączeń między kolejnymi wersjami tytułu oraz wstawianie linków 
prowadzących do wersji elektronicznej etc. Są to być może oczywiste kwestie, ale warte 
zaakcentowania, gdyż wykonywane są z dużą starannością i dbałością o szczegóły. 

Na etapie wprowadzania egzemplarzy oprawnych trzeba również wziąć pod uwagę 
poprawność ich opisu, zgodną ze stanem faktycznym, gdyż ma to wymierny wpływ na 
satysfakcję użytkownika w postaci czasu oczekiwania na zamówione pozycje.

Warto również podkreślić znaczenie łączenia opisów bibliograficznych tytułów druko�
wanych z pełnymi tekstami wersji elektronicznych. Jest to doskonały sposób na płynne 
przejście z wyszukiwania tytułu w OPAC-u bezpośrednio do artykułu w tymże czasopiśmie 
w wersji elektronicznej. Taki sposób opisu nie jest jednak jeszcze wykonywany w szero�
kim zakresie z powodu konieczności stworzenia ogromnej ilości hiperłączy do wersji 
elektronicznych i permanentnej kontroli aktualności linków. Planuje się w pierwszej ko�
lejności wprowadzenie do OPAC-a linków do czasopism objętych wieloletnim dostępem 
konsorcyjnym oraz pojedynczych tytułów z prenumeraty. Nie oznacza to, iż użytkownik 
jest obecnie zupełnie takiej możliwości pozbawiony. Częściowo taką funkcję spełnia wy�
kaz pełnotekstowych czasopism elektronicznych (lista a-z). Zamieszczone tam tytuły są 
dostępne z sieci uczelnianej (gdy są udostępniane w ramach serwisów zakupionych przez 
Politechnikę Wrocławską) lub z każdego komputera, (gdy są udostępniane w ramach 
open-access). Hiperłącza w wykazie prowadzą do ok. 31 700 opisów czasopism. Nie bez 
powodu przywołujemy owo zestawienie w kontekście opracowania czasopism. Jest to 
bowiem rozwiązanie tworzone od samego początku w  Oddziale Czasopism i mające na 
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celu ułatwienie dotarcia do poszukiwanych tytułów w wersji elektronicznej. Bez tego na�
rzędzia nie byłoby to łatwe ze względu na dużą liczbę serwisów i ogromną liczbę tytułów 
w nich dostępnych. Jest to nieoceniona pomoc w gąszczu informacji, jaka jest możliwa 
do uzyskania przez użytkowników, ale niekoniecznie łatwa do wyselekcjonowania. Nie 
bez powodu wspominamy o tym bardzo użytecznym rozwiązaniu przy okazji poruszania 
kwestii opracowania zbiorów, ponieważ opisywany wykaz jest de facto sposobem na opis 
zbioru tytułów w wersji elektronicznej. Oprócz tytułów i hiperłączy podany jest również 
serwis, w ramach, którego udostępniany jest tytuł. Znaczącą informacją jest karencja (lub 
jej brak) w udostępnianiu online. Stąd też zdarzają się powtórzenia tytułów, których opis 
różni się właśnie długością okresu karencji. Jest to bardzo ważny element wykazu, gdyż 
pozwala na uzupełnienie informacji o zasobach w ramach kilku serwisów (np. tytuł w ser�
wisie EBSCO jest dostępny od 1992 r., a w serwisie Proquest od 1996 r.). 

W organizacji dostępu do serwisów czasopism elektronicznych ważnym narzędziem 
są statystyki wykorzystania źródeł. Pozwalają one na analizę wykorzystania serwisów 
lub baz danych i wyciągnięcia wniosków dotyczących dalszego ich finansowania. Środ�
ki zaoszczędzone na mniej wykorzystywanym produkcie można spożytkować na zakup 
bardziej potrzebnego, z którego użytkownik będzie korzystał częściej i efektywniej. Czę�
sto również dokonuje się obliczeń dotyczących statystyki wykorzystania poszczególnych 
artykułów i analizuje pod kątem opłacalności zakupu dostępu do całego serwisu. Celem 
takich obliczeń jest stwierdzenie czy lepiej opłacalny jest dostęp do całej platformy, czy 
też lepszym rozwiązaniem jest zamawianie poszczególnych artykułów poprzez płatne 
serwisy (np. Subito). 

Podsumowanie
Aby sprostać wyzwaniom, jakie niesie era informacji, biblioteka naukowa musi ewo�

luować. Kierunkiem tych przemian jest niewątpliwie efektywne pośredniczenie między 
użytkownikiem a informacją, a celem dostarczenie i/lub wskazanie najkrótszych dróg jej 
uzyskania. Mnożące się zasoby elektroniczne, do których biblioteka naukowa uzyskuje 
dostęp powodują stan, w którym użytkownik, mimo świadomości perspektyw, jakie po�
siada, często nie potrafi skutecznie tych możliwości wykorzystać i odnaleźć adekwatnych 
informacji. Rolą bibliotekarza jest pośrednictwo, które nie tylko pozwoli je odszukać, ale 
włączy użytkownika w proces informacyjny i pozwoli mu na opanowanie samodzielno�
ści w korzystaniu z tego typu zbiorów. Ważna jest również postawa bibliotekarza wobec 
wyrażania potrzeb i oczekiwań użytkownika, która musi być aktywna i obejmować ele�
menty marketingu, co w praktyce oznacza uważne wsłuchiwanie się w głos odbiorcy. 
Podjęcie wyzwania, jakim jest poznanie potrzeb użytkownika biblioteki akademickiej 
znaczy nawet dużo więcej, niż inwestowanie w nowe technologie informatyczne, które 
mają te potrzeby badać10. W praktyce oznacza to duży wpływ „żywego bibliotekarza”, 

10 Decker R. i Hopper M. stwierdzili taki fakt po analizie zachowań wyszukiwawczych w Bielefeld Univer�
sity Library przy pomocy Library Management Information System (LiMiS). W: Decker R., Hoeppner M. 
Strategic planning and customer intelligence in academic libraries, Library Hi Tech Vol. 24 nr 4, 2006.
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który elastycznie podchodzi do oczekiwań odbiorcy, a miarą efektywności jego pracy 
jest satysfakcja użytkownika z usługi informacyjnej. Sprzężenie zwrotne, jakie następuje 
między bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki akademickiej ma wymierny skutek 
w postaci rodzaju i wielkości gromadzonych zbiorów. Biblioteka szkoły wyższej bez 
takiego czynnika nie miałaby racji bytu. Jednocześnie konieczne jest aktywne śledzenie 
nowych form zaspokajania potrzeb informacyjnych, aby znajdować się „o krok” dalej niż 
użytkownik, nie wyprzedzając go, ale raczej prowadząc dalej do celu. 

Zbiór wydawnictw ciągłych bezustannie podlega modyfikacjom, których inicjatorem 
jest głównie użytkownik. To jego głos jest decydujący w kwestiach gromadzenia, opra�
cowania czy selekcji. Jest on, zatem obecny zarówno na początku, w środku jak i na 
końcu „łańcucha informacyjnego”11. Oznacza to, że na każdym etapie pracy biblioteka�
rza potrzeby i oczekiwania użytkownika są kryterium decydującym o zakupie, kasacji, 
sposobie opracowania, nawet mimo istnienia oczywistych barier, takich jak ograniczenia 
finansowe lub też przepisy prawne. 

Wpływ kadry akademickiej na kształt zbioru wydawnictw ciągłych jest zasadniczy. 
Z tego powodu podkreślono w niniejszym artykule rodzaj relacji, jakie muszą zaistnieć 
między poszczególnymi przedstawicielami kadry a bibliotekarzami. Relacji związanych 
z traktowaniem użytkownika jak klienta i ustawiających go nie tylko w pozycji usłu�
gobiorcy, ale również współtwórcy usługi. Wynikiem takich działań w odniesieniu do 
odbiorcy jest produkt finalny – zbiór wydawnictw ciągłych ukształtowany przez użyt�
kowników, a zatem odpowiadający ich zapotrzebowaniu.

Trzeba również wspomnieć, iż przypadki, kiedy nie można zrealizować potrzeb od�
biorcy w zadowalającym stopniu, zawsze owocują istotnymi konkluzjami na przyszłość 
oraz wpływają na rozwiązania pozwalające, choć w niewielkim procencie sprostać ocze�
kiwaniom. 

Wszystkie omówione w referacie działania są podejmowane w celu udostępnienia 
kadrze akademickiej zbioru wydawnictw ciągłych. Są także elementem realizacji zadań 
statutowych biblioteki akademickiej i mają oczywisty wkład w rozwój nauki. Rodzaj 
i jakość źródeł informacji, jakie służą w procesach badawczych, odkryciach czy wyna�
lazkach zależne są zarówno od użytkownika jak i bibliotekarza, który te źródła „przygo�
towuje”, dokonuje ich obróbki oraz je udostępnia.
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Effect of academic circle’s needs and Expectations  
on forming serials collection in main  

library of Wroclaw University of Technology

The role of academic users of the Serials Department were analysed from the point of 
view of academic’s cooperation at various stages: acquisition and selection, processing, 
and electronic journals access. 
User needs were identified and defined, grounded on marketplace rules. The effect of us-
ers on the quality and types of library services was analysed. 
Methods of communications between Serials Department and academic circle are de-
scribed and analysed. Realization of Department goals with respect to each of the above 
mentioned stages is connected with reaching out to academics’ needs, which are pri-
marily fast and easy access to the most up-to-date literature. That is the reason it is 
a necessity to have good communication between the Department and the user.I have 
shown how this process proceeds and its effects on the outcomes: realization of reported 
needs, changing source formats from print to electronic versions, realization of orders 
from out-of-budget funds, recognition of serials market, solving problems with electronic 
journals access, etc. I have also described cooperation with academics on the stages of 
selection and deaccessioning of books. It was indicated that acheiving academics’ needs 
and implementing their expectations in relation to Serials has fundamental effects on the 
quality, subject and size of the collection. 
The findings emphasize that cooperation with academics is indispensable in the general 
management of the Serials Department, and to accomplish the Department’s aim to meet 
the statutory role of the academic library. 
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Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Współpraca bibliotek systemu  
biblioteczno-informacyjnego wybranych  

uczelni technicznych ze środowiskiem naukowym  
w świetle badań ankietowych

Tematem artykułu jest współpraca bibliotek wchodzących w skład systemu biblioteczno-
informacyjnego ze środowiskiem uczelni.
Referat oparto na badaniach ankietowych przeprowadzonych w bibliotekach 18 uczelni 
technicznych w Polsce. W badaniach i referacie uwzględniono biblioteki filialne, wydzia-
łowe, instytutowe, katedr i studiów. Uznano, że właśnie te biblioteki, choćby ze względu 
na usytuowanie (najczęściej na terenie jednostek organizacyjnych) i specyfikę księgo-
zbiorów, są najbliżej potrzeb użytkowników. Celowo pominięto biblioteki główne. W an-
kietach zawarto pytania o współpracę bibliotek ze środowiskiem naukowym w zakresie 
gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów oraz informacji naukowej, a także 
budowania pozytywnych relacji na poziomie bibliotekarz – użytkownik.
Wyniki badań pozwoliły ustalić, jak przebiega współpraca czy jest korzystna dla stron 
i w jakich formach się przejawia.

Wstęp
Biblioteki uczelniane są nierozłącznie związane z macierzystą uczelnią i jej środowi�

skiem naukowym. Powoływane są do życia z myślą o społeczności akademickiej. Stano�
wią warsztat pracy dla naukowców i studentów. 

W każdej uczelni funkcjonuje system biblioteczno-informacyjny, który w swojej 
strukturze wyróżnia bibliotekę główną oraz, w zależności od potrzeb, biblioteki filialne, 
wydziałowe, instytutowe, katedralne, zakładowe i studiów. Biblioteki systemu meryto�
rycznie podporządkowane są bibliotece głównej.

Na organizację, działalność i rozwój tych bibliotek ma wpływ wiele czynników, ta�
kich jak: zgromadzony księgozbiór, wyspecjalizowany zespół pracowników, warunki lo�
kalowe, stopień automatyzacji oraz, co oczywiste, środki finansowe. 

Współpraca bibliotek z kadrą naukową i studentami w dużej mierze zależy od funk�
cjonowania wymienionych elementów. Współdziałanie obu stron może przynieść wy�
mierne korzyści w zakresie działalności bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego 
oraz realizacji potrzeb i oczekiwań użytkowników.
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Omówienie wyników badań
Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie informacji na temat współpracy bi�

bliotek systemu biblioteczno-informacyjnego (z pominięciem bibliotek głównych) ze 
środowiskiem akademickim. Materiał do badań zebrano na przełomie stycznia i lutego 
2008 r. Posłużono się ankietą stworzoną przy pomocy amerykańskiego programu Su�
rveyMonkey. Ankietę skierowano do bibliotek 18 uczelni technicznych w Polsce.

W pierwszej kolejności próbowano dotrzeć do respondentów poprzez listę dyskusyj�
ną Dyrektorów Bibliotek Uczelni Technicznych. Tą drogą uzyskano 25 wypełnionych 
kwestionariuszy.

Drugim sposobem dotarcia do bibliotek było bezpośrednie wysłanie e-maili z linkiem 
do ankiety. Oszacowano, że w wybranych uczelniach technicznych w kraju istnieje ok. 
270 bibliotek systemu. Dotarcie do wszystkich respondentów było niemożliwe z powodu 
braku adresów mailowych na stronach uczelni bądź stronach bibliotek głównych. Osta�
tecznie wysłano 120 e-maili z prośbą o wypełnienie ankiety. Otrzymano 76 wypełnio�
nych kwestionariuszy. Spośród  nadesłanych ankiet 11 było niekompletnych, dlatego nie 
wzięto ich pod uwagę.

W sumie próba badawcza objęła 90 bibliotek, w tym: 9 filialnych, 30 wydziałowych,  
34 instytutowe, 10 katedralnych i 7 innych (m.in. zakładów, studiów).
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Rys. 1. Rodzaje bibliotek biorących udział w badaniach.
Źródło: Badania własne.

Ankieta składała się z pięciu bloków tematycznych, w których pytano o współpracę 
bibliotek ze środowiskiem akademickim w zakresie: ogólnych uwarunkowań działalno�
ści bibliotek (finanse, lokal, personel), gromadzenia zbiorów, ich opracowania i udostęp�
niania oraz informacji naukowej. Pytano także o relacje interpersonalne między bibliote�
karzami a pracownikami naukowymi.

Kwestionariusz zawierał 28 pytań. Pierwsze dwa miały charakter formalny, proszono 
o podanie nazwy biblioteki oraz nazwiska osoby wypełniającej ankietę. Pozostałą część 
ankiety stanowiły 24 pytania wyboru oraz 2 pytania otwarte. Respondenci mieli także 
możliwość umieszczenia komentarzy przy większości pytań oraz podzielenia się swoją 
opinią po wypełnieniu ankiety.

Brak anonimowości z całą pewnością wpłynął negatywnie na ilość nadesłanych an�
kiet. Pomimo to poproszono o podanie danych kontaktowych, w celu ewentualnych kon�
sultacji.
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Ogólne uwarunkowania wpływające na współpracę bibliotek 
ze środowiskiem naukowym

Sposób finansowania bibliotek, sytuacja lokalowa, stopień automatyzacji oraz kwa�
lifikacje personelu wpływają na sprawne funkcjonowanie bibliotek systemu. Warunki 
te w pierwszej kolejności determinują działalność bibliotek, a pośrednio wpływają na 
rozwój ich współpracy ze środowiskiem akademickim. Starając się ocenić sytuację w ja�
kiej działają biblioteki systemu biblioteczno-informacyjnego poświęcono wymienionym 
zagadnieniom pierwszą część ankiety.

Zapytano, kto finansuje działalność biblioteki w zakresie zakupu zbiorów i zatrudnie�
nia personelu:

jednostka organizacyjna, na terenie której działa biblioteka (J.O.), �
biblioteka główna (BG), �
jednostka organizacyjna, wspólnie z biblioteką główną (BG + J.O.). �
Większość, bo aż 71% bibliotek biorących udział w badaniu, finansowana jest z bu�

dżetu własnych jednostek organizacyjnych zarówno w zakresie zakupu zbiorów, jak 
i wynagrodzenia personelu.

Rys. 2. Finansowanie zbiorów.
Źródło: Badania własne.

Rys. 3. Finansowanie personelu.
Źródło: Badania własne.

Według przeprowadzonych badań, 91% bibliotek posiada samodzielne pomieszcze�
nia, 83% dysponuje czytelnią, 9% nie ma własnego lokalu, a w 17% bibliotek brakuje 
czytelni. W takiej sytuacji znajdują się przede wszystkim biblioteki katedralne i zakła�
dowe, których zbiory przechowywane są często w salach dydaktycznych, na korytarzach 
czy w innych pomieszczeniach zastępczych. Biblioteki te zazwyczaj wypożyczają swoje 
zbiory tylko pracownikom własnej jednostki organizacyjnej.

Jednak bez względu na to, kim są użytkownicy danej biblioteki, brak odpowiednich 
warunków lokalowych z pewnością nie wpływa pozytywnie na rozwój współpracy ze 
środowiskiem akademickim.
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Rys. 4. Czy biblioteka posiada  
samodzielne pomieszczenie?

Źródło: Badania własne.

Rys. 5. Czy biblioteka posiada czytelnię?
Źródło: Badania własne.

Kolejne pytanie dotyczyło liczby stanowisk komputerowych przeznaczonych dla użyt�
kowników. Okazuje się, że aż 41% badanych bibliotek takich stanowisk nie posiada. Jest 
to sytuacja niepokojąca, zwłaszcza w dobie rozwijających się technologii informacyjnych, 
kiedy dostęp do komputerów i Internetu jest niezbędny w prowadzeniu prac naukowych.
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Rys. 6. Średnia zatrudnienia w bibliotekach.
Źródło: Badania własne.

To, jak biblioteka postrzegana jest przez otoczenie i jak przebiega jej współpraca ze 
środowiskiem naukowym, zależy w dużej mierze od kwalifikacji i liczebności zatrudnio�
nego personelu. Poniższy wykres przedstawia średnią stanu zatrudnienia w poszczegól�
nych rodzajach bibliotek.

Najwięcej osób zatrudnionych jest w bibliotekach filialnych i wydziałowych. Obsada 
jednoosobowa przeważa w bibliotekach instytutowych i katedralnych.
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Z dalszych badań wynika, że 77% zatrudnionych pracuje w pełnym wymiarze czasu 
pracy, 10% na niepełnym etacie, natomiast dla 13% osób praca w bibliotece jest dodat�
kowym zajęciem. 

Rys. 7. Struktura zatrudnienia.
Źródło: Badania własne.

Szczegółowa analiza danych wykazała, że na 90 bibliotek, 51 prowadzonych jest 
przez jedną osobę, w tym w 22 bibliotekach użytkownicy obsługiwani są przez osoby, 
których opieka nad biblioteką stanowi dodatkowy obowiązek służbowy. Biblioteki te 
zazwyczaj są czynne najkrócej, a w przypadku choroby bądź urlopu pracownika często 
zostają zamykane. Czy zatem księgozbiory i zaplecze informacyjne tych bibliotek mogą 
być w pełni wykorzystywane? Chyba nie zawsze jest to możliwe. 

Strukturę wykształcenia osób pracujących w badanych bibliotekach przedstawia po�
niższy wykres.
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Rys. 8. Struktura wykształcenia.
Źródło: Badania własne.

Połowa osób zatrudnionych w bibliotekach ma wykształcenie bibliotekarskie, pozo�
stałe 50% stanowią pracownicy z wykształceniem technicznym lub innym. Różnorod�
ność wykształcenia personelu zatrudnionego w badanych bibliotekach, a szczególnie to, 
że 25% osób tam pracujących ma wykształcenie techniczne, jest korzystna dla użytkow�
ników, którzy często oczekują fachowej, specjalistycznej informacji.
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Gromadzenie i selekcja zbiorów
Amerykański bibliotekoznawca Paul Jenkins w swojej książce Faculty – librarian 

relationships napisał, że kształtowanie księgozbioru poprzez gromadzenie i selekcję jest 
największym, a jednocześnie najbardziej istotnym obszarem współpracy pomiędzy bi�
bliotekami a kadrą naukową. Pracownicy tych specjalistycznych bibliotek powinni być 
w ciągłym kontakcie z pracownikami akademickimi oraz brać pod uwagę ich opinie 
i sugestie zarówno przy gromadzeniu, jak i selekcji księgozbioru. Pracownicy naukowi, 
będący specjalistami w swojej dziedzinie, doskonale orientują się w nowościach z danej 
tematyki. Bibliotekarze natomiast wiedzą po jaki rodzaj literatury użytkownicy sięga�
ją najchętniej. „The faculty know how students should use the library, while librarians 
know how they do use the library”1.

Przeprowadzone badania zdają się potwierdzać tę tendencję. Na pytanie, czy istnieje 
wspólna, uzgodniona z władzami jednostki organizacyjnej, polityka gromadzenia zbio�
rów, 59% bibliotek odpowiedziało twierdząco. Natomiast w selekcji księgozbioru pra�
cownicy naukowi pomagają w 73% badanych bibliotek.

Rys. 9. Czy istnieje ogólna polityka groma-
dzenia zbiorów?

Źródło: Badania własne

Rys. 10. Czy pracownicy naukowi pomagają 
w selekcji księgozbioru?
Źródło: Badania własne

Jednocześnie zapytano respondentów, w jaki sposób użytkownicy (zarówno pracow�
nicy naukowi, jak i studenci) mogą wpływać na dobór księgozbioru. Otrzymane odpo�
wiedzi wskazują, że odbywa się to głównie poprzez ustną propozycję zakupu określo�
nych pozycji oraz składanie dezyderatów. Istnieje pewien odsetek bibliotek, w których 
użytkownicy nie mają wpływu na tworzony księgozbiór.

Natomiast bibliotekarze podejmujący taki rodzaj współpracy z użytkownikami, szcze�
gólnie cenią sobie zaangażowanie pracowników naukowych, którzy zgłaszają propozy�
cje zakupu książek potrzebnych im do badań własnych, a także przedstawiają listy lektur 
przeznaczonych dla studentów.

1  Jenkins P.: Faculty – librarian relationships. Oxford 2005, s. 40.
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Rys. 11. W jaki sposób użytkownicy wpływają na politykę gromadzenia zbiorów?
Źródło: Badania własne.
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Rys. 12. Inicjatywy, z jakimi wychodzą biblioteki w kwestii gromadzenia zbiorów.
Źródło: Badania własne.

Zapytano również o inicjatywy bibliotek w kwestii gromadzenia księgozbioru. Udzie�
lone przez respondentów odpowiedzi wskazują, że 70% badanych bibliotek takie ini�
cjatywy podejmuje. Najczęściej proponowaną formą współpracy jest przedstawianie 
użytkownikom wykazów z propozycjami zakupu oraz organizowanie wystaw nowości 
wydawniczych dostępnych na rynku. Zamieszczone przez bibliotekarzy komentarze 
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110 Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych

wskazują, że poszukują oni stałego kontaktu z pracownikami naukowymi poprzez osobi�
ste rozmowy czy konsultacje telefoniczne. Podobnie, jak w odpowiedziach na poprzed�
nie pytanie bibliotekarze uważają, że na tym polu ich współpraca z pracownikami akade�
mickimi układa się bardzo dobrze. 

Ostatnie pytania z bloku tematycznego związanego z kształtowaniem księgozbioru 
dotyczyły gromadzenia publikacji naukowych pracowników oraz materiałów wewnętrz�
nych jednostki organizacyjnej (np. instrukcji do ćwiczeń, rozporządzeń, sprawozdań 
z działalności jednostki).

W 72% bibliotek gromadzone są publikacje pracowników jednostki w celach archiwi�
zacji, w tym w 50% regularnie sporządzane są wykazy tych publikacji (biblioteki, które 
gromadzą tego typu publikacje a nie sporządzają ich wykazów odpowiedziały, iż takie 
wykazy sporządzają biblioteki główne). 

Na pytanie o gromadzenie materiałów wewnętrznych 42% respondentów odpowie�
działo, że takie materiały gromadzi. 

Rys. 13. Czy biblioteka gromadzi publikacje 
pracowników swojej jednostki?

Źródło: Badania własne.

Rys. 14. Czy biblioteka gromadzi materiały 
wewnętrzne swojej jednostki?

Źródło: Badania własne.

Opracowanie i udostępnianie zbiorów
Ważnym obszarem współpracy bibliotek z pracownikami naukowymi jest opracowanie 

zbiorów. Odbywa się ono przy pomocy różnych programów w systemach bibliotecznych. 
Opis formalny uzupełniany jest charakterystyką przedmiotową wyrażoną przez sło�

wa kluczowe i/lub hasła przedmiotowe, ewentualnie klasyfikację (np. UKD). Adekwatne 
opracowanie rzeczowe dokumentu ułatwia użytkownikom szybkie i trafne jego wyszu�
kanie. Scharakteryzowanie zawartości treściowej specjalistycznej literatury sprawia nie�
kiedy problem opracowującym zbiory. Zapytano, czy bibliotekarze mogą w tej kwestii 
liczyć na pomoc pracowników naukowych.

W 28% badanych bibliotek pracownicy służą pomocą przy wyborze haseł przedmio�
towych i/lub słów kluczowych czy klasyfikacji. W 72% bibliotek naukowcy nie włącza�
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ją się do pomocy przy rzeczowym opracowaniu zbiorów. Pomimo dostępu do różnych 
polskich i zagranicznych baz ułatwiających tworzenie charakterystyki przedmiotowej 
katalogowanego dokumentu – komentarze respondentów dowodzą, że istnieje potrze�
ba współdziałania pracowników naukowych z bibliotekami na płaszczyźnie rzeczowego 
opracowania zbiorów. 

Biblioteki systemu posiadają specjalistyczny księgozbiór odpowiadający dziedzinie 
reprezentowanej przez jednostkę organizacyjną. Stąd najczęściej główną grupę użytkow�
ników tych bibliotek stanowią pracownicy naukowi i studenci danej jednostki. Pamię�
tać jednak należy, że biblioteki te będąc integralną częścią wydziału, instytutu itp. są 
jednocześnie bibliotekami uczelni. Czy zatem tylko tej grupie użytkowników powinny 
służyć? 

Chcąc uzyskać informacje, w jakim stopniu biblioteki systemu współpracują ze śro�
dowiskiem akademickim spoza danego wydziału czy instytutu zapytano, komu biblioteki 
wypożyczają zbiory na zewnątrz.

Rys. 15. Komu biblioteki udostępniają zbiory na zewnątrz?
Źródło: Badania własne.

Zdecydowana większość badanych bibliotek wypożycza zbiory na zewnątrz pracow�
nikom i studentom własnej jednostki. Połowa bibliotek swoje zbiory udostępnia także 
pracownikom spoza jednostki organizacyjnej, a około 35% – studentom spoza jednost�
ki. Niewielki procent respondentów odpowiedziało, że gromadzone zbiory udostępnia 
wszystkim zainteresowanym. Ponad 8% bibliotek biorących udział w badaniu w ogóle 
nie udostępnia zbiorów na zewnątrz. 
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Takie wyniki wskazują, że biblioteki systemu zamykają się nie tylko przed obcymi, 
czyli użytkownikami spoza uczelni, ale bywa, że także przed studentami i pracownikami 
innych wydziałów. Zbiory zakupione przez instytut czy zakład z własnych środków na 
badania, mają służyć własnym studentom i pracownikom2.

Można oczywiście przypuszczać, że biblioteki które nie wypożyczają zbiorów na ze�
wnątrz, funkcjonują jako czytelnie i udostępniają je prezencyjnie szerszemu gronu użyt�
kowników. Wydaje się, iż korzystne dla współpracy bibliotek ze środowiskiem nauko�
wym byłoby poszerzenie grona użytkowników o czytelników z całej uczelni.

Inną formą udostępniania zbiorów na zewnątrz jest wypożyczanie międzybibliotecz�
ne. Wypożyczalnia międzybiblioteczna pełni jedną z funkcji usługowych w bibliotece. 
Z jej usług korzystają przede wszystkim nauczyciele akademiccy, doktoranci oraz dy�
plomanci. Znaczenie usług wypożyczalni międzybibliotecznej wzrosło z chwilą zasto�
sowania poczty elektronicznej i digitalizacji zbiorów. Zamawiane materiały dostarczane 
są użytkownikom najczęściej w postaci elektronicznej. Jest to szybka i oszczędna forma 
udostępniania zbiorów.

Wyniki badań ankietowych wskazują na różny zakres współpracy bibliotek systemu 
ze środowiskiem naukowym w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
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Rys. 16. Czy biblioteka pośredniczy w wypożyczaniu międzybibliotecznym?
Źródło: Badania własne.

Spośród ankietowanych bibliotek 33% bezpośrednio sprowadza materiały dla swo�
ich użytkowników, 50% bibliotek pośredniczy w procesie wypożyczeń międzybiblio�
tecznych udzielając informacji o sposobie wypożyczeń i odsyłając użytkowników do 
biblioteki głównej, gdzie mieści się wypożyczalnia międzybiblioteczna. Natomiast 17% 
bibliotek nie uczestniczy w wypożyczaniu międzybibliotecznym.

Informacja naukowa
Współczesna rzeczywistość zmienia oczekiwania użytkowników względem bibliotek. 

W epoce Internetu zarówno studenci, jak i pracownicy akademiccy oczekują szybkiej, 
skondensowanej informacji. Bibliotekarze, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, wska�
zują w jaki sposób nawigować po olbrzymim obszarze rozwijającej się informacji, jak 

2 Dziadkiewicz W.: Jakiej chcemy biblioteki? Gazeta Uniwersytecka [online] 1997 nr 40 [dostęp 20 maja 
2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://gu.us.edu.pl/gusa.php?op=artykul&rok=1997&miesiac=1&id=1013& type= norm.
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efektywnie wykorzystywać nie tylko Internet, ale także inne bazy elektroniczne, jakimi 
dysponuje biblioteka. Pracownicy naukowi także widzą potrzebę nauczania i rozwijania 
umiejętności wyszukiwania informacji.

P. Jenkins w swojej publikacji zastanawia się, kto powinien prowadzić szkolenia stu�
dentów w zakresie informacji naukowej – pracownicy akademiccy, czy bibliotekarze? 
Autor uważa, iż jest to doskonałe pole do współpracy obu grup, które współdziałając ze 
sobą są w stanie osiągnąć wspólny cel, jakim jest przysposobienie studentów do korzy�
stania z zasobów informacji globalnej3.

Z badań wynika, że zdecydowana większość bibliotek systemu nie prowadzi szkoleń 
dla użytkowników. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w badaniach nie brały udziału 
biblioteki główne uczelni, a (co także potwierdzają komentarze) to właśnie one zwykle 
szkolą studentów w zakresie informacji naukowej i korzystania z zasobów bibliotek (tra�
dycyjnych i elektronicznych).

Bibliotekarze bibliotek systemu, w których organizowane są szkolenia (zarówno in�
dywidualne, jak i grupowe) najczęściej prowadzą zajęcia z zakresu specjalistycznych 
baz, obsługi katalogu komputerowego oraz odpowiadają na indywidualne zapotrzebo�
wania użytkowników.

Rys. 17. Czy biblioteki prowadzą szkolenia 
indywidualne?

Źródło: Badania własne.

Rys. 18. Czy biblioteki prowadzą szkolenia 
grupowe?

Źródło: Badania własne.

Radosław Cybulski jest zdania, że „Marketing jako sposób myślenia i system działa�
nia (...) ma na celu uformowanie i utrzymanie w świadomości społecznej pozytywnego 
wizerunku biblioteki”4. Z marketingiem wiąże się Public relations (PR), jako sztuka i na�
uka osiągania harmonii z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie oparte na praw�
dziwej i pełnej informacji5.

3 Jenkins P.: tamże, s. 55-78.
4 Cybulski R.: Wizerunek biblioteki w strategii marketingowej, Bibliotekarz 1997 nr 7-8, s. 8.
5 Public relations. W: Wikipedia [online] [dostęp 19.05.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Public_relations.
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Według Małgorzaty Witkowskiej „ważnym zadaniem PR w bibliotece akademickiej 
jest także utrzymywanie jak najlepszych kontaktów z władzami uczelni, w celu podtrzy�
mywania statusu i znaczenia biblioteki w życiu szkoły”6.

Także P. Jenkins sądzi, że biblioteki powinny promować swoje usługi, podobnie jak czy�
nią to inne branże. Uważa, że marketing jest niezbędny, by nie dopuścić do „starzenia się” 
bibliotek akademickich i zachować ich korzystny wizerunek w oczach użytkowników7.

W przeprowadzonych badaniach zauważono działania marketingowe bibliotek syste�
mu biblioteczno-informacyjnego. Przejawiają się one głównie w propagowaniu nowych 
publikacji, baz elektronicznych oraz usług bibliotecznych. W promowaniu bibliotek wy�
korzystuje się Internet, informatory biblioteczne, plakaty, ulotki, ekspozycje oraz różne 
formy przysposobienia bibliotecznego.

Na pytanie, czy biblioteka informuje użytkowników o swoich zasobach i usługach 
(i czy informacje te są wykorzystywane), 71% respondentów odpowiedziało twierdząco. 
Natomiast 29% badanych przyznało, że nie pośredniczy w tego rodzaju informacji. Bi�
bliotekarze promujący usługi biblioteczne uważają, że w większości przypadków (45%) 
informacje te często brane są pod uwagę przez użytkowników. Stosunkowo duży procent 
respondentów (34%) jest zdania, że informacje te są wykorzystywane tylko czasami. Za�
stanawiający jest fakt, że 21% bibliotekarzy, którzy docierają do pracowników akademic�
kich i studentów z ofertą usług sądzi, iż informacje te w ogóle nie są wykorzystywane.
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�������
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Rys. 19. Czy informacje o zasobach i usługach bibliotecznych są wykorzystywane?
Źródło: Badania własne.

Nie ulega wątpliwości, że współpraca pomiędzy bibliotekami, a środowiskiem akade�
mickim powinna wychodzić poza obszar biblioteki. Tymczasem na pytanie, czy biblio�
teka pośredniczy w informowaniu o okazjonalnych wydarzeniach w jednostce organiza�
cyjnej, 62% ankietowanych odpowiedziało, że nie pośredniczy.

Spośród 38% bibliotek, które informują użytkowników o okazjonalnych wydarze�
niach, większość zawiadamia o odczytach organizowanych na terenie jednostki, a tylko 
niektóre o innych wydarzeniach kulturalnych. W komentarzach podano formę przekazy�
wanej informacji – zazwyczaj w tym celu wykorzystywana jest poczta elektroniczna oraz 
informacja ustna. Czasami rozpowszechniane są ulotki i plakaty.

6 Witkowska M.: Public relations w bibliotece – nasze nastawienie do różnych kategorii odbiorców infor�
macji, Bibliotekarz 1997, nr 1, s. 7-8.

7 Jenkins P.: tamże, s. 86.
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Tak
38%

Nie
62%

Rys. 20. Czy biblioteka pośredniczy w informowaniu 
o okazjonalnych wydarzeniach w jednostce organizacyjnej?

Źródło: Badania własne.

Relacje międzyludzkie
W amerykańskiej literaturze bibliotekarskiej temat współpracy bibliotekarzy z pracow�

nikami naukowymi jest aktualny od wielu lat. Zainteresowani problematyką zastanawiają 
się nad relacjami pomiędzy bibliotekarzami bibliotek akademickich a pracownikami uczel�
ni. Zagadnienie to jest o tyle ważne, że współpraca tych dwóch grup zawodowych ma duży 
wpływ na kształtowanie postaw młodych ludzi i ich edukację. Autorzy zwracają uwagę, iż 
pomimo podobieństw charakterologicznych i wspólnych celów zawodowych bibliotekarzy 
i naukowców, istnieje między nimi różnica w postrzeganiu roli, jaką powinna pełnić biblio�
teka, jak i miejsca bibliotekarza w edukacji studentów oraz zakresu świadczonych usług.8

Osobą, która pośredniczy między jednostką macierzystą a biblioteką jest opiekun na�
ukowy. Jest nim pracownik naukowy upoważniony przez dyrektora jednostki organiza�
cyjnej do bieżących kontaktów z biblioteką. Współpraca opiekuna naukowego z osoba�
mi prowadzącymi bibliotekę polega m.in. na konsultowaniu zakupów specjalistycznej 
literatury, doradztwie w opracowaniu rzeczowym księgozbioru, w sprawach lokalu, jego 
wyposażenia itp. Przeprowadzone badania wykazały, że 53% badanych bibliotek ko�
rzysta z pomocy opiekuna. W zamieszczonych komentarzach bibliotekarze podkreślają 
ważną jego rolę i przyjacielskie relacje panujące między nimi.

Powołanie przez jednostkę organizacyjną pracownika naukowego do kontaktów z bi�
blioteką świadczy o chęci współpracy i zainteresowaniu władz jednostki sprawami bi�
blioteki.

Zmieniający się świat (nastawienie społeczeństwa na szybki dostęp do informacji, 
możliwość jej pobierania, przechowywania i przekazywania) wpłynął na przekształcenie 
roli bibliotek z archiwów gromadzących piśmiennictwo na centra informacji naukowej. 
Proces ten powoduje zmianę stosunku pracowników naukowych do bibliotekarzy, któ�
rzy coraz częściej stają się partnerami dla pracowników akademickich. Coraz mniejszy 
procent bibliotekarzy mówi o wyniosłości, czy dystansie ze strony pracowników nauko�
wych.
8 Jenkins P.: tamże, s. 20-24.
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Przeprowadzone badania zdają się potwierdzać tę tendencję. Na pytanie o bariery 
psychologiczne w relacjach bibliotekarz – pracownik naukowy, 83% respondentów od�
powiedziało, że takich barier nie odczuwa. Natomiast 12% bibliotekarzy było zdania, 
iż pracownicy naukowi mają stereotypowy obraz ich zawodu. 

W komentarzach powtarzały się opinie, że na postrzeganie bibliotekarza w środowi�
sku akademickim (a tym samym na relacje panujące pomiędzy nim a użytkownikami) 
wpływ ma sam bibliotekarz – jego profesjonalizm i zaangażowanie w pracę.

Otwartą postawę wobec środowiska akademickiego oraz zaangażowanie w pracę 
widać było także w odpowiedziach udzielonych na pytanie dotyczące pozytywów we 
współpracy biblioteki z jednostką macierzystą. Pozytywy te określono w następujących 
punktach:

pomoc merytoryczna przy doborze księgozbioru, �
duża samodzielność bibliotekarza, otwartość dyrekcji jednostki macierzystej na pro� �
pozycje i inicjatywy wypływające ze strony biblioteki,
zaufanie do profesjonalizmu pracowników biblioteki, �
możliwość permanentnego kształcenia i udziału w konferencjach, �
dostrzeganie zalet i osiągnięć pracowników biblioteki, �
miła atmosfera, wzajemne zrozumienie, akceptacja i życzliwość. �
W odpowiedziach na pytanie o największe problemy we współpracy z jednostką ma�

cierzystą dominowało rozżalenie z powodów ograniczonych środków finansowych (wy�
nikających nie ze złej woli jednostki macierzystej, lecz ze słabej kondycji ekonomicznej 
szkolnictwa wyższego). Pomijając sprawy finansowe, większość respondentów nie do�
strzega poważniejszych problemów we współpracy z kadrą naukową.

Kwestie sporne dotyczą starszego pokolenia pracowników akademickich, którzy czę�
sto traktują bibliotekarzy protekcjonalnie, nie dostrzegając ich profesjonalizmu.

Nieliczne wypowiedzi wskazywały na złą komunikację dotyczącą informowania 
o obowiązujących lekturach czy na brak systematycznej i kompletnej informacji o publi�
kacjach pracowników danej jednostki.

Bibliotekarze zwracali także uwagę na dość częstą niemożność wyegzekwowania 
zwrotu książek wypożyczonych przez pracowników jednostki. Rozliczanie kont wypo�
życzeń (nierzadko wieloletnich) przypomina niekiedy „syzyfową pracę”, choć dotyczy 
osób aktualnie pracujących w uczelni.

Wnioski
Współpraca bibliotek uczelni ze środowiskiem akademickim wydaje się niezbędna dla 

osiągnięcia wspólnych celów naukowych i dydaktycznych. Zebrany materiał potwierdził,  
że taka współpraca istnieje, jednak układa się ona nierównomiernie w różnych aspektach 
działalności bibliotecznej.

Najlepiej rozwinięta i najbardziej widoczna jest ona przy kształtowaniu księgozbioru. 
Zapewnienie wartościowej literatury mobilizuje obie strony do współdziałania. Spośród 
respondentów 59% odpowiedziało, że istnieje wspólna polityka gromadzenia zbiorów 
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ustalona z władzami jednostki, a w 73% bibliotek pracownicy naukowi pomagają przy 
selekcji księgozbioru. Dobra współpraca na tej płaszczyźnie świadczy o tym, że pracow�
nicy naukowi chętnie włączają się do działań bibliotecznych, jeśli widzą wymierne dla 
siebie korzyści. Gdy zależy im na zakupie specjalistycznej literatury, gorliwie składają 
dezyderaty oraz ustne propozycje zakupu. Chętnie także korzystają z inicjatyw, jakie 
podejmują biblioteki w kwestii doboru książek.

Na pomoc pracowników naukowych przy opracowaniu zbiorów może liczyć tylko 
28% badanych bibliotek. Konsultacje odbywają się głównie okazjonalnie, na zasadach 
koleżeńskiej porady. Pomimo dostępu do różnych baz ułatwiających katalogowanie do�
kumentów, respondenci podkreślają potrzebę takiej współpracy. Może należałoby więc 
zorganizować stałą formę współdziałania w tej dziedzinie?

W kwestii udostępniania zbiorów na zewnątrz, badania potwierdziły ogólnie znaną 
tendencję do ograniczania możliwości tego typu wypożyczeń. Być może otwarcie się bi�
bliotek systemu na całą społeczność akademicką przyczyniłoby się do poprawy ich wize�
runku, poszerzyło współpracę ze środowiskiem i zwiększyło satysfakcję użytkowników.

Wszechobecny marketing nie omija działalności bibliotek. By ich rola była w peł�
ni dostrzeżona w środowisku muszą one promować swoją działalność. Przeprowadzone 
badania wskazały, że ponad 70% bibliotek informuje użytkowników o swoich zasobach 
i usługach. Natomiast o okazjonalnych wydarzeniach naukowych i kulturalnych orga�
nizowanych przez jednostki macierzyste informuje tylko 38% bibliotek. Z uzyskanych 
odpowiedzi wynika, że biblioteki systemu swoją rolę ograniczają do spraw stricte biblio�
tecznych, niezbyt chętnie włączając się w promowanie działalności własnej jednostki. 
Możliwe, że umiejętne propagowanie wydarzeń naukowych i kulturalnych bardziej zin�
tegrowałoby biblioteki z użytkownikami.

Ogniwem łączącym biblioteki systemu ze środowiskiem akademickim jest opiekun 
naukowy biblioteki. Niestety badania wykazały, że tylko połowa bibliotek otrzymuje 
tego rodzaju pomoc od swoich jednostek organizacyjnych. Z całą pewnością powołanie 
opiekunów naukowych w bibliotekach, gdzie taka praktyka nie jest stosowana, pomogło�
by wzajemnemu zrozumieniu swoich potrzeb i oczekiwań oraz wpłynęłoby na poprawę 
relacji panujących pomiędzy obiema grupami zawodowymi.

Z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowana większość respondentów nie 
odczuwa barier psychologicznych w relacjach bibliotekarz – pracownik naukowy. Należy 
się zatem zastanowić, dlaczego współpraca tych dwóch grup jest na tak niskim poziomie. 
Czy wynika to z braku chęci, czy może z braku potrzeby zwiększenia tej współpracy?

Kondycja bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni zależy od potrzeb 
i budżetu jednostki organizacyjnej. Jednak nie wszystko można tłumaczyć trudnościami 
finansowymi. Z badań ankietowych nie wyłania się oczekiwany obraz symbiotycznej 
współpracy jednostek organizacyjnych z bibliotekami. Jednostki macierzyste nie zawsze 
czują potrzebę posiadania biblioteki.
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Cooperation between libraries belonging to the 
university library information system and academic 

community of chosen technical universities on the basis 
of survey research

The paper describes cooperation between libraries belonging to university library infor-
mation system and the academic community. It is based on survey conducted in 18 techni-
cal and technology universities in Poland. Taken into consideration in the survey and in 
the article were branch, faculty and institute libraries, as “the closest” to researchers. 
The main and central libraries were intentionally omitted. The survey questions con-
cerned among other things: cooperation with academic community in acquisition, cata-
loguing and stack selection (withdrawal); building better relations between librarians 
and library users. This survey research allows to establish how the cooperation works, 
weather it is advantageous for the sides and what forms it takes on.
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ewa dobrzyńSka-lankoSz, Maria garczyńSka

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej

Biblioteka akademicka a społeczność akademicka  
– wspomaganie procesów dydaktycznych  
i działalności naukowej  na przykładzie  

Biblioteki Głównej AGH

Wzbogacenie procesu dydaktycznego o nowe formy kształcenia a także wprowadzenie 
zmian w parametrycznej ocenie aktywności naukowej szkół wyższych stawiają przed 
bibliotekami akademickimi nowe wyzwania. Do podstawowych zadań biblioteki nauko-
wej, związanych z gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem 
zbiorów, dołączyły nowe, a pośród nich między innymi przedsięwzięcia mające na celu 
wspomaganie zdalnego nauczania oraz dostarczanie danych do oceny jednostek uczelni 
(komisje akredytacyjne) i jej pracowników (wykorzystanie bibliografii publikacji pra-
cowników uczelni). W referacie przedstawiono działania Biblioteki Głównej AGH ukie-
runkowane na zapewnienie dostępu do literatury przedmiotu w procesie kształcenia na 
odległość (e-źródła) oraz wykorzystanie bibliografii osobowych do parametrycznej oceny 
jednostek i okresowej oceny pracowników. Przedstawiono również propozycje dalszych 
rozwiązań, determinujących miejsce i rolę biblioteki naukowej w dydaktyce i badaniach 
w najbliższej przyszłości.

Wstęp
Wspomaganie procesów dydaktycznych i działalności naukowej uczelni przez dzia�

łania bibliotek akademickich realizowane jest od szeregu lat w wielu obszarach (groma�
dzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów). W artykule zwrócono uwagę jedynie 
na kilka aspektów, wynikających z najnowszych zagadnień związanych z tymi procesami 
i generujących zmiany czy to w organizacji działalności, czy też w sposobach postrzega�
nia poszczególnych zjawisk.

Wraz z pojawieniem się nowych narzędzi dydaktycznych, coraz szerszym dostępem 
do różnych źródeł wiedzy (nie zawsze zgodnych z oczekiwaniami użytkowników pod 
względem ich wartości treściowej), zmianami cywilizacyjnymi, a tym samym zmianami 
mentalnymi, zarówno ze strony nauczycieli jak i uczniów/studentów rośnie potrzeba do�
stosowania metod nauczania do wymogów stawianych przed osobami uczestniczącymi 
w procesie nauczania/kształcenia. W tym też zakresie zmieniają się zadania bibliotekarzy 
– to już nie tylko spoczywający na nich obowiązek zapewnienia dostępu do źródeł infor�
macji, to także umiejętność oceny przydatności oferowanych materiałów, ich wartości 
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informacyjnej, zapewnienie szerszego dostępu do tzw. „szarej” literatury, propagowanie 
literatury o wysokich wartościach dydaktycznych.

Obok zainteresowania materiałami wytworzonymi przez różne instytucje (m.in. firmy 
komercyjne, biblioteki) pojawia się ostatnio również zainteresowanie specjalnie opraco�
wywanymi zestawieniami, które mają ułatwić lub przyspieszyć oraz ujednolicić procesy 
związane z oceną działalności naukowej w szkołach wyższych. Zmieniające się przepisy, 
pojawiające się nowe źródła informacji z tego zakresu często powodują nienadążanie za 
najnowszymi zaleceniami, a tym samym sprzyjają popełnianiu błędów w ocenie. Rozwią�
zaniem w tym zakresie może być (powinien być?) dobrze przygotowany przez biblioteka�
rzy warsztat informacyjny i realizowane w oparciu o niego funkcje informacyjne. Warsz�
tat, o którym mowa, winien zostać rozszerzony o nowe narzędzia wspomagające działania 
pracowników naukowych uczelni. Wielkie znaczenie mają tutaj wszelkie prace mające 
na celu przekonanie środowiska, do którego działania powyższe są adresowane, nie tylko 
o ich przydatności ale przede wszystkim poprawności merytorycznej. Na przeszkodzie 
bardzo często stoi nie zawsze wysoka ocena pracy bibliotekarzy, wynikająca najczęściej 
z braku kontaktu z biblioteką, jej zbiorami oraz oferowanymi przez nią usługami.

Wspomaganie kształcenia na odległość
Początków zdalnego nauczania szukać można już w okresie wynalezienia pisma, 

a znaczącym przykładem może być nauczanie zasad chrześcijaństwa za pomocą listów 
słanych przez apostołów i ich uczniów. Pierwsze udokumentowane próby nauczania zdal-
nego, rozumianego jako proces przekazywania wiedzy i umiejętności w celu podniesie-
nia kwalifikacji zawodowych, sięgają 1700 roku, gdy w Stanach Zjednoczonych pojawiły 
się w prasie ogłoszenia o kursach korespondencyjnych1. Znane są techniki nauczania na 
odległość w miejscach słabo zaludnionych (np. Australia), gdzie do edukacji wykorzy�
stywano audycje radiowe, programy telewizyjne. Wszystkie te narzędzia służyły nauce 
opartej o model asynchroniczny (komunikacja między uczniem a studentem nie odby�
wa się w czasie rzeczywistym, powodując brak kontaktu studenta z nauczycielem oraz 
współuczniami, którzy mogą służyć radą lub poprawiać błędy w toku myślenia). Innym 
rozwiązaniem jest nauczanie zdalne oparte na modelu synchronicznym, pozwalającym 
na swobodną komunikację podczas procesu nauczania. Niestety, w wielu dziedzinach 
nauczanie zdalne jest z góry skazane na niepowodzenie – głównie w zakresie kształcenia 
praktycznych umiejętności (np. nauka tańca). Z drugiej strony kształcenie takie może dać 
bardzo dobre efekty – przykładem są tutaj nauki teoretyczne lub na teorii bazujące. Stąd 
coraz częściej w szkołach wyższych forma ta się pojawia. Niezmiernie ważne jest, aby 
towarzyszyły jej pomoce naukowe, mogące zastąpić tradycyjne narzędzia dydaktyczne.

Szybki rozwój technologii internetowych, dostarczanie coraz prostszych i bardziej 
przyjaznych narzędzi komunikowania się społeczeństwa ze światem wirtualnym, a z dru�
giej strony niezwykle szybkie zapełnianie Internetu treściami sprawiło, że dzisiaj jest on 

1 Krupski M., Cader A.: Rola kształcenia zdalnego w rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Automatyka 
2006 T.10 z.3 s. 641.
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powszechnie wykorzystywany do różnych celów, w tym także do wspomagania proce�
sów dydaktycznych. Niemały udział mają w nim biblioteki, w szczególności biblioteki 
naukowe, które dosyć szybko doceniły siłę przekazu, jaka tkwi w sieciach rozległych i – 
w pierwszym etapie – wykorzystały Internet do współtworzenia i udostępniania swoich 
katalogów. Wprawdzie była to jedynie informacja o zasobie, jednak dzięki temu, że stała 
się powszechnie dostępna, znacznie przyspieszyła dotarcie do niezbędnych materiałów 
bibliotecznych. Można zatem uznać, że polskie biblioteki już w latach 90. XX w., po�
przez udostępnianie swoich katalogów w sieci, włączyły się do wspomagania procesu 
e-learningu.

Jeszcze cenniejsze, z punktu widzenia potrzeb zdalnego nauczania, stały się elektro�
niczne zasoby bibliotek cyfrowych (BC). Zasoby tworzone przez instytucje komercyjne  
(e-czasopisma, bazy danych), to odrębne i rozległe zagadnienie, które będzie omawiane 
przez innych referentów, dlatego w niniejszym referacie zajmiemy się jedynie biblioteka�
mi cyfrowymi o charakterze niekomercyjnym, tworzonymi przez bibliotekarzy na bazie 
zdigitalizowanych zbiorów własnych bibliotek lub dokumentów pozyskanych przez bi�
blioteki w formie elektronicznej (born digital) i włączonych do zbiorów BC. 

Za granicą jako jedne z pierwszych powstały biblioteki cyfrowe w ramach progra�
mów: NEDLIB (Network European Deposit Library)2, Gutenberg3, PANDORA (Prese�
rving and Accessing Networked Documentary Resources of Australia)4 i in., a w Polsce 
– Akademicka Biblioteka Cyfrowa AGH5, Polska Biblioteka Internetowa6, Wielkopol�
ska Biblioteka Cyfrowa7, Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej8. Dzisiaj, po kilku 
latach spontanicznego inicjowania bibliotek cyfrowych, ta forma udostępniania zasobów 
jest jedną z najbardziej rozwijanych.

Polskie biblioteki cyfrowe z biegiem czasu zaczęły łączyć się i przekształcać w bibliote�
ki regionalne (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, Akademicka Biblioteka Cyfrowa – KRA�
KÓW i in.). W ubiegłym roku użytkownikom zaoferowana została nowa, zaawansowana 
usługa sieciowa pod nazwą: Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC)9, integrująca zasoby 
i funkcje poszczególnych bibliotek cyfrowych, tworzonych przez instytucje naukowe i pu�
bliczne w szczególności biblioteki akademickie, archiwa, muzea, ośrodki badawcze.

2 NEDLIB (Network European Deposit Library) [online] [dostęp 06.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://nedlib.kb.nl/.
3 Gutenberg [online] [dostęp 06.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.gutenberg.org/catalog/.
4 PANDORA (Preserving and Accessing Networked Documentary Resources of Australia) [online] [dostęp 

06.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://pandora.nla.gov.au/.
5 Akademicka Biblioteka Cyfrowa AGH [online] [dostęp 06.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://abc.krakow. edu.pl/.
6 Polska Biblioteka Internetowa [online] [dostęp 06.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.pbi.edu.pl/.
7 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [online] [dostęp 06.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.
8 Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej [online] [dostęp 06.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://univ.gda.pl/~literat/.
9 Federacja Bibliotek Cyfrowych [online] [dostęp 06.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://fbc.pionier.net.pl.
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Od kilku lat w centrum uwagi dużych ośrodków, budujących lokalne czy regional�
ne biblioteki wirtualne, znajduje się problem koordynacji prac. Doświadczenie uczy, że 
dobrze zorganizowana współpraca pozwala dokonać podziału pracy w taki sposób, by 
jej nie powielać. Dzięki temu szybciej mógłby przyrastać zasób cyfrowy. Dostarczenie 
użytkownikowi narzędzia w postaci multiwyszukiwarki, umożliwiającej przeglądanie 
jednocześnie wielu bibliotek cyfrowych, jest z pewnością krokiem we właściwym kie�
runku. Dodatkową zaletą portalu FBC jest umieszczanie w nim zestawienia publikacji 
planowanych do włączenia do BC.

Od 2005 r. duże ośrodki akademickie planowały powołanie konsorcjum „Polskie Bi�
blioteki Cyfrowe”. W toku prac na przeszkodzie stanęły problemy związane z uzyskaniem 
niejednorodnych opinii prawnych potencjalnych uczestników konsorcjum, dotyczących 
zapisów projektu porozumienia. Ostatecznie, w maju 2008 r., po dokonaniu zmian w tek�
ście, porozumienie pomiędzy zainteresowanymi instytucjami zostało zawarte. 

Cel, jaki konsorcjum sobie postawiło, to:
udostępnianie i szerokie rozpowszechnienie poszukiwanych i trudno dostępnych ma� �
teriałów (np.: podręczniki akademickie, regionalia),
udostępnianie najnowszej literatury, głównie naukowej (np.: e-książki, e-czasopisma), �
archiwizacja cennych i rzadkich materiałów (np.: zaliczanych do Narodowego Zaso� �
bu Bibliotecznego).
Każdy z tych celów ma znaczenie zarówno dla dydaktyki, w tym także dla e-learningu, 

jak i dla nauki. 
Głównym celem Akademickiej Biblioteki Cyfrowej – KRAKÓW (ABC-KRAKÓW) 

jest gromadzenie elektronicznych zasobów niezbędnych dla realizacji procesu dydak�
tycznego i badań naukowych, prowadzonych w jednostkach badawczych Krakowa. Za�
kłada się, że elektroniczne zasoby ABC będą wspierać kształcenie na odległość, od kilku 
lat organizowane w uczelniach krakowskich10.

Twórcy tej biblioteki przyjęli założenie, że podstawowe zasoby stanowić w niej będą 
współczesne materiały biblioteczne, takie jak: 

uczelniane czasopisma naukowe (dostęp do poszczególnych artykułów), �
rozprawy doktorskie (w przyszłości także habilitacyjne), �
monografie, �
skrypty uczelniane, �
materiały konferencyjne, �
multimedialne katalogi wystaw. �
Drugi nurt, to zasoby historyczne (do 1945 r.):
rękopisy i starodruki, druki XIX i XX-wieczne,  �
czasopisma. �
Konieczność archiwizacji materiałów z tej grupy – w przypadku BG AGH – wynika 

z przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dn. 24 listopada 1998 r. w spra-
10 Centrum e-Learningu AGH [online] [dostęp 06.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://pl.cel.agh.edu.pl/; Cen-

trum e-Learningu UEK [online] [dostęp 06.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://cel.uek.krakow. pl/moodle/. 
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wie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, okre-
ślenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony11. 

Prace nad koncepcją biblioteki cyfrowej w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-
Hutniczej rozpoczęto w 1998 r. Od początku zakładano, że w przyszłości projekt prze�
kształci się w przedsięwzięcie o charakterze środowiskowym. W tym czasie rozważano 
różne warianty oprogramowania. Ostatecznie zdecydowano się na wykorzystanie moż�
liwości zintegrowanego systemu bibliotecznego VIRTUA, zainstalowanego w nieomal 
wszystkich krakowskich bibliotekach akademickich12, a także Polskiej Akademii Umie�
jętności i Międzynarodowym Centrum Kultury. Zakłada się, że jest to rozwiązanie przej�
ściowe. Podstawowym powodem, dla którego je przyjęto, są mechanizmy gwarantujące 
spójność danych (hasła wzorcowe formalne i przedmiotowe) wbudowane w system. O ile 
w przypadku niewielkich zasobów brak kontroli haseł nie ma fundamentalnego znacze�
nia, o tyle odszukanie wszystkich dokumentów odpowiadających żądanym kryteriom 
wyszukiwawczym w dużej bazie, pozbawionej takiego mechanizmu, jest utrudnione lub 
wręcz niemożliwe. Marcin Werla, współtwórca oprogramowania dLibra, zwraca uwagę 
na „istotny problem, jakim jest spójność metadanych (opisów bibliograficznych) zaso�
bów pochodzących z wielu źródeł. Spójność taka jest niezbędna do czerpania pełnych 
korzyści z integracji tych zasobów. Co więcej, stanowi ona problem nie tylko w przy�
padku automatycznego przetwarzania danych, ale również wtedy gdy ten sam użytkow�
nik korzysta z zasobów wielu różnych bibliotek cyfrowych”13. Słusznie zatem Ryszard 
Tadeusiewicz zauważa, że „zbiory będą gromadzone w formie cyfrowej, udostępnianie 
będzie elektroniczne (i z zasady zdalne), zaś podstawowym problemem stanie się właści�
wa indeksacja i inteligentne wyszukiwanie tych zasobów”14.

Obecnie do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej – KRAKÓW15 wprowadzane są  
e-dokumenty Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) i Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie (UEK)16.

11 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dn. 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, 
których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakre-
su jego szczególnej ochrony. Dz.U.98.146.955.

12 Za wyjątkiem Politechniki Krakowskiej.
13 Werla M.: Możliwości wykorzystania katalogu centralnego w sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych. 

Referat wygłoszony podczas konferencji Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeń-
stwa wiedzy w Polsce. Warszawa, 23-25 stycznia, 2008.

14 Tadeusiewicz R.: Rola technologii cyfrowych w bibliotekach XXI wieku. W: Między przeszłością a przy-
szłością. Książka, biblioteka, informacja naukowa – funkcje społeczne na przestrzeni wieków. Kraków 
2007, s. 313.

15  Nazwa stosowana od 2007 r.; wcześniejsza nazwa: „Akademicka Biblioteka Cyfrowa - AGH”.
16 Biblioteka UEK rozpoczęła prace nad digitalizacją swoich zbiorów w 2002 r. od najcenniejszych zbiorów 

– rękopisów, starodruków i piśmiennictwa ekonomicznego z XIX w. Zasadniczym celem digitalizacji 
było powszechne udostępnienie dzieł pracownikom i studentom Uczelni, a jednocześnie zabezpieczenie 
przed zniszczeniem. Biblioteka cyfrowa powstawała stopniowo poprzez dodawanie następnych rodzajów 
dokumentów, w tym także współczesnych: rozpraw doktorskich obronionych w UEK (dawniej AE w Kra�
kowie), referatów z materiałów konferencyjnych, artykułów z wszystkich serii Zeszytów Naukowych 
wydawanych przez Uczelnię (od 2000 r.) oraz monografii. Od 2006 r. do bazy włączone zostały także 
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Jak wspomniano wcześniej, nadrzędnym celem powstania ABC było wspomaganie 
procesu dydaktycznego oraz badań. Idea projektu zrodziła się na skutek rozważań nad 
sposobem rozwiązania problemu braku w zbiorach Biblioteki AGH odpowiedniej liczby 
egzemplarzy starszych, nie wznawianych a wciąż poszukiwanych Skryptów Uczelnia�
nych AGH. Dlatego też przyjęto, że do ABC włączane będą pełne teksty dokumentów, 
a nie jedynie spisy treści czy wstępy. O pewnych uzasadnionych odstępstwach od tej za�
sady autorki piszą poniżej. Podstawowym kryterium doboru dokumentów jest ich aktu�
alność oraz bieżące potrzeby studentów i pracowników naukowych Uczelni. Założenie to 
wiązało się z koniecznością przygotowania wewnętrznych uregulowań prawnych wyni�
kających z rygorów prawa autorskiego i praw pokrewnych. W zależności od rodzaju do�
kumentu przyjęto różne rozwiązania, które omówione zostaną w dalszej części referatu.

W styczniu 2007 r. Biblioteka Główna zawarła z Uczelnianymi Wydawnictwami Na�
ukowo-Dydaktycznymi AGH Porozumienie w sprawie udostępniania elektronicznych 
wersji książek i czasopism. Jego celem jest udostępnianie przez BG w sieciach rozle�
głych pełnych tekstów wybranych książek oraz wszystkich czasopism naukowych pu�
blikowanych przez Wydawnictwa AGH. Za pozyskanie od autorów artykułów zgody na 
udostępnianie dokumentów w sieci odpowiadają, zgodnie z ww. Porozumieniem, Wy�
dawnictwa.

Pełne teksty czasopism elektronicznych AGH przez okres dwóch lat są dostępne jedy�
nie dla użytkowników współpracujących instytucji (dostęp na numery IP). Okres dwóch 
lat liczony jest od momentu przekazania numeru do zasobów Biblioteki Głównej AGH. 
Po tym okresie tekst udostępniany będzie bez ograniczeń. 

W przypadku książek do pozyskiwania zgody autorów na udostępnianie ich dzieł 
w sieci zobowiązała się Biblioteka Główna. Jest to najtrudniejszy punkt całego przedsię�
wzięcia. Wymaga on wielu zabiegów, licznych rozmów z autorami, przekonywania ich 
o korzyściach wynikających z rozpowszechniania dzieł w Internecie (m.in. wzrost liczby 
cytowań danego autora). Nierzadko rozmowy te kończą się niepowodzeniem, bowiem 
część autorów, z bliżej nieokreślonych powodów, nie zgadza się na publikowanie swo�
ich prac w sieci. W efekcie dane dzieło nie zostaje udostępnione w BC. Nieco inaczej 
przedstawia się sytuacja w przypadku dzieł zbiorowych czy materiałów konferencyj�
nych. Jeśli w pracy zbiorowej istnieje możliwość wyodrębnienia poszczególnych części 
i przypisania ich konkretnym autorom, wówczas, w razie braku zgody któregoś z nich, 
w sieci pojawia się dzieło niekompletne. Podobnie z drugim typem dokumentów – w BC 
umieszcza się referaty tylko tych autorów, którzy zgodzili się na rozpowszechnienie ich 
tekstów w Internecie. 

Inne rozwiązanie przyjęto w odniesieniu do rozpraw doktorskich. Dla tego typu doku�
mentów opracowane zostało zarządzenie rektora17, które od 2007 r. zobowiązuje Biblio�

multimedialne katalogi wystaw, które opisują najciekawsze wystawy prezentowane w Sali Wystawowej 
Biblioteki. Do ABC-KRAKÓW zasoby cyfrowe BUEK zostały włączone w 2008 r. 

17 Zarządzenie Nr 19/2006 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 2 li�
stopada 2006 r. w sprawie gromadzenia, rejestrowania i udostępniania rozpraw doktorskich w Akademii 
Górniczo-Hutniczej.
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tekę Główną do archiwizowania wszystkich rozpraw w wersji elektronicznej, natomiast 
zakres udostępnienia w sieci zależy od decyzji autora. Wyniki wstępnych badań, przepro�
wadzonych na podstawie analizy oświadczeń wskazują, że 73,5% autorów zgadza się na 
udostępnienie pracy w sieci bez ograniczeń a 26,5% rozpraw objętych jest ograniczenia�
mi wskazanymi przez autorów (por. tab. 1).

Lp. Rodzaj ograniczenia Procent  
rozpraw

1 zgoda na opublikowanie w ABC-KRAKÓW wyłącznie spisu treści  
i/lub streszczenia, strony tytułowej, wprowadzenia 14,1

2 brak zgody bez podania przyczyny 4,3
3 brak zgody z uwagi na poufność (tajność) danych 3,2

4 zgoda na umieszczenie w ABC-KRAKÓW z zaznaczeniem:  
wyłącznie w celach niekomercyjnych 2,2

5 brak zgody na umieszczenie publikacji przez określony czas (5-9 lat) 1,1
6 brak zgody z uwagi na planowaną publikację 0,5
7 niezrozumiałe wypowiedzi18 1,1

R A Z E M 26,5

Tab. 1. Rodzaje ograniczeń w zakresie udostępniania rozpraw doktorskich – w procentach.
Źródło: Opracowanie własne.

Ważny, szczególnie z punktu widzenia pracowników i studentów uczelni technicz�
nych, jest dostęp do opisów patentowych. Wprawdzie BG AGH, dzięki prowadzeniu Re�
gionalnego Ośrodka Informacji Patentowej, dysponuje bogatym zasobem patentowych 
baz danych udostępnianych na miejscu, niemniej w planach na najbliższe lata przewiduje 
się wprowadzenie dodatkowo do ABC pełnych tekstów opisów patentów powstałych na 
AGH. Przedsięwzięcie to zostało uzgodnione z Urzędem Patentowym RP; do rozwiąza�
nia pozostaje kwestia przygotowania zasad formalnego opracowania tego typu dokumen�
tów w ABC-KRAKÓW. Obecnie wybrane pełne teksty opisów patentowych (od 1999 r.) 
oraz zgłoszeń patentowych (od 2008 r.)19 dołączane są do opisów bibliograficznych  
rejestrowanych w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników AGH, pod warunkiem, że 
ich twórca podaje afiliację AGH. Szerzej zagadnienia dotyczące tego typu dokumentów 
omówiono w rozdziałach 3 i 4.

18 Np. wypowiedź: „ograniczam, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wy�
branym w szczególności w sieci Internet poprzez Akademicką Bibliotekę Cyfrową”.

19 Pojawienie się pełnych tekstów zgłoszeń patentowych wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 
oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową. Dz.U.07.205.1489. Zgodnie z jego treścią 
za zgłoszenie patentowe jednostka uzyskuje 3 punkty (w przypadku zgłoszenia polskiego) i aż 30 punktów 
(dla zgłoszenia zagranicznego).
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Dane statystyczne wskazują na dynamiczny przyrost, od momentu uruchomienia 
ABC-KRAKÓW, liczby dokumentów, zwłaszcza niesamoistnych (artykuły z 18 tytułów 
czasopism naukowych AGH i wszystkich serii Zeszytów Naukowych UEK)20. 

Opisane powyżej działania zmierzają do stałego powiększania elektronicznych zasobów 
tak, by w coraz większym stopniu mogły one być wykorzystywane w procesie dydaktycz�
nym i w badaniach naukowych. Trudno dzisiaj oceniać stopień wykorzystania zasobów przez 
użytkowników czy poziom ich satysfakcji, bowiem zasoby ABC nie są jeszcze zbyt duże  
(ok. 4000 dokumentów). Z uwagi jednak na to, że biblioteka cyfrowa przede wszystkim 
zasilana jest dokumentami współczesnymi, najczęściej poszukiwanymi przez studentów 
i pracowników naukowych obu uczelni, sądzić należy, że dobór pozycji do zasobu i sposób 
prezentacji dokumentów prowadzone są w zgodzie z oczekiwaniami odbiorców. Czynio�
ne są też starania upowszechniania treści zawartych w bibliotece cyfrowej. „Dzięki temu,  
że rekordy dla większości publikacji elektronicznych tworzone są w katalogu centralnym, 
są również dodatkowo dostępne poprzez portal NUKAT oraz wyszukiwarkę KaRo, a także 
automatycznie są również widoczne w serwisach ogólnoświatowych, z którymi współpra�
cuje NUKAT, tj. WorldCat czy Google Scholar”.21 Ponadto metadane wszystkich dokumen�
tów znajdujących się w ABC-KRAKÓW są regularnie pobierane, dołączane i możliwe do 
przeszukiwania za pośrednictwem wspólnego interfejsu Federacji Bibliotek Cyfrowych.

W niedalekiej przyszłości planuje się przeprowadzenie badań, których wyniki pozwo�
lą ocenić wartość przedsięwzięcia i wskażą kierunki rozwoju biblioteki cyfrowej.

Wybrane elementy warsztatu informacyjnego współczesnej  
biblioteki  akademickiej

Obok podstawowych działań biblioteki akademickiej, związanych z gromadzeniem 
i udostępnianiem źródeł informacji, wspomagających proces nauczania, a zaliczanych już 
do tradycyjnych elementów warsztatu informacyjnego bibliotek, pojawiają się w ostatnich 
latach nowe zadania. Część z nich omówiono powyżej; do innych można zaliczyć m.in.: 
pomoc w kwalifikowaniu pod względem zasięgu międzynarodowego czasopism, celem 
zaistnienia tytułów na sporządzanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(MNiSW) wykazie, służącym celom parametrycznej oceny jednostek. Obliczanie parame�
tru RIF [Real Impact Factor], będącego ilorazem liczby cytowań uwzględnionych w bazie 
Journal Citation Reports do liczby artykułów zamieszczonych w czasopismach, nastrę�
cza wiele problemów, związanych choćby z poszukiwaniami w odpowiednich bazach. 
Obrazuje to liczba tytułów czasopism, które nie pojawiły się w pierwszej wersji wykazu 
Ministerstwa, lecz dopiero w uzupełnieniach do listy, wydanych w pół roku później (265 
tytułów). Wspomnianym wyżej kryteriom oceny poddane są również czasopisma wyda�

20 Macheta B.: Akademicka Biblioteka Cyfrowa – KRAKÓW, międzyuczelniana biblioteka cyfrowa z dzie�
dziny nauk technicznych i ekonomicznych. W: INFOBAZY 2008. Systemy, Aplikacje, Usługi. Materiały 
konferencyjne. Gdańsk 2008, s. 280.

21 Macheta B.: tamże.
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wane przez poszczególne szkoły wyższe i właśnie one stanowią wysoki procentowo zbiór 
uzupełnionego wykazu (m.in. Acta Universitatis Lodziensis, Annales Universitati Mariae 
Curie-Skłodowskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Roczniki Akademii Rolniczej 
w Poznaniu, zeszyty naukowe innych szkół wyższych). Wśród tych pozycji nie brakuje 
również publikacji wydawanych w AGH – są to: Geologia, Geoturystyka oraz Górnictwo 
i Geoinżynieria. Materiały do wyliczenia wskaźnika RIF dla części czasopism uzyskano 
w Bibliotece Głównej. Oprócz dostarczenia niezbędnych danych bibliotekarze przeanali�
zowali szczegółowo zagadnienia związane z „cytowalnością” jednego tytułu – Geologia. 
Analiza wykazała wiele niekonsekwencji w bazie Web of Science (m.in. pomyłki w na�
zwiskach autorów, numeracji poszczególnych woluminów, a także różne warianty tytułu 
czasopisma). Po zapoznaniu się z wynikami analizy redakcja czasopisma zdecydowała 
zmienić tytuł czasopisma, układ graficzny strony tytułowej, treść wskazówek dla autorów 
publikujących na łamach czasopisma. Zakłada się, że dzięki tym zabiegom w przyszłości 
uniknie się błędów, które dotychczas pojawiały się w bazie Web of Science. Szczegółowa 
analiza zagadnienia pojawi się wkrótce w kolejnym numerze czasopisma22. Opisana wy�
żej sytuacja to znakomity przykład współpracy pracowników uczelni (w tym przypadku 
redaktora naczelnego czasopisma i jego współpracowników) z bibliotekarzami, a także 
wskazanie nowych zakresów pomocy dla pracowników naukowych.

Innym zagadnieniem są różnego typu rankingi szkół wyższych obligujące m.in. biblio�
teki do dostarczania odpowiednio przygotowanych materiałów dla wykonywania analiz. 
Tutaj pole działania dla bibliotek jest ograniczone do 3-4 punktów ankiety, niemniej 
jednak punktów znaczących, związanych z oceną zaplecza dydaktycznego dla procesu 
nauczania. Liczba miejsc czytelnianych, źródeł informacji itp. niewątpliwie wpływa na 
obraz ocenianej jednostki. Podobne zadanie spełnia informacja o działalności biblioteki 
głównej (i sieci bibliotek uczelni) w przypadku akredytacji jednostek/kierunków naucza�
nia. W Bibliotece Głównej AGH przyjęto zasadę dostarczania osobom odpowiedzial�
nym za akredytowany kierunek pełnej i aktualnej informacji z ocenianego zakresu. Przed 
akredytacją przygotowuje się zatem informację o liczbie woluminów książek, tytułach 
czasopism i zbiorach baz danych reprezentujących dany kierunek nauczania. Informacja 
jest poszerzona o dane z zakresu prowadzonych szkoleń dla studentów omawianych kie�
runków oraz dostępności biblioteki (dni, godziny otwarcia poszczególnych agend). Taka 
forma współpracy została doceniona przez władze uczelni i obecnie jest dość powszech�
nie stosowana. Wprawdzie wymaga ona dodatkowych działań związanych z wylicza�
niem poszczególnych danych, jednak ocenia się, że korzyści są większe niż trud włożony 
w przygotowanie materiału.

Nie bez znaczenia jest także działalność promocyjna, przyczyniająca się do wzboga�
cania wiedzy o uczelni i jej historii. W Bibliotece Głównej AGH tworzone są bazy (bi�
bliograficzne i pełnotekstowe), których celem jest gromadzenie informacji o Uczelni. Od 
wielu lat opracowuje się bazę BIOGRAM, zawierającą informacje o znanych osobach 

22 Chadaj A., Turecka D.: Analiza cytowań artykułów kwartalnika AGH na podstawie bazy SCI Expanded, 
Geologia 2008, T.34, z.1 [w druku].

politechnika 2009�3.indd   129 2009�05�11   12:04:21



130 Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych

związanych z AGH (jej rektorach, profesorach) wraz z wykazem publikacji na ich temat 
oraz fotografiami. Podobną bazą jest DHC zawierająca informację o sylwetkach doktorów 
honoris causa Uczelni. Od trzech lat prowadzi się także bazę bibliograficzną zawierającą 
opisy artykułów z prasy, których tematem jest Akademia Górniczo-Hutnicza lub osoby 
z nią związane. Bazy te są wykorzystywane głównie w okresach jubileuszy Uczelni.

We wspomnianych wyżej rankingach kilka punktów związanych jest z informacją 
na temat publikacji powstających w uczelniach. Informacje te służą również periodycz�
nym ocenom poszczególnych pracowników naukowych a także wydziałów i całej uczel�
ni. W ostatnim czasie zauważyć można częste zmiany aktów prawnych regulujących 
kryteria i tryb przyznawania środków finansowych na działalność statutową23. Jednym 
z zadań biblioteki jest zatem umożliwianie dostępu do odpowiednich źródeł informacji. 
Wątpliwości nie budzi konieczność zakupu baz danych – stanowią one znakomite źró�
dło informacji dla osób poszukujących najnowszej literatury z danego zakresu. Jednak, 
w związku z pojawianiem się na rynku różnych baz (lub ich wersji) niezmiernie istotny 
jest dobór, spełniający oczekiwania zarówno władz uczelni, jak i osób z baz korzystają�
cych. Przykładem może być wymóg opierania się na bazie Web of Science wynikający 
z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 października 2007 r. 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na 
działalność statutową24. 

Innym zadaniem jest ułatwienie pracownikom dostępu do wykazu czasopism punkto�
wanych opracowanego przez MNiSW. Samo „linkowanie” do strony Ministerstwa może 
okazać się jednak niewystarczające, z uwagi na nieuwzględnienie zgłaszanych pod adresem 
twórców wykazu postulatów (m.in. dotyczących uzupełnienia wykazu o numery ISSN), 
a także zmieniającą się w cyklu półrocznym listę czasopism. W BG AGH za niezbędne 
uznano zmodyfikowanie wykazu. Modyfikacja objęła scalenie listy „głównej” z uzupełnie�
niem oraz przyporządkowanie tytułom czasopism właściwych im numerów ISSN (dla wer�
sji drukowanej i online). Taka lista zostanie zamieszczona na stronie domowej Biblioteki 
Głównej i będzie aktualizowana na bieżąco (w oparciu o wykazy Ministerstwa). 

Jednak najpopularniejszym i niosącym najwięcej możliwości narzędziem, realizują�
cym zadania, o których mowa, wydaje się być dobrze przygotowana i aktualizowana 
w miarę potrzeb, bibliografia rejestrująca piśmiennictwo afiliowane nazwą danej jednost�
ki. Przystosowanie bibliografii do celów służących ocenie działalności naukowej zrodzi�
ło, w przypadku AGH, konieczność zmian nie tylko w strukturze bazy i jej warsztacie 
informacyjnym, ale postawiło przed bibliotekarzami nowe zadania – zdobywanie wiedzy 
o nowych aktach prawnych lub wytycznych MNiSW regulujących powyższe zagadnie�
nia, śledzenie na bieżąco zmian z tym związanych, głównie w odniesieniu do punktacji 
poszczególnych publikacji (aktualizowana okresowo lista Ministerstwa). Wynikiem zaś 

23 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową. Dz.U. 
07.205.1489.

24 Tamże.
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takiej wiedzy może być również problem kwalifikacji publikacji, nie zawsze zgodnej 
z wymogami aktów normalizujących opisy bibliograficzne. Rzetelne opisy bibliograficz�
ne mogą bowiem spowodować pomniejszenie liczby punktów za działalność publikacyj�
ną nie tylko poszczególnych autorów ale również całej uczelni. Przykładem są materiały 
konferencyjne umieszczane na łamach czasopism, kwalifikowane dwojako w różnych 
bazach bibliograficznych – jako artykuły z czasopism oraz jako materiały konferencyjne 
(referaty). W pierwszym przypadku publikacja zyskuje punkty (od 2 do 30), w drugim 
tych punktów nie otrzymuje wcale. Różnice w punktacji występują także w odniesieniu 
do patentów – w bazie bibliograficznej pojawiają się opisy patentowe dotyczące uzy�
skanych patentów i te, dla patentów krajowych, otrzymują 25 punktów, podczas gdy 
uzyskany i wykorzystany patent oceniany jest na 50 punktów. Do wynalazców należy za�
tem dostarczenie informacji o wdrożeniu wynalazku, aby z chwilą zarejestrowania opisu 
patentowego w bazie bibliograficznej otrzymać wyższą liczbę punktów. 

Pod kątem możliwości wykorzystania bibliografii osobowych do oceny parametrycz�
nej jednostek przeanalizowano, dostępne online w Internecie, 44 bibliografie publikacji 
pracowników polskich szkół wyższych. Wśród nich 22 (a więc 50%) nie zamieszcza 
żadnych informacji o punktacji Ministerstwa czy też wskaźnikach cytowalności (Lista 
Filadelfijska czy Impact Factor). Z pozostałych 17 podaje wartości punktowe publikacji 
stosowane dla potrzeb parametryzacji jednostek (nie zawsze aktualne). Wśród nich zale�
dwie 3 stosują wytyczne zawarte w ostatnim Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, a zatem mogą one stanowić podstawę wypełnienia Karty oceny jednostki 
naukowej. W pozostałych bibliografiach zauważa się przyznawanie publikacjom punk�
tów zgodnie z aktualnym wykazem tytułów czasopism Ministerstwa (bez wyłączenia np. 
zeszytów specjalnych czy suplementów czasopism) lub zgodnie z punktacją stosowaną 
przez były KBN. W 5 bibliografiach nie udało się stwierdzić, jakie zasady są stosowane, 
z uwagi na brak przykładów opisów bibliograficznych z 2008 r. (ostatnie zapisy swoim 
zasięgiem chronologicznym obejmowały lata wcześniejsze).

Praktyczne zastosowanie  
Bibliografii Publikacji Pracowników AGH

Wprawdzie Bibliografia Publikacji Pracowników AGH obejmuje swoich zasięgiem 
chronologicznym lata od chwili utworzenia Uczelni, to jednak dopiero decyzja o prze�
kształceniu jej w bazę danych, udostępnianą w Internecie, zmieniła nastawienie (a tym 
samym zaangażowanie w jej uzupełnianie) do niej wielu autorów. Proces ten mimo, iż 
trwa od 1999 r., nie jest jeszcze w pełni, a więc w sposób spełniający wymagania bi�
bliografów dążących do pełnej kompletności, zakończony. Działania władz rektorskich, 
w postaci wydanego Zarządzenia JM Rektora (z 2007 r.25) oraz pełnej akceptacji dla 

25 Zarządzenie nr 17/2007 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 30 
marca 2007 roku, w sprawie trybu rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników Akademii Górniczo-
Hutniczej.
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działań pracowników Biblioteki Głównej w tym zakresie, w dużym stopniu przyczyniły 
się do spopularyzowania bazy bibliograficznej (tym bardziej, że system nagród i awan�
sów obliguje pracowników do opierania się wyłącznie na danych zawartych w Bibliogra-
fii). Nadal jednak poza rejestracją pozostaje ok. 10% publikowanych dokumentów.

Mimo tych niedoskonałości baza bibliograficzna jest od wielu lat podstawą tworzenia 
wykazów publikacji dla potrzeb oceny jednostek Uczelni oraz przygotowania materia�
łów dla celów rankingowych różnych czasopism. Z inicjatywą oparcia oceny jednostki, 
w zakresie dotyczącym dorobku publikacyjnego, na danych rejestrowanych w Bibliogra-
fii wystąpił, w dwa lata po udostępnieniu jej w postaci bazy w Internecie, jeden z prodzie�
kanów. Na jego wniosek odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono możliwości 
przystosowania bazy bibliograficznej do potrzeb wydziału. Efektem tych działań było 
z jednej strony określenie zasad współpracy w tym zakresie, z drugiej zaś, rozpoczęcie 
prac nad w pełni automatycznym generowaniem wymaganych wykazów publikacji z bazy 
bibliograficznej. Od 2002 r. pracownicy Biblioteki Głównej przygotowują listy opisów 
bibliograficznych publikacji pracowników wspomnianego wyżej wydziału (w całości 
oraz z podziałem na zespoły badawcze). Na ich podstawie dokonuje się podziału środ�
ków przyznanych na działalność statutową; wykazy dołączane są ponadto do materiałów 
wysyłanych do MNiSW. W ramach rozwoju bazy bibliograficznej do opisów publikacji 
dodano informację o wysokości wskaźnika Impact Factor oraz utworzono mechanizm 
generowania wykazów bezpośrednio z bazy (początkowo dla jednego wydziału).

Bezpośrednim efektem omówionych wyżej działań było zainteresowanie tą formą 
współpracy także ze strony przedstawicieli innych wydziałów i zgłaszania postulatów 
związanych ze zmianą sposobu prezentacji danych w bazie bibliograficznej. Także, na in�
dywidualne prośby pracowników, rozpoczęto generowanie wykazów, których celem były 
badania nad międzynarodowym zasięgiem opracowywanych przez autorów Uczelni publi�
kacji. Zmiany zasad oceny publikacji (50% udział autorów z danej jednostki w Rozporzą-
dzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z 2005 r.26 do nieokreślonego procentowo udziału 
w Rozporządzeniu z 2007 r.27 spowodowały, że w 2007 r. przeprowadzono dokładną analizę, 
w oparciu o bazę bibliograficzną, różnic wynikających z tej zmiany. Badanie ograniczono 
do publikacji pracowników jednego wydziału. Wśród wniosków, wynikających z powyż�
szej analizy, znalazły się takie, które wpłynęły na kształt Bibliografii. Zmieniono zasady 
rejestrowania takich samych publikacji na różnych nośnikach, przystosowano sposób wy�
świetlania wyników wyszukiwań do potrzeb jednostki. W wyniku współpracy powstały 
także Zasady obliczania dorobku naukowego dla potrzeb rozdziału dotacji statutowej28 dla 
jednego z wydziałów, które umieszczono na stronie domowej tej jednostki.

26 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 roku, w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę. Dz.U.05.161.1359.

27 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową. Dz.U. 
07.205.1489.

28 Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH [online] [dostęp 06.06.2008]. Dostępny w In�
ternecie: http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~wmiim/index.php?action=badania/zasadyoceny.
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Wraz z pojawieniem się wspomnianego wyżej Zarządzenia JM Rektora AGH w spra�
wie rejestrowania dorobku publikacyjnego pracowników w bazie opracowywanej w Bi�
bliotece Głównej nie tylko wzrosło zainteresowanie bazą bibliograficzną, ale pojawiły 
się także postulaty związane z jej przystosowaniem do celów praktycznych. Wychodząc 
im naprzeciw od 2008 r. rozpoczęto uzupełnianie bazy o punktację MNiSW (na pod�
stawie wytycznych wynikających bezpośrednio z Rozporządzenia oraz wykazu punk�
towanych czasopism). Omówiona wcześniej modyfikacja wykazu pozwoli na automa�
tyczne generowanie zmieniających się punktów przypisanych danemu tytułowi, a także 
ułatwi korzystanie z zawartych w niej danych, bez konieczności odwoływania się do 
wielu uzupełnień wykazów ministerialnych. Również baza bibliograficzna będzie uzu�
pełniana o nowe wartości punktowe, podobnie jak kontrolowana jest wartość wskaźni�
ka Impact Factor dla publikacji, które ten wskaźnik posiadają. Sam mechanizm nie jest 
prosty, z uwagi na wytyczne Ministerstwa, które nie uznają za publikacje materiałów 
konferencyjnych, suplementów oraz zeszytów specjalnych czasopism. Stąd program ge�
nerujący automatycznie zmiany punktacji sprawdzać musi także, czy nie zaistniał któryś 
z wymienionych powyżej „przypadków”. Ostatnio pod adresem twórców bazy bibliogra�
ficznej zgłaszane są postulaty generowania wykazów dla potrzeb oceny parametrycznej 
jednostek, bezpośrednio z Bibliografii, w formacie zgodnym w wymogami Ministerstwa. 
Podobne rozwiązanie przyjęto już w innych bibliotekach (np. w Uniwersytecie Medycz�
nym w Lublinie). Obok ww. postulatów baza uzupełniana jest opisami publikacji, do tej 
pory w niej nie występującymi m.in. zgłoszeń patentowych.

Znakomitą możliwość wspierania działań mających na celu ocenę jednostek uczel�
ni jest badanie cytowalności publikacji autorów tych jednostek, zgodnie z najnowszym 
Rozporządzeniem MNiSW. Przeszukiwanie bazy Web of Science (także w oparciu o bazę 
bibliograficzną) lub instruktaż w tym zakresie uświadamiają osobom odpowiedzialnym 
za prawidłowe funkcjonowanie jednostek nie tylko potrzebę kompletności danych bi�
bliograficznych, ale również konieczność posiadania w bibliotekach akademickich kom�
petentnych w tym zakresie bibliotekarzy.

Podsumowanie
Główną misją każdej biblioteki akademickiej jest wspomaganie procesów dydak�

tycznych i działalności naukowej. Pojęcie to jest bardzo szerokie i obejmuje wiele ro�
dzajów aktywności biblioteki. W niniejszym referacie ograniczono się do omówienia 
dwóch zadań, realizowanych w BG AGH. Pierwsze z nich – to dostarczanie użytkowni�
kom, za pośrednictwem biblioteki cyfrowej, pełnych tekstów poszukiwanych przez nich 
materiałów bibliotecznych. Tworzenie biblioteki cyfrowej na bazie własnych zbiorów 
staje się w bibliotekach naukowych jednym z ważniejszych przedsięwzięć i jest zbież�
ne z polityką państwa, promującą zdalne nauczanie, jako formę wspomagającą proces 
dydaktyczny. Celem zasadniczym, jaki przyświeca twórcom bibliotek cyfrowych, jest 
ułatwienie i przyspieszenie dotarcia do zasobów bibliotecznych, szczególnie trudno do�
stępnych. Jednocześnie zagadnienia związane z rozwojem bibliotek cyfrowych stanowią 
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ciekawe pole badawcze dla bibliotekarzy i informatyków. Znane dzisiaj w Polsce bi�
blioteki cyfrowe zarówno od strony opisu dokumentu, prezentacji obiektu (tekst, obraz, 
obiekt multimedialny), jak i jego obsługi informatycznej są wynikiem kilkuletnich prac 
eksperymentalnych. Mimo, że w wielu bibliotekach BC zostały już wdrożone, to jednak 
nie poprzestano na samej eksploatacji i z uwagi na zdobywaną wiedzę, nowe możliwości 
technologiczne, wciąż trwają prace nad ich udoskonalaniem. Jednym z kierunków badań 
nad rozwojem bibliotek cyfrowych jest biblioteka interaktywna (np. Biblioteka 2.0).

Druga sfera działalności, omówiona w referacie, to zagadnienia związane z rejestracją 
dorobku naukowego pracowników uczelni. W referacie starano się wykazać, że rejestra�
cja dorobku jest punktem wyjścia do tworzenia i pozyskiwania całego spektrum danych, 
wykorzystywanych do oceny dorobku, a tym samym, do oceny pracownika naukowego. 
Coraz większa ranga, jaką przywiązuje się do informacji o dorobku publikacyjnym ozna�
cza wzrost odpowiedzialności bibliotekarzy, kwalifikujących materiały publikacyjne do 
odpowiednich kategorii, co z kolei wiąże się z odpowiednią punktacją dokumentów i idą�
cą za tym oceną jednostek oraz przyznawaniem im środków finansowych. 

Rozwiązaniem zmierzającym do ujednolicenia zapisów (a tym samym sposobów 
oceny) wszystkich szkół wyższych w Polsce mogłaby być centralna baza bibliograficz�
na, współtworzona przez różne ośrodki na jednolitych zasadach (ten sam program, taka 
sama kwalifikacja dokumentów). Bez względu jednak na to, czy taka baza powstanie czy 
nie, niezwykle wzrosła ranga biblioteki akademickiej, bowiem pracownicy naukowi i re�
prezentowane przez nich jednostki organizacyjne uczelni dostrzegły, że ich ocena, a co 
za tym idzie, finansowanie badań, w ogromnej mierze zależy od dobrze zorganizowanego 
systemu (bazy danych z całym zapleczem organizacyjno-narzędziowym) rejestrowania 
i punktowania ich dorobku. 

Można zatem stwierdzić, że zarówno bazy pełnotekstowe, wspomagające proces kształ�
cenia na odległość, których przykładem są biblioteki cyfrowe, jak i specjalnie opracowy�
wane zbiory danych (także statystycznych) mogą mieć wpływ na podniesienie rangi bi�
bliotek, a w przyszłości zaowocować wzrostem prestiżu zawodu, pod warunkiem, że dana 
biblioteka będzie umiała ten moment wykorzystać. Zdaniem autorek niniejszego tekstu 
takiej szansy nie należy zmarnować. Biblioteki mogą stać się bardziej docenianymi człon�
kami społeczności akademickiej i warto włożyć wiele wysiłku, aby cel ten osiągnąć.
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A university library versus a university community  
supporting education and academic activity  

on the example of the AGH-UST Main Library in Kraków

New forms of the university teaching activity, as well as changing assessment criteria of 
academic activity, as well as university units and employees present new challenges for 
university libraries. Activities, aimed at (among others) supporting e-learning, providing 
data for the university staff’s publication activity assessment, and assistance in accredi-
tation of degree courses joined the basic library functions connected with acquisition, 
collection preparation and circulation. The report presents the activities of the AGH-UST 
Main Library in Kraków aiming at providing access to subject literature in the process 
of e-learning. Various forms of popularisation of a university library activity were pre-
sented. Special attention was paid to the possibility of using bibliographies (for example 
of staff publications) created in the AGH-UST Main Library for the assessment of uni-
versity units and emloyees’ periodical appraisal. Proposals for future solutions were also 
suggested.
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Marzenna cUpa

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Współpraca biblioteki naukowej ze studentami  
– jaka jest? 

Doświadczenia Biblioteki Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu

Współczesne bibliotekarstwo ukierunkowane jest na czytelnika. Nieustannie dążymy do 
rozszerzenia świadczonych przez nas usług. Biblioteka dla czytelnika i we współpracy 
z czytelnikiem – tak.
Niniejszy artykuł oparto na rozmowach z czytelnikami oraz na własnych badaniach an-
kietowych przeprowadzonych na przełomie listopada i grudnia 2007 r. wśród grupy 100 
studentów – czytelników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu.
W pracy podjęto próbę potwierdzenia wartości współpracy biblioteki naukowej ze stu-
dentami. Zgromadzone podczas badań opinie posłużyły udoskonaleniu pracy Biblioteki 
Wydziału Prawa i Administracji.

Biblioteka otwarta na studenta
Jednym z wymogów czasów, w których żyjemy jest proponowanie klientom usług 

najwyższej jakości. Każda instytucja jest wręcz zobowiązana do tego, by sprostać wy�
maganiom odbiorcy. Jednak, by taki układ miał szansę pełnego powodzenia, nieodzowna 
jest chęć współpracy z obu stron, otwartość na ludzkie potrzeby, oczekiwania, zrozumie�
nie dla odmienności zdań, chęć wprowadzenia ewentualnych zmian. „Biblioteka jako 
całość jest otwarta na potrzeby, interesy i oczekiwania klientów, (…) jest również po to, 
aby te potrzeby realizować”1.

Dzisiejsze biblioteki coraz szerzej otwierają podwoje dla czytelników. Podnoszą ja�
kość swoich usług, dbają o wizerunek jednostki, korzystają z uwag klientów. Od kilku 
lat coraz liczniej włączają się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Jest on 
niewątpliwą okazją, by pokazać się czytelnikowi z innej strony, poznać go. 

W roku 2005 Tydzień Bibliotek obchodzono pod hasłem „Biblioteka otwarta dla Cie�
bie”. Można rzec, że to motto zawiera w sobie ideę pracy współczesnego bibliotekarstwa. 
1 Kamińska J.: Marketing wewnętrzny w bibliotece. Katowice 2006, s. 15.
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Dobrze działająca biblioteka naukowa dostosowuje się do potrzeb czytelnika. Z dru�
giej zaś strony stara się również mieć wpływ na klienta. Zbiera informacje o nim, anali�
zuje i bada statystyki oraz opinie wyrażane w bezpośrednich rozmowach z użytkownika�
mi, poszerza zakres swoich ofert. Jedną z możliwości poznania czytelników i ich zdania 
na temat biblioteki jest ankieta. Stanowi ona jeden z elementów strategii marketingowej. 
Trudno podjąć próbę analizy opinii odbiorców naszych usług, nie biorąc pod uwagę ich 
wypowiedzi.

Do powstania niniejszego artykułu przyczyniły się wyniki ankiety Współpraca 
BWPiA ze studentami przeprowadzonej na przełomie listopada i grudnia 2007 r. wśród 
100 studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To�
runiu (na WPiA łączna liczba słuchaczy studiów stacjonarnych wynosi obecnie ok. 1450, 
studiów niestacjonarnych ok. 4800; dziennie BWPiA odwiedza średnio 150 osób, z czego 
ok. 130 czytelników to studenci WPiA). Czytelnicy odpowiadali na 6 pytań:
1. Płeć.
2. Czy Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UMK jest otwarta na czytelnika? 
3. Czy uważa Pan(i), że opinia studenta o działalności biblioteki może wpłynąć na udo�

skonalenie świadczonych przez nią usług? 
4. Czy Biblioteka WPiA współpracuje Pana(i) zdaniem ze studentami, czy jest to za�

uważalne? 
5. Jakie zmiany wprowadzone dzięki sugestiom studentów zauważył(a) Pan(i) w Biblio�

tece WPiA? 
6. Jak współczesna biblioteka naukowa powinna współpracować z czytelnikiem? 

���
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Rys. 1. Ankietę wypełniło 100 osób – 38 kobiet i 62 mężczyzn.
Źródło: Badania własne.

W ankiecie wzięło udział 38 kobiet i 62 mężczyzn.
Analizując odpowiedzi na pytanie drugie zauważamy, że 98% ankietowanych stwier�

dziło, iż Biblioteka WPiA jest otwarta na czytelnika, 2% udzieliło odpowiedzi nega�
tywnej. To pochlebny wynik. Warto w tym miejscu zatrzymać się nad uzasadnieniami 
wybranych odpowiedzi.

Z wypowiedzi studentów jasno wynika, że w bibliotece, której dotyczyła ankieta, 
zauważalne jest zaangażowanie bibliotekarzy w pracę. Podkreślano również ich kompe�
tencje, chęć pomocy. Nie zapomniano o atmosferze panującej w jednostce nazywając ją: 
przyjazną, dobrą, łagodną, niespotykaną w znanych czytelnikom bibliotekach. 
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Rys. 2. Czy Biblioteka WPiA jest otwarta na czytelnika?
Źródło: Badania własne.

Pozytywnego obrazu zdaje się nie burzyć fakt, iż 2 osoby stwierdziły, że BWPiA nie 
jest otwarta na czytelnika. Motywujące wręcz mogą być zarzuty postawione w uzasad�
nieniu odpowiedzi. Obie przyczyny niezadowolenia czytelników nie były bezpośrednio 
związane z działalnością bibliotekarzy.

Jedna z wypowiedzi krytycznie odniosła się do problemu z kluczami do szafek, w któ�
rych pozostawia się rzeczy przed wizytą w czytelni. Warto dodać, że sprawa jest już roz�
wiązana. Drugi powód negatywnej odpowiedzi to zbyt małe zbiory. Oczywiście budżet 
biblioteki nie jest wysoki. Jednak warto w tym miejscu podkreślić, że w kilkudziesięciu 
ankietach wybrzmiewają w tym punkcie opinie o bogatych i dobrze dobranych zbiorach. 
Jednostka stara się rozporządzać przyznanymi finansami tak, by powiększać księgozbiór 
nie tylko o niezbędne podręczniki czy monografie. Wzbogaca się go również o książki 
z pokrewnych dziedzin nauki. Biblioteka jest bowiem otwarta również na czytelników 
spoza Wydziału. Niezbędne więc wydają się być lektury do tzw. poczytania. Nie można 
zgodzić się z opinią czytelnika: „Książek nie przybywa”. Tygodniowo dokonuje się za�
kupu ok. 17 nowych tytułów. 

Nie ma współpracy bez otwartości. Dlatego też przyjęto i przeanalizowano wszystkie 
uwagi studentów. Każdą uznano za cenną. Zdawałoby się, że studenci nieufnie podcho�
dzą do ankiet. Niełatwo przekonać czytelnika o tym, że jego opinia jest brana pod uwagę. 
Mimo to warto podjąć próbę pokazania mu, że może on uczestniczyć w życiu biblioteki 
nie tylko jako jej użytkownik, ale i jako współtworzący atmosferę, pomocny w udosko�
naleniu pracy jednostki. 

Analiza odpowiedzi na trzecie pytanie wskazuje, iż przeważająca część ankietowa�
nych (96%) wierzy w wartość swoich uwag. Można przytoczyć kilka z nich: „Ktoś zadał 
sobie trud stworzenia tej ankiety. Uważam, że moja opinia może wpłynąć na udoskona�
lenie pracy naszej biblioteki.”, „Pewnie! Nikt nie będzie w stanie doradzić w kwestiach 
funkcjonalności biblioteki tak dobrze jak jej stali użytkownicy – studenci”, „Sama za�
uważyłam kilka zmian i wiem, że były one proponowane przez samych studentów”. 

Jeden z czytelników zaproponował, by w kolejnej ankiecie pozwolić na konkretne 
sugestie zmian. Dodał: „Usługi są dla studentów, więc oni na ten temat najwięcej po�
wiedzą”. Taka opinia pojawiła się w większości ankiet. Wskazywano również na to, że 
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współpraca biblioteki ze studentami tworzy zamknięte koło: opinia czytelnika wpływa 
na pracę biblioteki, przez co czytelnik chętniej korzysta z jej usług i czuje się w niej 
bezpiecznie.

���
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���

���

Rys. 3. Czy uważa Pan(i), że opinia studenta może wpłynąć na jakość usług biblioteki?
Źródło: Badania własne.

Podsumowując odpowiedzi na pytanie o wpływ opinii studenta na pracę biblioteki, 
nie należy zapomnieć o uwagach krytycznych. Jedna z respondentek wspomniała, że opi�
nia czytelnika nie ma szczególnego znaczenia. Według niej to biblioteka sama powinna 
starać się sprostać oczekiwaniom studenta. Dodała również, że jakość pracy nie zależy 
od studenta. Można zgodzić się, że wydajność pracy biblioteki zależy od bibliotekarzy. 
Jednak na tą jakość składa się wiele elementów. Jednym z ważniejszych jest właśnie 
opinia odbiorcy. Na poparcie warto przytoczyć inne zdanie z ankiety: „Każdy dialog 
wpływa na rozwój”.

Jeden z ankietowanych napisał: „Może w jakimś stopniu tak, jednak wiem z doświad�
czenia, że student na uniwersytecie to tylko student i wszystko zależy od ludzi z góry. Na�
leży jednak mieć nadzieję, iż studenci wierzą w wagę swoich opinii. Jedna z czytelniczek 
napisała: „W przypadku zarzutów... myślę, że zostałyby podjęte odpowiednie kroki...”. 
Należy więc zaufać czytelnikom. To oni współtworzą bibliotekę. Jeśli będą przekonani 
o woli współpracy ze strony bibliotekarzy, chętniej zaalarmują zauważając niedociągnię�
cia i doprowadzając do ich ograniczenia lub wyeliminowania. Myśl tą można zwieńczyć 
cytatem: „Usatysfakcjonowani klienci informować będą o zaletach firmy potencjalnych 
klientów i potęgować pozytywny jej wizerunek. To także większe prawdopodobieństwo, 
że klienci staną w obronie organizacji w razie zagrożenia jej bytu…”2.

Bibliotekarze powinni współpracować ze studentami. Dziś często ocenia się bibliotekę 
stopniem satysfakcji czytelnika. Organizując pracę jednostki, należy pamiętać o wszyst�
kich rodzajach potrzeb klientów, nawet jeśli nie są zgodne z naszymi. Ważne jest, by 
z szacunkiem podchodzić do ich oczekiwań. 

2 Kubów S.: Jakość usług w Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu w świetle 
ankiety, Biuletyn EBIB [online] 2002 nr 3 [dostęp 16.05.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://ebib.oss.wroc. pl/2002/32/kubow.php.
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Rys. 4. Czy Biblioteka WPiA współpracuje Pan(i) zdaniem ze studentami?
Źródło: Badania własne.

Czy Biblioteka WPiA współpracuje ze studentami i na czym ta współpraca polega? 
Z dumą można stwierdzić, że czytelnicy zauważają możliwość współdziałania i chcą po�
magać. „Jest to zauważalne. Biblioteka współpracuje z kołami naukowymi...” – napisała 
jedna ze studentek. Istotnie, jednostka pozostaje w kontakcie z kołami naukowymi. Udo�
stępnia swoje pomieszczenia na zebrania, spotkania naukowe, konferencje, organizuje 
wspólnie ze studentami wystawy. „Wystawy są zauważalne” – potwierdził student.

Biblioteka chętnie przyjmuje praktykantów. Na potwierdzenie, w ankietach pojawiły 
się wypowiedzi: „Często widać młode twarze praktykantów” czy „Sympatyczne prakty�
kantki zdobywają warsztat bibliotekarski pod okiem naszych kompetentnych Pań biblio�
tekarek...”. Warto zachęcać biblioteki do współpracy ze stażystami. Podczas podsumo�
wania praktyk, z ich ust można usłyszeć słowa potwierdzające fakt, że nie żałują czasu 
spędzonego w bibliotece. Szczególnie zapadły w pamięć zdania z listu, który zostawili na 
zakończenie: „Warto było, choć to pracowity czas. Zobaczyliśmy tu bibliotekę od kuch�
ni. Niechętnie nas przyjmowano w poprzednich bibliotekach, więc z niechęcią przyszli�
śmy tu. Wychodzimy jednak z radością i wiedzą. Dziękujemy!”. Możemy być pewni, że 
zadowoleni studenci zaniosą zdobyte umiejętności w swoje środowisko. Jeśli przyszłoby 
im pracować w bibliotece, rozpoczną ze zdobytą wiedzą praktyczną i z gotowością do 
współdziałania z użytkownikiem.

Studenci WPiA zauważają przejawy współpracy. Podkreśliło to aż 96% z nich, poda�
jąc konkretne przykłady. Spośród ankietowanych 4% nie zauważyło sygnałów współpra�
cy: „Nie znaczy to, że jej nie ma” – odpowiedziała jedna ze studentek. 

Wszelkie zmiany w Bibliotece WPiA wprowadza się przede wszystkim z myślą o czy�
telniku i dla niego. „Są one również wywoływane przez oczekiwania użytkowników, 
z jednej strony tych znających się na rzeczy i stawiających nam wysokie wymagania, 
z drugiej tych zagubionych z różnych przyczyn we współczesnym świecie”3. BWPiA stara 
się być otwarta na sugestie i oczekiwania studentów choć nie zawsze są one zgodne z jej 
opinią. Dowodem na wartość zdania klientów może być to, że większość ich pomysłów 
udało się z powodzeniem zrealizować. 

3 Jazdon A.: Bibliotekarstwo na szybkiej drodze do przemian (zagrożenia, oczekiwania, korzyści). cz.2. 
Pomagamy Sobie w Pracy: opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny 2007 nr 3, s. 5.
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Rys. 5. Jakie zmiany wprowadzone dzięki sugestiom studentów
zauważył(a) Pan(i) w BWPiA?

A. Biblioteka jest otwarta w niedziele
B. Zlikwidowano obowiązek pozostawiania legitymacji po wejściu do czytelni

C. Przestawiono księgozbiór w czytelni i wypożyczalni
D. Wprowadzono zakładki z opisem działu, do którego należy książka

E. Wprowadzono elektroniczny system wypożyczeń
Źródło: Badania własne.

Analizując odpowiedzi na pytanie 5 zauważamy, że najistotniejszą zmianą wpro�
wadzoną dla studentów był elektroniczny system wypożyczeń. Aż 80% ankietowanych 
uznało ten punkt za najważniejszy. Zespół biblioteki przyjął decyzję o zmianie ze stra�
chem, bowiem podjęto ją szybko. Księgozbiór biblioteki nie jest jeszcze w pełni w ka�
talogu elektronicznym. Obawiano się, że powstanie zamęt. Jednak z sugestii studentów 
i Biblioteki Uniwersyteckiej, którzy w praktyce sprawdzili już elektroniczny system wy�
pożyczeń wyraźnie wynikało, iż warto podjąć wyzwanie. Kolejny raz okazało się, że 
warto wysłuchać tego, co do powiedzenia mają czytelnicy.

Przez lata osoby odwiedzające czytelnię zobowiązane były pozostawić legitymację 
u dyżurnego bibliotekarza. Obserwowano coraz większe niezadowolenie wśród czytelni�
ków. Postanowiono więc obowiązek zlikwidować. Bardzo szybko doczekano się wpisów 
zadowolonych klientów, którzy przedtem miewali problemy z wejściem do czytelni, czy 
podróżą ze zniżką spowodowane nieposiadaniem dokumentu. Wydawałoby się, że to ba�
nalny problem, a jednak opinie studentów dowiodły, że dla nich warto było zrezygnować 
z wprowadzonego przed laty przepisu. Ankieta wskazała, że dla 71% zmiana była istot�
na. Odpowiedzi na piąte pytanie dowiodły, że klienci zauważają zmiany, które zaistniały 
dzięki ich sugestiom.

Współpraca biblioteki naukowej ze studentami – jaka powinna być?
Jak współczesna biblioteka naukowa powinna współpracować z czytelnikiem? – to 

pytanie zadano studentom jako ostatnie. Poproszono ich o krótką odpowiedź. Opinie 
w większości przypadków pokrywały się. Największa liczba ankietowanych odpowie�
działa, że biblioteka naukowa powinna dostosowywać zbiory i formy pracy do potrzeb 
użytkowników. Nie można nie zgodzić się z tą opinią. Inna sugestia dotyczyła pomo�
cy w egzekwowaniu zwrotów przetrzymanych książek. Kilkunastu studentów zwróciło 
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również uwagę na wartość współpracy z bibliotekami naukowymi w kraju i na świecie 
oraz wymiany międzybibliotecznej. W jednej z ankiet zasugerowano, by wychodzić do 
studenta, udoskonalać działania marketingowe, zachęcać. Warto w tym miejscu dodać 
inne formy przyciągania czytelników: dni otwarte, książka uwag, ulotki o bibliotece i jej 
zbiorach, rozmowy ze studentami, organizacja ciekawych tematycznie wystaw. Nie nale�
ży zapominać również o stałym podnoszeniu standardu obsługi klienta. W kilku ankietach 
wspomniano także o tym, by biblioteka podjęła kroki ku digitalizacji najważniejszych 
podręczników. Warto w tym miejscu nadmienić, iż ta propozycja będzie prawdopodobnie 
realizowana już w październiku br.

Wszystko to czyni bibliotekę atrakcyjną, a na tym przecież nam zależy. „Czytelni�
ka nie można zniewalać, czytelnika się urzeka” powiedział Antoine de Saint-Exupéry. 
Promocja jednostki może stać się kluczem do współpracy. Nie należy jednak zapominać 
o postawie samych bibliotekarzy. Od tego bowiem zależy czy biblioteka wyjdzie na ze�
wnątrz, czy przyciągnie czytelników. Analizując wypowiedzi studentów WPiA zauważa 
się, jak istotne i wyczuwalne jest nastawienie pracowników biblioteki do klientów. „Kie�
dy widzę uśmiechniętą twarz bibliotekarki, cały stres mija. Chce się prosić o pomoc.” 
– napisała jedna z ankietowanych. 

Dobrze działająca biblioteka naukowa nie żyje tylko dniem dzisiejszym. Współpracu�
jąc z czytelnikiem, planuje swoją przyszłość. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji 
UMK myśląc o nadchodzących latach swojej działalności, wykorzystuje opinie swoich 
klientów. Biblioteka stawia na komunikację jako jeden z głównych sposobów dotarcia 
do czytelnika, a jednocześnie współpracy z nim. Nie zapomina o tym, że: „Bez dobrze 
przygotowanych komunikatów tworzonych przez bibliotekarzy znających znaczenie ko�
munikacji interpersonalnej nie jesteśmy w stanie przekazać nowych ofert informacyjnych 
i edukacyjnych, ani też wykreować nowoczesnego wizerunku bibliotekarza i biblioteki”4. 

Po przeprowadzonej ankiecie wyłoniono propozycje współpracy, które zasługują na 
zainteresowanie.

W planach Biblioteki WPiA jest przebudowa strony internetowej. Tą potrzebę zauwa�
żyli studenci. Zaproponowali pomoc w jej udoskonaleniu. Kilku rozmówców wyraźnie 
podkreśliło, jak ważnym elementem współpracy między nimi a biblioteką jest strona inter�
netowa. Wysunięto postulaty, by otworzyć forum internetowe, na którym można porozma�
wiać z pracownikami jednostki, zaproponować swoje rozwiązania, zgłosić potrzeby, zadać 
pytania. Zaproponowano umożliwienie studentom umieszczania na stronie swoich recenzji 
ulubionych książek. Trudno nie zgodzić się z klientami Biblioteki Wydziału Prawa i Admi�
nistracji. Jest to kolejny dowód na potrzebę i wartość komunikacji i współpracy. 

Czytelnicy są spragnieni propozycji biblioteki wykraczających poza jej podstawowe 
zadania. W 2006 r. BWPiA UMK podjęła decyzję, że podczas ważnych dla niej wy�
darzeń zaproponuje swym użytkownikom tzw. chwile ze sztuką. Regularnie stara się  

4 Lepkowska E., Kostecki G.: Komunikacja interpersonalna a wizerunek bibliotekarza w nowoczesnej bi�
bliotece. Biuletyn EBIB [online] 2006 nr 10 [dostęp 15.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://www.ebib.info/2006/80/a.php?lepkowska_kostecki.
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organizować wystawy grafiki, malarstwa, zapraszać gości. W styczniu 2008 r. zainau�
gurowano obchody 30-lecia jednostki. Z tej okazji zorganizowano wernisaż prac artysty 
prof. Mirosława Piotrowskiego. Uroczystość przygotowano wraz ze studentami, skorzy�
stano z kilku ich propozycji. Okazali się świetnymi i chętnymi do współpracy współorga�
nizatorami. Poza chwilami spędzonymi w czytelni, znajdują czas, by przyjść do bibliote�
ki poza godzinami jej otwarcia, wtedy, gdy dzieje się coś dla niej ważnego.

Studenci chcą współpracować, wypełnili ankietę. Tylko trzy osoby nie podzieliły się 
z autorką swoimi spostrzeżeniami. Nie wiemy, z czego to wynika. W większości udzielo�
no jednak pozytywnych odpowiedzi, więc pozostaje mieć nadzieję, że milczeniem czy�
telnicy aprobują działania BWPiA UMK.

 Można zgodzić się z Gabrielą Meinardi, że: „Zbadanie potrzeb czytelników nakła�
da na nas dużą odpowiedzialność. Skoro już wiemy, jakie są ich oczekiwania, musimy 
zrobić wszystko, aby rozbieżność między tymi oczekiwaniami a uzyskanym poziomem 
jakości usług była jak najmniejsza”.5

Na zakończenie analizy warto przytoczyć zdania dwojga studentów WPiA: „Myślę, 
że Biblioteka WPiA funkcjonuje w sposób właściwy, więc gwałtowne zmiany nie są ko�
nieczne”, „Jest dobrze tak, jak jest. Konsekwentnie i z myślą o nas.”

Źródła naukowe są istotnym elementem w pracy bibliotekarza. Tego faktu nie sposób 
pominąć. W niniejszym referacie skupiono się jednak głównie na praktyce i doświad�
czeniach z życia biblioteki naukowej. Ze skromnych, kilkuletnich doświadczeń BWPiA 
wynika, że forma wymiany myśli w postaci ankiety jest cennym źródłem informacji 
o potrzebach czytelników i trendach rozwojowych biblioteki. Zauważono, że środowisko 
studenckie WPiA UMK chętnie angażuje się w proces kształtowania placówki. Podobne 
formy współpracy prowadzone są na WPiA od wielu lat. Ciekawe propozycje czytelni�
ków zarówno w zakresie organizacji przestrzennej biblioteki, jak i jej działalności na�
ukowej umożliwiają stworzenie przyjaznego nadążającego za oczekiwaniami klientów 
klimatu jednostki.

„…prawdziwa doskonałość leży w nieustającym ulepszaniu, stałym dopełnianiu, 
wzbogacaniu…”.6 Dzięki współpracy ze studentami biblioteka może udoskonalić swoją 
pracę. Jak wynika z badań przeprowadzonych wśród studentów WPiA, współdziałanie 
jest nieodzowne i służy obu stronom. Ważne jest, by uzyskanych wyników badań nie 
lekceważyć, lecz dołączyć do listy argumentów na rzecz podtrzymywania i wzmocnienia 
znaczenia współpracy.

5 Meinardi G.: Jak kultura organizacyjna ułatwia proces komunikacji z użytkownikiem? W: Kultura organi-
zacyjna w bibliotece. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Białystok, 4-6 czerwca 2007. Białystok 2008, 
s. 231-232.

6 Tatarkiewicz W.: O doskonałości. Warszawa 1976, s. 24.
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Cooperation of the scientific library with the students 
 – how does it look like?

Contemporary libraries are directed towards the readers. This we constantly try to make 
the offer of our services broader. It is the library for the reader and not the other way 
round. This paper is based upon the questionnaire test clone in November / December 
2007 which covered the group of 100 law students from the Faculty of Law and Admin-
istration of Nicolas Copernicus in Torun. Under appreciation there was the quality of 
co-operation between scientific library and the students. The data gathered were conse-
quently used for enhancing the quality of work of the Library.
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agnieSzka draMińSka 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Współpraca biblioteki ze środowiskiem naukowym  
macierzystej uczelni na przykładzie  

Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego  
we Wrocławiu

„Biblioteki są ważniejsze od uniwersytetu.
Biblioteki bez uniwersytetu mogą istnieć,

uniwersytety bez bibliotek nie.”
Antonio Possevino (1534-1611)

(legat papieski w Polsce, jezuita)

W pracy przedstawiona została Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu – jej działalność, rola oraz miejsce w strukturze uczelni. Szczegółowo omó-
wiono współpracę poszczególnych działów biblioteki ze środowiskiem naukowym uczel-
ni m.in.: Oddziału Gromadzenia Zbiorów (polityka gromadzenia – zgodność z profilem 
naukowym uczelni oraz jej programem dydaktycznym), Oddziału Opracowania Zbiorów 
(współtworzenie schematu katalogu systematycznego, tezaurusa katalogu przedmiotowe-
go oraz układu działowego w otwartych magazynach). Przedstawiony został zakres usług 
takich jak: organizacja dostępu do zbiorów tradycyjnych, do e-zasobów, tworzenie Bi-
bliografii Publikacji Pracowników oraz współuczestnictwo w doskonaleniu umiejętności 
środowiska naukowego poprzez prowadzenie szkoleń z zakresu edukacji informacyjnej 
na wszystkich poziomach kształcenia. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzo-
nych w środowisku pracowników naukowych zaprezentowany został obecny wizerunek 
biblioteki.

Biblioteka akademicka nie funkcjonowałaby odpowiednio bez wsparcia ze strony śro�
dowiska naukowego – wszak to dla niego istnieje. Ale też jej rola uległaby marginaliza�
cji, gdyby nie reagowała na stale zmieniające się potrzeby otoczenia.

Lata 2007-2008 to okres istotnych zmian na uczelni mających również wpływ na 
funkcjonowanie Biblioteki Głównej. W 2007 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lan�
gego obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia, a wraz z nią Biblioteka Główna. W tym też 
roku Senat Uczelni podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem Dolnośląskiego 
Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej, którym mieścić się będzie Biblio�
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teka w nowej formule. W 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę 
o zmianie nazwy uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaje się, że 
jest to odpowiedni moment na podsumowanie długoletniej działalności Biblioteki oraz 
jej współpracy ze środowiskiem naukowym.

Obszary współpracy
Biblioteka Główna powstała w 1947 r. w nowo powołanej Wyższej Szkole Handlowej 

we Wrocławiu1. Podstawą księgozbioru nowej biblioteki stały się wówczas dary Biblio�
teki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz zakupy antykwaryczne (w sumie 6492 tomy). 
W 1949 r. Biblioteka wzbogaciła się o księgozbiór Izby Przemysłowo-Handlowej. W 1950 
r. uczelnię upaństwowiono i zmieniono jej nazwę na Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Zmia�
na ta nie wpłynęła na funkcjonowanie Biblioteki. Stale powiększała ona swoje zasoby, 
w 1950 r. posiadała już 26 126 tomów. Przełomowym w jej działalności był rok 1952, 
kiedy to powstała pierwsza struktura organizacyjna, na którą składały się: Oddział Groma�
dzenia, Uzupełniania Zbiorów i Opracowania Zbiorów oraz Oddział Udostępniania. 

W 1954 r. utworzono na uczelni nowy wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny Prze�
mysłu Spożywczego – jedyny w swoim rodzaju i niemający odpowiednika na innych 
uczelniach w Polsce. Spowodowało to, że studia ekonomiczne we wrocławskiej Wyż�
szej Szkole Ekonomicznej zatraciły pierwotny charakter studiów humanistycznych, 
a upodobniły się do studiów ścisłych2. Do programów studiów wprowadzono między 
innymi następujące przedmioty: chemia organiczna i nieorganiczna, fizyka, urządzenia 
przemysłowe, energetyka przedsiębiorstwa, technologia przemysłu spożywczego, che�
mia spożywcza, mikrobiologia techniczna, rysunek techniczny. W 1974 r. powstał kolej�
ny wydział: Zarządzania i Informatyki, co spowodowało poszerzenie zakresu nauczania 
o nową tematykę skupiającą się wokół zagadnień informatyki, cybernetyki oraz oprogra�
mowania. Na te zmiany reagować musiała Biblioteka. Pracownicy ówczesnego Oddziału 
Gromadzenia pozostający w stałym kontakcie z pracownikami naukowo-dydaktycznymi 
uczelni, wprowadzali do księgozbioru nową literaturę przedmiotu. Propozycje zakupu, 
które sporządzał Oddział Gromadzenia były konsultowane z pracownikami, szczególnie 
nowo powstałych jednostek. Naukowcy mieli też wpływ na liczbę zakupionych egzem�
plarzy. Do dzisiaj Biblioteka zabiega o ścisłą współpracę z kadrą naukową uczelni, jeśli 
chodzi o zakup książek i czasopism. Obecnie Biblioteka wykorzystuje dwa sposoby gro�
madzenia zbiorów:

przez zakup, prenumeratę, wymianę i dary, �
a od początku lat dziewięćdziesiątych zajmuje się także zakupem i organizowaniem  �
dostępu do źródeł elektronicznych (dostępnych na CD-ROM-ach, bądź online po�
przez stronę Biblioteki).

1 Źmigrodzka B : Biblioteka Główna W: Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 
we Wrocławiu. Wrocław 2007, s. 512-515.

2 Holecki A., Jasiński J., Wersty B.: Akademia im. Oskara Langego we Wrocławiu. Dzieje uczelni. Stan 
Prawny na 31.12.1986 r. Wrocław 1987, s. 26.
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Biblioteka umożliwia, poprzez swoją stronę domową, składanie propozycji zakupu 
książek niezbędnych w pracy naukowej oraz dydaktyce. Zainteresowani pracownicy 
mogą również przekazywać drogą elektroniczną propozycje prenumeraty czasopism pol�
skich i zagranicznych. Pracownicy Oddziału Gromadzenia wykorzystują również syla�
busy zamieszczane na stronach poszczególnych wydziałów, pozycje tam zawarte brane 
są pod uwagę w planowaniu zakupów. Oddział Gromadzenia zajmuje się także pozy�
skiwaniem wszystkich typów źródeł elektronicznych (czasopism elektronicznych oraz 
baz danych). Pracownicy naukowi proszeni są o szczegółową ocenę bazy oraz jej przy�
datności w pracy naukowej i dydaktycznej. Wybór baz danych online jest przedmiotem 
dyskusji Rad Wydziałów i Senatu Uczelni oraz Rady Bibliotecznej. Istnieje tendencja do 
rezygnowania z prenumeraty czasopism w wersji tradycyjnej na rzecz źródeł elektronicz�
nych, co jest zgodne z zapotrzebowaniem kadry naukowej. 

Opracowanie rzeczowe zbiorów
W latach 50. XX w. pracownicy Biblioteki stanęli przed problemem wyboru od�

powiedniej klasyfikacji rzeczowej gromadzonego piśmiennictwa. Przyjęto wówczas 
własny układ zgodny z zasadami budowy katalogu systematycznego, wzorując się na 
podstawowym układzie z „Przewodnika Bibliograficznego”, zwłaszcza w zakresie nauk 
ekonomiczno-społecznych. Kolejne zmiany w strukturze uczelni wpływały na ewolu�
cję przyjętej klasyfikacji, bez naruszania spójności katalogu. Klasyfikacją od początku 
działalności Biblioteki zajmował się Oddział Opracowania Zbiorów. O randze zagad�
nienia świadczy utworzenie w 1978 r. osobnego Oddziału Opracowania Rzeczowego 
Zbiorów. Od początku istnienia, Oddział oprócz prac bieżących, przebudowywał i roz�
szerzał klasyfikację. Zmiany w katalogu wprowadzane były przy merytorycznej pomocy 
pracowników nauki3. Przy ich udziale udało się stworzyć między innymi klasyfikację dla 
działów:

DEMOGRAFIA – dział w całości zaprojektowany przez pracownika naukowego  �
z Zakładu Teorii i Prognoz Demograficznych i przekazany do konsultacji pracowni�
kowi Biblioteki,
HANDEL – do tego działu stworzono nowy schemat, przy czynnym współudziale  �
pracowników z Instytutu Handlu i Usług, współpraca zaowocowała również progno�
zą ze strony naukowców co do rozwoju poszczególnych poddziałów,
CYBERNETYKA. INFORMATYKA – dział stworzony został po utworzeniu Wy� �
działu Zarządzania i Informatyki, do współpracy zaproszono pracowników Instytutu 
Cybernetyki Ekonomicznej i Instytutu Informatyki.
Dynamiczny rozwój nauki i nowych dziedzin wiedzy stawiał bibliotekarzy przed 

koniecznością zmiany klasyfikacji rzeczowej. Zaczęto zastanawiać się nad dogodniej�
szym sposobem opracowania rzeczowego. W rezultacie podjęto decyzję o utworzeniu 
katalogu przedmiotowego. Katalog przedmiotowy uznano za system zorientowany na  

3 Żmijewska U.: Opracowanie rzeczowe zbiorów. W: Ewolucja procesów bibliotecznych. Wrocław 2007,  
s. 88-102.
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użytkownika, zapewniający komfort wyszukiwania poprzez wyrażenie haseł w języku 
naturalnym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, w szczególności ka�
dry naukowej w 1989 r. Oddział Opracowania Rzeczowego opublikował „Słownik ka�
talogu przedmiotowego stan z dnia 30.04.1989 r.”. W budowaniu „Słownika...” również 
uczestniczyli pracownicy naukowi. Następne wydanie „Słownika...” z roku 1997 zostało 
poszerzone o nowe tematy, będące konsekwencją rozwoju nauki, zmian systemowych 
i gospodarczych oraz zmianą w terminologii stosowanej w naukach politycznych.

Zmiana klasyfikacji miała wpływ na komputerowe opracowanie zbiorów. Opraco�
wanie przedmiotowe zbiorów było dobrym momentem na przejście na system zautoma�
tyzowany. Od 1996 r., po uruchomieniu systemu PROLIB, opracowanie rzeczowe pod 
względem merytorycznym rozwijało się w kierunku stosowania słów kluczowych. 

Obecnie Biblioteka znowu stoi przed wyborem nowej klasyfikacji zbiorów, tym razem 
jest to związane z powstaniem Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekono�
micznej oraz otwartym dostępem do magazynów. Prowadzone są w tym zakresie konsul�
tacje z kadrą naukową. 

Rada Biblioteczna
W ramach uczelni działa Rada Biblioteczna, która jest obecnie organem opiniodaw�

czym rektora na mocy ustawy o szkolnictwie wyższym z 2005 r. Generalnie jej zadaniem 
jest wspomaganie dyrektora Biblioteki Głównej w wykonywaniu jego zadań w odniesie�
niu do systemu biblioteczno-informacyjnego. Ponieważ w skład Rady wchodzą przed�
stawiciele każdego z wydziałów uczelni, Biblioteki oraz studentów i doktorantów, to 
można uznać Radę za ważny kanał przepływu informacji z Biblioteki do uczelni. Wielką 
rolę odgrywa tu kierownictwo Biblioteki, które może też uznać ten kierunek działania za 
promocję działań jednostki.

Do kompetencji Rady należy :
opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie polityki gromadzenia i przecho� �
wywania materiałów bibliotecznych,
ukierunkowanie działalności informacyjnej Biblioteki w zależności od potrzeb użyt� �
kowników,
opiniowanie planów działalności Biblioteki oraz jej sprawozdawczości, �
opiniowanie regulaminów: organizacyjnego i pracy Biblioteki, �
opiniowanie innych spraw wnoszonych na posiedzenie Rady przez dyrektora Biblio� �
teki.

W latach 80. XX stulecia Rada Biblioteczna zajmowała się również:
opiniowaniem zakupu książek i wydawnictw ciągłych z importu (na podstawie pro� �
pozycji przedstawianych wcześniej Radzie przez pracowników naukowo-dydaktycz�
nych uczelni),
opiniowaniem wniosków o awansowanie pracowników służby bibliotecznej na sta� �
nowisko kustosza.
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Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego
Ważnym odcinkiem pracy Biblioteki jest opracowywanie Bibliografii Publikacji Pra�

cowników Uniwersytetu Ekonomicznego, które od początku należy do obowiązków Od�
działu Informacji Naukowej. Senat Uczelni w roku akademickim 1963/64 zobowiązał 
pracowników naukowych do przekazywania Bibliotece Głównej odbitek każdej swojej 
pracy drukowanej4. Pierwszy zeszyt Bibliografii Pracowników Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu za lata 1950-1962 wydano w 1964 r. Bibliografię publikowano w miarę 
regularnie, ostatni zeszyt wydany drukiem za lata 1996-1997 ukazał się w roku 2000. 
W tym też roku rozpoczęto prace nad jej elektroniczną formą i obecnie prace nad Bi�
bliografią realizowane są na bieżąco. Baza bibliograficzna – „Bibliografia publikacji 
pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” rejestruje dokumenty od 
1994 r., dokumentuje dorobek piśmienniczy pracowników UE zatrudnionych na etatach 
naukowych, dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych, bibliotekarskich, technicznych, 
administracyjnych, pracowników emerytowanych oraz rencistów. Obecnie „Bibliografia 
publikacji pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego” zawiera ponad 17 270 opisów 
bibliograficznych. Rejestracji w bazie podlegają wydawnictwa zwarte i artykuły w cza�
sopismach, rozdziały w pracach zbiorowych, publikowane referaty wygłaszane na kon�
ferencjach, prace redakcyjne, wstępy, polemiki, wywiady, streszczenia, recenzje a także 
prace tłumaczone, których autorami są pracownicy Uniwersytetu. Do przeszukiwania 
bazy bibliograficznej służą indeksy.

Obecnie trwają rozmowy z kadrą naukową uczelni na temat organizacji dokumentowa�
nia prac naukowych. W tym celu w ramach uczelni ma zostać stworzony system, w skład 
którego wejdą wszystkie jednostki organizacyjne wraz z Biblioteką Główną jako koordyna�
torem prac. Planuje się również wykorzystanie komisji ds. oceny pracowników młodszych. 
Rozważa się nałożenie obowiązku tworzenia bibliografii własnego dorobku na młodszych 
pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, jako podstawy ich oceny zawodowej. 

Oferowane usługi na rzecz środowiska naukowego
Katalogi

Biblioteka oferuje czytelnikom podstawową informację o zbiorach za pomocą kata�
logu komputerowego – obejmującego cały księgozbiór podręczny oraz zasób archiwalny 
od 1980 r. oraz zamkniętych katalogów kartkowych. W Bibliotece rozpoczęto prace nad 
wprowadzeniem całości księgozbioru do katalogu komputerowego i likwidacji zamie�
rających katalogów kartkowych. Większość prac powinna zakończyć się przed przepro�
wadzką do nowego budynku.

Czytelnie
Biblioteka obecnie dysponuje 145 miejscami w obydwu czytelniach (Czytelnia 

Główna i Czytelnia Czasopism). Od 1997 r. w Czytelni Ogólnej zorganizowano wolny 

4 Protokół z posiedzenia Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu z dnia 30 marca 1963 r.  
W: Protokoły Senatu 1962-1964. Archiwum AE, sygn. 4/2 [w archiwum uczelni].
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dostęp do księgozbioru, znajduje się w nim około 5000 woluminów. Przy opracowaniu 
klasyfikacji do wolnego dostępu udział brali pracownicy Oddziału Opracowania Rzeczo�
wego Zbiorów, konsultowano ją także z kadrą naukową uczelni. Analizę oparto przede 
wszystkim na kierunkach rozwoju uczelni. Czytelnia Czasopism w 1992 r. wprowadziła 
wolny dostęp do wszystkich tytułów bieżących, które ułożone są alfabetycznie w sied�
miu działach. 

Wypożyczalnia  
W pełni zautomatyzowany proces wypożyczania książek funkcjonuje w Bibliotece od 

1998 r. W tym też roku udostępniono salę z terminalami pozwalającymi czytelnikom ko�
rzystać z katalogu OPAC. Był to moment przełomowy bowiem zakończono dwutorowe 
wypożyczanie (rewersowe i bezrewersowe). W 1999 r. zakupiono kolejną wersję OPAC 
udostępnianą przez WWW, co ułatwiło korzystanie z katalogu. Każdy zarejestrowany 
użytkownik Biblioteki ma dostęp do swojego konta bibliotecznego, którym w pewnym 
zakresie może zarządzać. Czytelnik może poprzez swoje osobiste konto:

zamawiać i rezerwować książki, �
prolongować wypożyczone książki, �
przeglądać historię wypożyczeń oraz operacji wykonywanych na koncie bibliotecz� �
nym,
przeglądać informację o nowościach wprowadzonych do katalogu w ciągu ostatnich   �
30 dni,
zmieniać hasło, �
wprowadzać własny adres e-mail – dzięki czemu otrzymuje powiadomienia   �
o rezerwowanych dokumentach, powiadomienie o zbliżającym się terminie zwrotu.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Prawo do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają:
pracownicy uczelni, �
studenci studiów magisterskich, podyplomowych oraz doktoranckich. �
W połowie lat 80. XX w. – na prośbę kadry naukowej rozpoczęto wysyłanie rewersów 

bezpośrednio do bibliotek z pominięciem pośrednictwa Biblioteki Narodowej – co znacz�
nie skróciło czas oczekiwania na zamówienia zagraniczne. Na potrzeby tych zamówień 
opracowano rewers w języku angielskim. W 2006 r. z wypożyczalnią współpracowało 
około 100 ośrodków na terenie kraju i poza jego granicami. W ostatnich latach obserwu�
je się spadek zamówień kierowanych do agendy. Jest to efekt coraz lepszego i bardziej 
kompletnego dostępu do źródeł elektronicznych subskrybowanych przez Bibliotekę.

Informacja Naukowa 
Oddział świadczy przede wszystkim usługi informacyjne dla pracowników nauko�

wych macierzystej uczelni oraz studentów. W początkowym okresie działalności poprze�
dzającym komputeryzację i automatyzację Oddział zajmował się:
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udzielaniem informacji na podstawie katalogów własnych oraz bibliografii specjal� �
nych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych,
realizowaniem kwerend pracowników macierzystej uczelni, �
sporządzaniem zestawień kartotek tematycznych (na specjalnie zamówienia pracow� �
ników).
W ciągu ostatnich dziesięciu lat warsztat pracy w Oddziale Informacji Naukowej grun�

townie zmienił się. Zmieniły się też potrzeby czytelników. Dostęp do elektronicznych źródeł 
wiedzy (często tylko z kampusu uczelni) stał się jedną z miar atrakcyjności biblioteki na�
ukowej oraz uzupełnieniem tego, co posiada Biblioteka i bez czego w tej chwili nie mogłaby 
funkcjonować. Obecnie do podstawowych zadań Oddziału Informacji Naukowej należą:

Informowanie o nowych bazach zakupionych przez Bibliotekę. Zadaniem biblioteka� �
rzy jest redagowanie informacji o nowościach oraz powiadamianie o nich pracowni�
ków naukowych drogą elektroniczną. Tą drogą prowadzona jest też korespondencja 
z pracownikami naukowymi w związku z korzystaniem przez nich ze źródeł elektro�
nicznych.
Opracowywanie na bieżąco Bibliografii Publikacji Pracowników, która udostępniana  �
jest przez stronę WWW (opisy wprowadzane są od 1994 r.).
Redagowanie Informatora dla kadry naukowej o zasobach elektronicznych Bibliote� �
ki. Informator przygotowywany regularnie co semestr, przedstawiany jest na Radach 
Wydziałów.
Sporządzanie na prośbę przedstawicieli władz poszczególnych kierunków studiów  �
zestawień literatury: wydawnictw zwartych i ciągłych, znajdujących się w zbiorach 
Biblioteki oraz dostępnych poprzez źródła elektroniczne subskrybowane przez Bi�
bliotekę, zgodnych z profilem kształcenia. Zestawienia takie wymagane są między 
innymi przez Państwową Komisję Akredytacyjną do oceny poszczególnych kierun�
ków studiów uczelni.
Organizowanie pokazów i szkoleń dotyczących korzystania z baz danych dla pracow� �
ników uczelni (często indywidualnie), pracowników innych działów Biblioteki oraz 
wewnątrz działu.
Od roku akademickiego 2006/2007 Oddział Informacji Naukowej wznowił działal�

ność dydaktyczną. Oferta szkoleń w Bibliotece skierowana jest przede wszystkim do 
następujących grup użytkowników:

Studentów I roku (studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych) – sta� �
nowią najliczniejszą grupę, są objęci obligatoryjnym szkoleniem z Bibliotecznych 
Systemów Informacyjnych, zlecanym Bibliotece przez wszystkie Wydziały. Zajęcia 
odbywają się w grupach 15-osobowych i obejmują zasady poruszania się po zbiorach 
tradycyjnych, ale główny nacisk położony jest na znajomość poszczególnych źródeł 
elektronicznych, znajomość i przydatność strony domowej Biblioteki.
Studentów studiów doktoranckich – szkolenia obejmują m.in. warsztat informacyj� �
no-wyszukiwawczy z omówieniem katalogów innych bibliotek, baz danych, strategii 
wyszukiwania w bazach, weryfikacji wyników wyszukiwania i ich modyfikację.
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Studentów międzywydziałowego programu Bachelor/Master Studies in Finance, któ� �
ry prowadzony jest w ramach kierunku „Finanse i rachunkowość” i skierowany do 
studentów polskich i zagranicznych. Od roku akademickiego 2007/2008 Biblioteka 
oferuje przedmiot Biblioteczne Systemy Informacyjne również w języku angielskim.
Studentów III roku rozpoczynających seminaria magisterskie – takie szkolenia odby� �
wają się na prośbę promotora i uczestniczą w nich grupy liczące od 6 do 8 osób. Szko�
lenia dla tych grup prowadzone są tematycznie, zgodnie z obszarem zainteresowania 
przyszłych magistrantów.

Nowe formy współpracy – przystąpienie do platformy  
Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej

W 2006 r. Biblioteka Akademii Ekonomicznej przystąpiła do konsorcjum Dolnoślą�
skiej Biblioteki Cyfrowej. Głównym założeniem konsorcjum jest współpraca w zakre�
sie digitalizacji zbiorów bibliotecznych i udostępniania zbiorów na rzecz promowania 
społeczeństwa informacyjnego oraz nauczania na odległość5. Działalność w konsorcjum 
stworzyła dla Biblioteki nowy obszar współpracy z kadrą naukową uczelni. 

Jak postrzegają Bibliotekę pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni?
Dla uzyskania odpowiedzi na to pytanie, w dniach 19 marca – 18 kwietnia 2008 r. 

przeprowadzono badanie ankietowe. Głównym celem, który postawiła sobie autorka re�
feratu było uzyskanie informacji na temat roli jaką odgrywa Biblioteka w środowisku na�
ukowym. Czy według kadry naukowej Biblioteka wspomaga badania naukowe i proces 
dydaktyczny? Jak pracownicy postrzegają pracę poszczególnych agend Biblioteki? 

Badaniem objęci zostali pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni. W badaniu po�
sługiwano się anonimowym kwestionariuszem, który składał się z dwóch części. Część 
pierwsza dotyczyła aktualnego wizerunki Biblioteki, część druga skupiła się na nowych 
usługach, których realizację przewiduje się w projektowanym Dolnośląskim Centrum 
Informacji Naukowej i Ekonomicznej. Ankiety dostarczone były osobiście przez osoby 
prowadzące badania, do wszystkich katedr znajdujących się na uczelni. 

Ankietę wypełniło 110 osób (por. tab. 1), z czego 17 respondentów stanowili pra�
cownicy naukowi zatrudnieni na stanowisku profesora, 11 starszych wykładowców, 36 
zatrudnionych na stanowisku adiunkta, 36 asystentów oraz 10 doktorantów. Ankietę wy�
pełniło 35 pracowników o stażu pracy powyżej 20 lat (w tym 17 profesorów, 10 starszych 
wykładowców, 7 adiunktów oraz 1 asystent), 15 pracowników pracujących w przedziale  
10-20 lat (1 starszy wykładowca, 14 adiunktów), 27 respondentów o stażu pracy 5-10 lat  
(12 adiunktów, 13 asystentów) oraz 8 pracowników pracujących poniżej roku (3 asysten�
tów i 5 doktorantów). 

5 Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa [online] [dostęp 24.11.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.dbc.wroc. pl.
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Stanowisko

Staż pracy

Profesor
Starszy 
wykła-
dowca

Adiunkt Asystent Dokto�
rant Suma

powyżej 20 lat 17 10 7 1 35
10�20 lat 1 14 15
5�10 lat 12 13 25
0�5 lat 3 19 5 27
poniżej roku 3 5 8

suma 17 11 36 36 10 110

Tab. 1. Wykaz stanowisk i lat pracy respondentów ankiety (w liczbach bezwzględnych).
Źródło: Opracowanie własne.

Pierwszym pytaniem, jakie zadano respondentom było „Czy Biblioteka wspoma�
ga Pani/Pana badania naukowe?” (por. rys.1). Pracownicy w większości odpowiadali, 
że Biblioteka wspomaga ich badania naukowe (71%). Jedynie 12% pytanych respon�
dentów nie udzieliło w ogóle odpowiedzi. Zdarzało się też, że zakreślano jednocześnie 
odpowiedzi: Tak i Nie (17%). Pytanie miało formę otwartą co pozwalało pracownikom 
komentować wypowiedzi: Czy Biblioteka wspomaga Pani/Pana badania naukowe: Tak 
– w jaki sposób? Nie – co należałoby zmienić. Wśród odpowiedzi twierdzących ankie�
towani wpisywali, że Biblioteka wspomaga ich badania naukowe poprzez umożliwienie 
dostępu przede wszystkim do:

baz danych pełnotekstowych (pracownicy wymieniali konkretne nazwy baz danych), �
pozycji książkowych (tu często dopisywano „dostęp do światowej literatury ekono� �
micznej”),
czasopism naukowych, �
wypożyczania literatury z innych bibliotek – Polska i świat (chodzi tu o możliwość  �
wypożyczania poprzez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną).
Przy pytaniu: Nie – co należałoby zmienić – najczęściej wpisywano:
brak odpowiedniego sprzętu komputerowego na terenie Biblioteki, �
zwiększyć liczbę poszczególnych pozycji, �
umożliwić dostęp do książek w postaci elektronicznej, głównie z literatury światowej, �
umożliwić korzystanie z wszystkich baz danych z komputerów domowych, �
udostępnić publikacje pracowników uczelni w pełnym tekście (w formacie PDF).
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Rys. 1. Czy Biblioteka wspomaga Pani/Pana badania naukowe?
Źródło: Opracowanie własne.

Drugie pytanie ankiety dotyczyło obsługi procesu dydaktycznego i brzmiało „Czy Bi�
blioteka wystarczająco wspomaga Pani/Pana proces dydaktyczny?” (por. rys. 2). Pytanie 
miało formę zamkniętą. W większosci, bo 90% pracowników naukowo-dydaktycznych 
biorących udział w badaniu odpowiedziało twierdząco, tylko 5% respondentów odpo�
wiedziało, że Biblioteka nie wspomaga procesu dydaktycznego, 5% badanych zakreśliło 
obie odpowiedzi równocześnie.

Rys. 2. Czy Biblioteka wystarczająco wspomaga Pani/Pana proces dydaktyczny?
Źródło: Opracowanie własne.

Trzecie pytanie pozwoliło określić, jakie usługi oferowane przez Bibliotekę pracow�
nicy uważają za ważne. Zaproponowano 7 usług, które ankietowani mieli ocenić zakre�
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ślając odpowiednie pole: bardzo ważne, ważne, mało ważne, nieważne oraz nie mam 
zdania. Zdecydowanie najważniejszą usługą oferowaną przez Bibliotekę okazał się do�
stęp do pełnotekstowych źródeł informacji (por. rys. 3). Aż dla 84% pracowników jest to 
usługa bardzo ważna, dla 13% ankietowanych ważna. Tylko 1% pracowników uznał ją 
za mało ważną i 2% nie miało zdania. Pracownicy uczelni mają możliwość korzystania 
z większości baz poza kampusem uczelni co w praktyce usprawnia ich pracę naukową. 

Rys. 3. Dostęp do pełnotekstowych baz danych.
Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 4. Wypożyczanie książek do domu.
Źródło: Opracowanie własne.
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Usługa, która cieszyła się dość dużym uznaniem wśród pracowników dotyczyła tra�
dycyjnego korzystania z księgozbioru – wypożyczania książek do domu (por. rys. 4). Za 
bardzo ważną uznało ją 74% pracowników, za ważną 20%. Dla 4% ankietowanych jest 
ona mało ważna, dla 1% nieważna. Zdania nie miał 1% badanych.

Dużą wagę badani użytkowicy przywiązują do możliwości korzystania ze zbiorów 
na miejscu (por. rys. 5). Za bardzo ważną uznało tą usługę 50% pracowników, 39% za 
ważną, za mało ważną 6% i nie ważną 5%. 

Rys. 5. Udostępnianie zbiorów na miejscu.
Źródło: Opracowanie własne.

Kolejną usługą, podlegającą ocenie było publikowanie dorobku naukowego w Biblio�
grafii Publikacji Pracowników (por. rys. 6). Najwięcej, bo aż 47% pracowników uznało tą 
usługę za ważną, 31% za bardzo ważną, za mało ważną 14%. Usługa nie ważna jest dla 
1% pracowników, 7% osób nie miało zdania. Bibliografia publikacji pracowników pro�
wadzona przez Oddział Informacji Naukowej dostępna jest online przez stronę WWW Bi�
blioteki. Zawiera opisy publikacji od 1994 r., a obecne dane wprowadzane są na bieżąco.

Następnie pracownicy oceniali możliwość korzystania z Wypożyczalni Międzybi�
bliotecznej (por. rys. 7). Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że wypożyczenia mię�
dzybiblioteczne w dalszym ciągu cieszą się popularnością wśród pracowników. Dla 59% 
ankietowanych jest to usługa bardzo ważna, dla 33% osób ważna, za mało ważną uznało 
4% respondentów oraz 4% nie miało zdania. Zadowalający jest fakt, że pracownicy 
dość wysoko oceniają tę usługę. Oczywiście ideałem byłoby gdyby Biblioteka posiadała 
wszystkie potrzebne materiały w swoich zbiorach (w formie tradycyjnej bądź dostępne 
poprzez bazy danych), ale nie zawsze jest to możliwe. Jednak pomimo niekompletności 
Biblioteka umożliwia pracownikom dotarcie do odpowiednich materiałów do pracy na�
ukowej i dydaktycznej. 
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Rys. 6. Umieszczanie dorobku naukowego w Bibliografii Publikacji Pracowników.
Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 7. Wypożyczenia międzybiblioteczne.
Źródło: Opracowanie własne.

Interesująca dla przygotowujących kwestionariusz ankietowy była ocena możliwości 
publikowania dorobku naukowego w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej (por. rys. 8). 
Możliwość taka pojawiła się stosunkowo niedawno i z doświadczenia wiadomo, że pra�
cownicy podchodzą do tej formy prezentacji swojego dorobku naukowego z rezerwą. Za 
bardzo ważną uznało tę możliwość 30% ankietowanych, 43% za ważną, 17% pracow�
ników oceniło ją jako mało ważną, 7% za nieważną. Tylko 3% respondentów nie miało 
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zdania. Biblioteka oczywiście zabiegać będzie o popularność i jak najlepszą ocenę tej 
usługi. Potrzebna będzie szeroko zakrojona akcja promująca udostępnianie w ten sposób 
dorobku naukowego. 

Rys. 8. Możliwość publikowania dorobku naukowego w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.
Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 9. Zajęcia z przedmiotu Biblioteczne Systemy Informacyjne.
Źródło: Opracowanie własne.

Ankietowani oceniali również wprowadzone przez Bibliotekę dwa lata temu zajęcia 
z przedmiotu Biblioteczne Systemy Informacyjne dla studentów (por. rys. 9). Dla 28% 
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pracowników jest to usługa bardzo ważna, dla 41% ważna. Za mało ważną uznało ją 
13% respondentów, 11% za nieważną. Nie miało zdania 7% ankietowanych.

Kolejne z pytań ankiety miało na celu uzyskanie informacji na temat oceny pracy 
poszczególnych agend Biblioteki, z którymi współpracują lub, z których korzystają pra�
cownicy naukowi. Analizie poddano Wypożyczalnię, Wypożyczalnię Międzybibliotecz�
ną, Czytelnie, Oddział Informacji Naukowej, Oddział Gromadzenia, Oddział Opraco�
wania Zbiorów. Pracownicy mogli wybierać następujące odpowiedzi oceniając poziom 
obsługi: bardzo dobry, dobry, niski oraz nie mam zdania. Najlepiej zostały ocenione 
oddziały udostępniania: Wypożyczalnia (por. rys. 10) i Czytelnie (por. rys. 11). Poziom 
obsługi w Wypożyczalni jako bardzo dobry oceniło 70% ankietowanych, jako dobry 
28%, a tylko 2% respondentów jako niski. Poziom obsługi w Czytelniach uznało za 
bardzo dobry 56% pracowników, za dobry 38%, a 6% osób nie miało zdania. Na trze�
cim miejscu uplasował się, jeśli chodzi o poziom obsługi, Oddział Informacji Naukowej 
(por. rys. 11), 43% pracowników uznało go za bardzo dobry, za dobry 25%, 3% pracow�
ników oceniło go jako niski i 29% nie miało zdania. Poziom obsługi w Wypożyczalni 
Międzybibliotecznej (por. rys. 12) oceniany jest jako bardzo dobry – tak odpowiedziało 
30% pracowników, 32% za dobry, 5% uznało za niski i 33% nie miało zdania. Agendy 
Biblioteki, które nie są otwarte dla użytkowników – Oddział Gromadzenia oraz Oddział 
Opracowania zostały ocenione w następujący sposób: jako bardzo dobry poziom obsługi 
w Oddziałe Gromadzenia uznało 27% osób, za dobry 23%, 2% osób za niski i aż 48% 
ankietowanych nie miało zdania; natomiast Oddział Opracowania Zbiorów – 24% pra�
cowników oceniło poziom jako bardzo dobry, za dobry 21% ankietowanych, 4% osoby 
za niski i 51% respondentów nie miało zdania.

Rys. 10. Ocena poziomu obsługi w Wypożyczalni.
Źródło: Opracowanie własne.
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Rys. 11. Ocena poziomu obsługi w Czytelniach.
Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 12. Ocena poziomu obsługi w Oddziale Informacji Naukowej.
Źródło: Opracowanie własne.

 
Kwestionariusz ankietowy zakończony został pytaniem o ocenę pracowników: „Czy 

pracownicy Biblioteki według Pani/Pana są: kompetentni, uprzejmi, pomocni, niekom�
petentni, nieuprzejmi, inne – jakie?” (por. rys. 13). Pracownicy naukowi w zdecydowanej 
większości postrzegają personel Biblioteki, jako zespół osób kompetentnych – tak uważa 
około 82 respondentów. Pracownicy Biblioteki ocenieni zostali również jako uprzejmi, 
tak stwierdziło 82 badanych, a 77 osób uważa, że bibliotekarze są pomocni.
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Rys. 13. Ocena pracowników Biblioteki (w liczbach bezwzględnych).
Źródło: Opracowanie własne.

W zmieniającej się rzeczywistości, w okresach przemian, które mają wpływ na funk�
cjonowanie uczelni, Biblioteka musi wychodzić ciągle naprzeciw rosnącym oczekiwa�
niom i wymaganiom czytelników, starać się dostosować do ich potrzeb. Ankieta spotkała 
się z dużym zainteresowaniem ze strony kadry naukowej. Przeprowadzające ankietę spo�
tkały się z życzliwością ze strony pracowników, co również świadczy o dobrej współ�
pracy. Warto też zacytować zdanie dopisane przez jednego z naukowców: Ta ankieta to 
bardzo dobry pomysł, powinna być przeprowadzona co najmniej raz w roku. Skłania to 
bibliotekarzy do refleksji nad zapoczątkowaniem systematycznych badań. Wyniki ankie�
ty pozwoliły pracownikom Biblioteki poznać oczekiwania kadry naukowej oraz potwier�
dziły słuszność dotychczasowych działań. Warto w tym miejscu przypomnieć, że według 
znacznej większości wypowiedzi pracowników naukowych, Biblioteka spełnia dwie 
podstawowe funkcje: wspomaga ich badania naukowe oraz proces dydaktyczny. Propo�
nowane przez pracowników zmiany realizowane są na bieżąco np. ustawienia serwera 
PROXY co umożliwia korzystanie z wszystkich baz danych online subskrybowanych 
przez Biblioteką z komputerów domowych. Realizacja niektórych zmian będzie możliwa 
w dopiero w nowym gmachu np. nowy sprzęt komputerowy dobrej jakości.

Wyniki ankiety wskazują na wysoki poziom zadowolenia użytkowników z propo�
nowanych przez Bibliotekę usług. Cieszy również wysoka ocena bibliotekarzy, którzy 
z zaangażowaniem starają się zaspokajać potrzeby użytkowników. Ankieta okazała się 
ciekawym źródłem informacji i pozwoliła na wnikliwą analizę potrzeb i oczekiwań użyt�
kowników. Wyniki ankiety dają powody do zadowolenia, ale skłaniają również do reflek�
sji nad kierunkiem działań, które powinny być prowadzone w przyszłości. 
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Przecież „miernikiem jakości funkcjonowania bibliotek jest stopień satysfakcji użyt�
kowników ze świadczonych usług, zgromadzonych zasobów oraz form obsługi”6.
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Cooperation of a library with the scientific environment  
of it`s parent institution basing on the example  

of the Main Library of Wrocław University  
of Economics.

This work will be a description of the Main Library of the Wrocław University of Econom-
ics- it`s place, role and activity in the structure of the university. It will be a detailed pre-
sentation of cooperation of certain departments with the scientific environment of the uni-
versity. For example the Acquisition Department- the policy of acquisition, accordance 
with the scientific profile and the didactic programme of the university;  the Subject Cata-
loguing Department – participation in creating the scheme for systematic cataloguing, 
thesaurus and subject arrangement in open access stores.There will be presented a wide 
range of services provided, such as:  organization of access to traditional resources, to 
e-resources,  preparing the bibliography of publications of our scientific staff and par-
ticipation in improving the university environment by  carrying out courses at all levels 
of education.There will also be presented actions and problems concerning publication 
of didactic materials and scientific output (doctoral dissertations, conference papers and 
course books) in the Lower Silesian Digital Library.Basing on a survey carried out within 
scientific staff and students, a present image of our library will be shown.

6 Sidor M. W. : Jakość usług bibliotecznych: badanie metoda SERVQUAL. Warszawa 2005 s. 10.
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regina rohleder, henryk SzarSki

Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  
– doświadczenia i perspektywy

Rozpowszechnianie dorobku naukowego pracowników uczelni, zdalne udostępnianie 
zasobów bibliotecznych oraz ochrona najcenniejszych księgozbiorów to najważniejsze 
cele tworzenia bibliotek cyfrowych. W referacie zaprezentowano działania organizacyjne 
i technologiczne dla realizacji tych zamierzeń. Przedstawiono informacje o sposobach 
rozwiązywania niektórych problemów dotyczących np. interpretacji opisu w schemacie 
Dublin Core Metadata Element Set oraz relacji między biblioteką cyfrową i centralnym 
katalogiem bibliotecznym. Opisano również doświadczenia Politechniki Wrocławskiej 
jako koordynatora Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej (DBC) w zakresie 
współpracy z uczelniami i instytucjami regionu. Uwzględniono aspekty związane ze 
wspólną bazą komputerową zasobów DBC. Zaprezentowano statystyki, które dowodzą 
potrzeby istnienia bibliotek cyfrowych.

Wstęp
Świadomość możliwości jakie dają rozwijające się technologie informacyjno-komu�

nikacyjne (ICT) i ich wpływ na sposoby rozpowszechniania wiedzy spowodowały wzrost 
zainteresowania tworzeniem elektronicznych kopii materiałów bibliotecznych. 

Już w latach 70. XX w. rozpoczęto realizację pierwszych światowych projektów. Po�
wstało kilka międzynarodowych inicjatyw jak Projekt Gutenberg, wzorowany na nim 
Projekt Runeberg, American Memory i inne. Również w Polsce dynamicznie działające 
biblioteki akademickie przystąpiły do digitalizacji zasobów bibliotecznych. Dały począ�
tek trendowi do tworzenia cyfrowych repozytoriów. Działania te miały na celu ułatwienie 
dostępu do materiałów edukacyjnych studentom, których liczba w tym czasie znacznie 
wzrosła. W aspekcie społecznym zjawisko zwiększonego naboru słuchaczy szkół wyż�
szych jest wynikiem wyżu demograficznego lat 80. ubiegłego stulecia. Ważną przesłanką 
do podejmowania przez biblioteki decyzji o cyfryzacji zasobu jest ochrona dziedzictwa 
kulturowego. Stan fizyczny starszych zbiorów ulega postępującemu procesowi niszcze�
nia spowodowanemu degradacją środowiska naturalnego. 

Pierwsze zasoby cyfrowe zaprezentowano w bibliotekach: AGH, Wielkopolskiej Bi�
bliotece Cyfrowej (WBC), Wirtualnej Bibliotece Sieci Semantycznej oraz zrealizowano 
kilka projektów badawczych, jak np. „Literatura Polska w Internecie”1.

1 Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie [online] [dostęp 28.05.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://univ.gda.pl/~literat/.
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Biblioteka Politechniki Wrocławskiej w 2004 r. jako pierwsza po WBC wdrożyła system 
dLibra2 służący do budowy wirtualnych zasobów. Rok później następne biblioteki urucho�
miły swoje biblioteki cyfrowe na tej platformie systemowej: Kujawsko-Pomorska Bibliote�
ka Cyfrowa, Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa i Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej. 
Działania te zapoczątkowały zastosowanie dLibry w kolejnych bibliotekach cyfrowych. 

W procesie tworzenia elektronicznych zasobów w Polsce można wyróżnić dwa domi�
nujące modele funkcjonowania bibliotek cyfrowych:

instytucjonalne – działające w ramach jednej instytucji, �
regionalne – skupiające instytucje zrzeszone w fundacjach, konsorcjach i innych gre� �
miach współpracujące na wspólnej bazie programowo-sprzętowej. 
Względy ekonomiczne, organizacyjne i technologiczne wpływają na decyzje o przy�

stąpieniu do już istniejących bibliotek cyfrowych. Blisko 150 instytucji używając wspól�
nego systemu dLibra skupionych jest obecnie w 9 cyfrowych bibliotekach regionalnych 
i 8 instytucjonalnych gromadząc i udostępniając łącznie ponad 137 000 pozycji. 

Doświadczenia z funkcjonowania DBC
Zbiory biblioteczne w sieci

W Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej (DBC) gromadzi się zbiory3, które są przetwo�
rzone na dokumenty cyfrowe w procesie digitalizacji lub powstają w postaci elektronicz�
nej. Kryteria selekcji materiałów bibliotecznych z przeznaczeniem do biblioteki cyfro�
wej ustalono według klucza:

reprezentujące profil naukowo-dydaktyczny uczelni, �
dotyczące środowiska akademickiego, Wrocławia oraz regionu, �
należące do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.  �
Jako priorytetowe uznano prace zmierzające do zdalnego udostępniania zbio�

rów o charakterze dydaktycznym wspomagające tradycyjne metody nauczania oraz 
e-learning. Istotne jest także rozpowszechnianie dorobku naukowego pracowników co 
wiąże się z promocją autorów oraz wzrostem prestiżu uczelni. Digitalizacja materiałów 
naukowych o charakterze historycznym, regionaliów i Narodowego Zasobu Bibliotecz�
nego (NZB) zmierza do zachowania dziedzictwa cywilizacyjnego.

Zasadniczo zasób cyfrowy DBC można podzielić na:
1. publikacje współczesne – przede wszystkim wydawnictwa akademickie: książki, 

podręczniki, monografie, rozprawy doktorskie, materiały konferencyjne, czasopisma 
naukowe itp.,

2. zbiory historyczne – prace naukowo-dydaktyczne, regionalia, czasopisma naukowe 
i regionalne oraz stanowiące NZB.

2 dLibra Digital Library Framework [online] [dostęp 28.05.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://dlibra.psnc.pl/.
3 Rohleder R., Bronowicka J., Figacz P.: Zasoby bibliotek naukowych w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. 

W: Materiały XIV Krajowej Konferencji KOWBAN ‘2007, Szklarska Poręba, 24-26 października 2007. 
T.14. Wrocław 2007. s. 29-34.
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Rys. 1. Ze zbiorów DBC.
Źródło: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa.

Opisane kryteria selekcji zasobów bibliotecznych opracowano w Bibliotece Politechniki 
Wrocławskiej, ale zostały one również przyjęte przez pozostałe biblioteki należące do Kon�
sorcjum DBC, oczywiście z uwzględnieniem specyfiki zbiorów poszczególnych instytucji.

Organizacja DBC 
Kiedy w 2002 r. podjęto decyzję o utworzeniu biblioteki cyfrowej Politechniki Wrocław�

skiej przez dwa lata pracowano nad jej projektem, testowano różne rozwiązania i prowadzo�
no konsultacje z nielicznymi jeszcze bibliotekami w Polsce, które udostępniały swoje zbiory 
w sieci. Wtedy też powstał projekt działania Pracowni Biblioteki Cyfrowej. Została ona 
wyposażona w odpowiedni sprzęt z oprogramowaniem do jej aktualnych zadań należy:
1. Selekcja i digitalizacja zbiorów bibliotecznych.
2. Konwersja plików do sieciowego udostępniania w bibliotece cyfrowej.
3. Tworzenie opisu metadanowego obiektów cyfrowych.
4. Zdalne napełnianie bazy DBC znajdującej się we Wrocławskim Centrum Superkom�

puterowo-Sieciowym (WCSS).
5. Wdrażanie oprogramowania niezbędnego do tworzenia dokumentów cyfrowych oraz 

kolejnych wersji systemu dLibra.
6. Generowanie raportów i analiza statystyk dotyczących DBC.
7. Ewidencja nośników DVD, CD oraz rejestracja dokumentów niezbędnych do prawi�

dłowego funkcjonowania DBC.
8. Współpraca z Oficyną Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej.
9. Współpraca z firmami usługowymi.
10. Koordynacja współpracy wszystkich uczestników Konsorcjum.
11. Działania promujące DBC – udział w warsztatach, spotkaniach, seminariach i konfe�

rencjach dotyczących tematyki digitalizacji i funkcjonowania bibliotek cyfrowych.

Wielopłaszczyznowe formy współpracy
Współdziałanie w ramach Konsorcjum jest podstawą tworzenia zasobów cyfrowych 

w DBC. W bazie gromadzone są zdigitalizowane zbiory 15 instytucji Wrocławia i regio�
nu, w tym 12 bibliotek akademickich:
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1. Politechniki Wrocławskiej [PWr.], 
2. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich [ZNiO], 
3. Akademii Medycznej [AM(ed)],
4. Akademii Muzycznej [AM(uz)],
5. Akademii Sztuk Pięknych [ASP],
6. Akademii Wychowania Fizycznego [AWF],
7. Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej [DBP], 
8. Kolegium Karkonoskiego [KK] z Jeleniej Góry,
9. Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej [PWST],
10. Papieskiego Wydziału Teologicznego [PWT], 
11. Politechniki Opolskiej [PO],
12. Uniwersytetu Ekonomicznego [UE],
13. Uniwersytetu Przyrodniczego [UP],
14. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków [WUOZ] we Wrocławiu,
15. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki 

[WSOWL].
Konsorcjum DBC ma charakter otwarty i może przyjmować kolejne organizacje, któ�

re zadeklarują przystąpienie do Konsorcjum.
Biblioteki poszczególnych jednostek organizacyjnych samodzielnie decydują, któ�

re zbiory zostają zamieszczone w DBC. W obrębie Konsorcjum biblioteki podzielono 
umownie na trzy grupy:

I grupa – samodzielnie digitalizujące lub/i korzystające z usług outsourcingu lub/i po� �
siadające dokumenty źródłowe w formie elektronicznej. Biblioteki te poprzez aplika�
cję Redaktora zdalnie dostarczają obiekty cyfrowe do DBC, np. PWT, ZNiO, PWr.
II grupa – zlecające usługę digitalizacji firmom zewnętrznym lub/i posiadające w swo� �
ich zbiorach elektroniczne publikacje. Również te biblioteki poprzez aplikację Redak�
tora zdalnie przesyłają obiekty cyfrowe do DBC, np. AM(ed), UE.
III grupa – dostarczające materiały (w formie drukowanej lub cyfrowej) do koordyna� �
tora, gdzie są odpowiednio przygotowywane i przesyłane do DBC, np. KK, ASP.
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej wyróżnia się największą kolekcją, oprócz zbio�

rów Uczelni wprowadza do DBC publikacje także innych instytucji (bibliotek III grupy), 
które nie utworzyły stanowiska redaktora. Poza koordynatorem Konsorcjum redaktorzy 
PWT, ZNiO, AM(ed), UE i AWF samodzielnie uczestniczą w dostarczaniu zbiorów do 
bazy. Rolę koordynatora Konsorcjum pełni Politechnika Wrocławska, która dzieląc się do�
świadczeniami z pozostałymi bibliotekami prowadzi szkolenia oraz konsultacje z zakresu 
przetwarzania zbiorów w procesie cyfryzacji jak i przesyłania ich do bazy w systemie 
dLibra. Do zadań koordynatora należy monitorowanie instalacji nowych wersji oprogra�
mowania. Informowanie o materiałach szkoleniowych, nowościach w DBC, czy intere�
sujących linkach odbywa się poprzez Forum DBC, które służy jako „tablica ogłoszeń” 
dla społeczności Konsorcjum. Celowo nie wykorzystano tutaj dostępnych opcji forum 
dyskusyjnego, aby nie powielać wątków tematycznych dyskutowanych na Forum dLibra, 
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czy Forum Biblioteka 2.0 (forum społeczności czytelników i bibliotekarzy cyfrowych). 
WCSS zapewniając infrastrukturę sprzętowo-programową i usługi sieciowe pełni 

w DBC rolę administratora systemu.
Funkcjonowanie biblioteki cyfrowej wymaga szerokiej współpracy z władzami uczel�

ni, autorami, wydawnictwami oraz usługodawcami. Z perspektywy biblioteki zajmującej 
się koordynacją działań w Konsorcjum można wyróżnić kilka poziomów współpracy:
1. Z bibliotekami Konsorcjum DBC (przedstawiona powyżej).
2. Z WCSS w zakresie prawidłowego funkcjonowania DBC oraz zabezpieczenia i archi�

wizacji dokumentów cyfrowych. 
3. Z Oficyną Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej przy dostarczaniu dokumentów 

elektronicznych wraz z udzieloną przez autorów licencją umożliwiającą rozpowszech�
nianie utworu w sieciach komputerowych.

4. Z autorami i redaktorami czasopism wydawanych w PWr. – rozmowy indywidualne 
mające na celu pozyskanie dzieł do DBC.

5. Z doktorami (po obronie prac) zakresie udzielania licencji i gromadzenia cyfrowych 
dysertacji.

6. Z Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym (PCSS) – twórcami dLibry: 
Cykliczne warsztaty organizowane przez PCSS – dyskusje na temat istniejących roz�
wiązań, problemów i kierunków rozwoju oprogramowania.

7. Wdrożenia kolejnych wersji oprogramowania i wsparcie techniczne.
8. Z bibliotekami systemu dLibra – element współpracy nieodzowny w funkcjonowaniu 

bibliotek cyfrowych: 
9. Koordynacja działań między bibliotekarzami cyfrowymi w celu ujednolicenia opisów 

digitalnych dokumentów. 
10. Wymiana doświadczeń, w tym stosowanie „dobrych praktyk”. 
11. Z bibliotekami należącymi do Universal Library – Poland – projekt koordynowany 

przez Carnegy Mellon University (Pittsburgh, USA).
12. Z bibliotekami uczestniczącymi w niedawno powstałym konsorcjum Polskie Biblio�

teki Cyfrowe.
13. Z użytkownikami DBC poprzez adres bc@pwr.wroc.pl.
14. Z usługodawcami – konsultacje i bieżąca kontrola wykonania warunków umów.

Przeszukiwanie zasobów bibliotek 
W wirtualnym świecie dokumentów cyfrowych przywiązuje się ogromną wagę do 

opisu metadanowego. Interesujące rozważania na temat roli metadanych i konieczności 
ustalania standardów opisu bibliograficznego obiektów cyfrowych można znaleźć w ar�
tykule M. Nahotki4, gdzie autor zwraca uwagę na różnice w przeznaczeniu opisu doku�
mentów tradycyjnych i dokumentów elektronicznych występujących w Internecie. W bi�
bliotekach funkcjonujących w systemie dLibra (i wielu innych bibliotekach cyfrowych) 

4 Nahotko M.: Metadane, Biuletyn EBIB [online] 2000 nr 6 [dostęp 28.05.2008]. Dostępny w Internecie: 
http://www.oss.wroc. pl/biuletyn/ebib14/nahotko.htm.
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stosuje się 15 atrybutowy (z możliwością rozszerzenia) schemat Dublin Core Metadata 
Element Set5. Dbając o ujednolicenie opisu i korelacje z Marc 21 oraz dla usprawnienia 
wyszukiwania Zespół Biblioteki Cyfrowej PWr. w konsultacji z bibliotekami Konsor�
cjum DBC opracował instrukcję opisu w schemacie Dublin Core. Wytyczne dla redak�
torów uwzględniają także instrukcje opracowane wcześniej w Uniwersytecie Wrocław�
skim i w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.
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Rys. 2. Typy publikacji w DBC.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk DBC.
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Rys. 3. Preferencje czytelników w odniesieniu do typu publikacji.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk DBC.

5 Dublin Core Metadata Initiative [online] [dostęp 28.05.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://dublincore.org/documents/dces/.
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W kwietniu br. Library of Congress opracowała instrukcję translacji opisu6 ze sche�
matu Marc 21 do Dublin Core Metadata Element Set. Zauważa się dużą zgodność między 
tą instrukcją (Library of Congress) a praktyką polskich bibliotek cyfrowych. Największa 
rozbieżność występuje w przypadku atrybutów Autor i Współautor.

Biblioteki i inne instytucje wykorzystujące sieć PIONIER i oprogramowanie dLibra 
współpracują tworząc polską platformę rozproszonych bibliotek cyfrowych. Serwis Fe�
deracji Zasobów Cyfrowych () oferuje jednoczesne przeszukiwanie wszystkich zgroma�
dzonych zbiorów.
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����Rys. 4. Liczba publikacji.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk DBC.

����
�����

�����

������

������

�

�����

������

������

������

������

���	 ���� ���� ���� ���

����

����Rys. 5. Liczba stron.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk DBC.

6 MARC to Dublin Core Crosswalk [online] [dostęp 28.05.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.loc.gov/marc/marc2dc.html.
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DLibra posiada wszechstronne mechanizmy wyszukiwawcze7 działające zarówno 
z witryny konkretnej biblioteki cyfrowej, poprzez serwis FBC, z popularnych wyszuki�
warek (Google, Yahoo, Onet, itp.) oraz z otwartych repozytoriów. Lokalnie w bibliotece 
cyfrowej można dokonać wyszukiwania w pełnym tekście lub po metadanych. FBC po�
zwala na przeszukiwanie dostępnych lub planowanych do udostępniania publikacji we 
wszystkich, bądź wybranych bibliotekach.

W Politechnice Wrocławskiej dodano możliwość bezpośredniej komunikacji między 
katalogiem Biblioteki Głównej (BG) i katalogiem DBC. W DBC (w Opisie wydania – 
atrybut Źródło) zamieszczono odnośnik do katalogu w BG dla czytelników chcących 
wypożyczyć daną pozycję. Natomiast w katalogu BG dołożono pole (Pełny tekst), któ�
re odsyła do cyfrowego obiektu w DBC. Rekordy opisu bibliograficznego z informacją 
o wersji elektronicznej publikacji są przesyłane do NUKAT. Ponadto w DBC zadbano 
o czytelnika dodając jeszcze jedno ułatwienie, a mianowicie umożliwiono „nawigację” 
po książce nie tylko dla plików PDF i HTML, a także dla formatu DjVu umieszczając od�
syłacze do spisów treści. To udogodnienie jest szczególnie istotne w bibliotece, w której 
książki przeważają nad innymi typami publikacji. Niektóre woluminy liczą około 1000 
stron, więc przeglądanie ich bez tego użytecznego narzędzia byłoby bardzo utrudnione.

DBC w liczbach
Biblioteki cyfrowe gromadzą różne typy zasobów. Jedne udostępniają przede wszyst�

kim gazety, czasopisma, artykuły, inne grafiki czy pocztówki, a jeszcze inne książki. 
Każdy obiekt jest liczony jako jedna pozycja. Niestety brak danych o liczbie zgromadzo�
nych stron w poszczególnych repozytoriach. W DBC zdecydowanie przeważają książki 
(rys. 2), a preferencje użytkowników ilustrują dane dotyczące wyświetlania poszczegól�
nych typów zasobów (rys. 3).

Największym zainteresowaniem czytelnicy darzą książki, rozprawy doktorskie oraz 
bieżące czasopisma z zakresu medycyny i chemii. Spośród książek najczęściej wyświe�
tlane są wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej polecane przez wykładowców oraz ma�
teriały konferencyjne z seminarium poświęconemu zdalnej edukacji. 

Wielkość zbiorów DBC (rys. 4, 5) sukcesywnie się powiększa wraz ze wzrostem ak�
tywności bibliotek dostarczających publikacje do bazy.

Przyjęto zasadę, że nazwy kolekcji pochodzą od nazw jednostek organizacyjnych 
uczestniczących w Konsorcjum DBC. Wielkość zbiorów bibliotecznych poszczególnych 
instytucji Konsorcjum (rys. 6) zależy nie tylko od zaangażowania się redaktorów DBC, 
a także od współpracy ze środowiskiem danej instytucji. 

7 Rohleder R., Figacz P., Bronowicka J.: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa ponad granicami. W: Z pro-
blemów bibliotek naukowych Wrocławia, 6. Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych pod red. 
H. Szarskiego, M. Kuzieli [online]. Wrocław: Wydawnictwo TArt, 2007, s. 127-138 [dostęp 28.05.2008]. 
Dostępny w Internecie: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=1740&dirids=1.
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Rys. 6. Wielkość zbiorów w poszczególnych instytucjach Konsorcjum.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk DBC.

Pomimo to, że zbiór DBC nie jest zbyt liczny cieszy się dużą popularnością wśród 
internautów, a liczba odwiedzin (rys.7) wyraźnie pokazuje szybki wzrost zainteresowa�
nia czytelników tą formą korzystania z biblioteki. W ciągu każdej doby z DBC korzysta 
kilka tysięcy czytelników. Jest to frekwencja nieporównywalnie większa od tej, którą 
obserwuje się w czytelniach bibliotek należących do Konsorcjum.
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Rys. 7. Liczba odwiedzin w DBC.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk DBC.
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W tabeli przedstawiono listę najczęściej czytanych publikacji pochodzących ze zbio�
rów DBC. Liczba wyświetleń danego obiektu świadczy o trafności doboru materiałów 
bibliotecznych przeznaczonych do biblioteki cyfrowej. W DBC znajdują się 183 obiekty, 
które były wyświetlane przez czytelników ponad 1 000 razy, a 626 publikacji wyświetla�
no ponad 100 razy. 

Lp Tytuł, autor, miejsce i czas wydania

Liczba
wyświe-
tleń pu-
blikacji

Data
wprowa-
dzenia do 

DBC

1.

Nowe media w edukacji: osiągnięcia pracowników 
Politechniki Wrocławskiej w zakresie nauczania 
z wykorzystaniem nowych mediów: seminarium, 
Wrocław, 28 stycznia 2005

27 744 2005�12�15

2. Poradnik metodyczny dla wychowawców. Red. Zieja Z. 
Jelenia Góra 2003 18 779 2007�04�20

3. Jeżowiecka-Kabsch K., Szewczyk H.: Mechanika płynów. 
Wrocław 2001 16 736 2005�03�10

4. Advances in Clinical and Experimental Medicine,  
Vol. 15, 2006, nr 1 13 966 2007�05�22

5.
Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk 
A.: Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska. 
Wrocław 2005

13 214 2006-01-27

6. Becelewska D.: Repetytorium z rozwoju człowieka. 
Jelenia Góra 2006 12 333 2007�03�05

7. Advances in Clinical and Experimental Medicine,  
Vol. 16, 2007, nr 1 11 872 2007�11�27

8.
Klonowski Z. J.: Systemy informatyczne zarządzania 
przedsiębiorstwem: modele rozwoju i właściwości 
funkcjonalne. Wrocław 2004

10 042 2005-12-16

9. Madryas C., Kolonko A., Wysocki L.: Konstrukcje 
przewodów kanalizacyjnych. Wrocław 2002 9573 2006-05-15

10.
Frączkowski K.: Zarządzanie projektem informatycznym: 
projekty w środowisku wirtualnym: czynniki sukcesu 
i niepowodzeń projektów. Wrocław 2003 

8922 2006-01-25

Tab. 1. Najczęściej wyświetlane publikacje.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk DBC.

Wśród 10 najczęściej czytanych publikacji znajdują się współczesne książki wydane 
w Politechnice Wrocławskiej (6 pozycji) i Kolegium Karkonoskim (2 pozycje) oraz bie�
żące pojedyncze numery czasopisma Akademii Medycznej (2 pozycje). 
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Perspektywy
W najbliższym okresie rozwój DBC związany jest z dążeniem do powiększenia liczby 

ważnych i oczekiwanych przez użytkowników publikacji. Można to osiągnąć poprzez m.in.:
1. Działania zmierzające do zachęcania autorów do zamieszczania swoich prac 

w DBC.
2. Dążenie do powiększenia kolekcji doktoratów. 
3. Wyposażenie uczestników Konsorcjum w dodatkowe elementy infrastruktury tech�

nicznej.
4. Wzmożenie działalności promocyjnej.

Przewiduje się także wzmocnienie bazy programowo-sprzętowej w WCSS, aby zapo�
biegać awariom oraz uszczelnić system zabezpieczeń DBC. Zaplanowano także opraco�
wanie metody archiwizacji zasobów TIFF oraz ochrony zbioru obiektów cyfrowych. Po�
nadto DBC zamierza uczestniczyć w polskich i europejskich projektach bibliotecznych.
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Rys. 8. Etapy rozwoju DBC.
Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie
Na diagramie (rys. 8) zaprezentowano etapy rozwoju biblioteki cyfrowej począwszy 

od listy książek elektronicznych na witrynie Biblioteki PWr., poprzez utworzenie Kon�
sorcjum DBC, aż do udziału w konsorcjum PBC i projekcie Universal Library. W niniej�
szym opracowaniu skupiono się na działaniach Konsorcjum DBC. Nie można jednak 
pominąć oczekiwań jakie wiąże się z niedawno powstałym konsorcjum PBC. Ocze�
kuje się tutaj wsparcia dla kosztownego procesu digitalizacji oraz ujednolicenia zasad  
rozpowszechniania elektronicznych zasobów gromadzonych w bibliotekach cyfrowych 
w celu zwiększenia skuteczność wyszukiwania.
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Gromadząc zbiory cyfrowe zadbano, aby udostępnione materiały były wiarygodne 
i stanowiły rzetelne źródło wiedzy. Jest to niezwykle ważne w czasach, kiedy Internet 
oferuje niezmierzone zasoby wiadomości. 

Rozwój biblioteki cyfrowej napotyka na szereg ograniczeń w sferze prawnej i finan�
sowej oraz wymaga przełamywania oporów twórców. Ustawa o prawach autorskich 
i prawach pokrewnych chroniąc własność autorów i wydawców utrudnia powszechny 
dostęp do wiedzy traktując informację jak towar. Kolejnym legislacyjnym ogranicze�
niem jest Prawo zamówień publicznych, które nie blokuje funkcjonowania biblioteki cy�
frowej, ale powoduje, że należy włożyć wiele pracy i czasu w organizację przetargów na 
sprzęt, oprogramowanie i usługi. Ważna rola w pokonywaniu tych przeszkód przypada 
władzom uczelni, których przychylność ma duże znaczenie w realizacji zadania budowy 
cyfrowego repozytorium. Istotne jest finansowe wsparcie z budżetu jednostki, ale rów�
nież wpływanie na świadomość uczonych o konieczności promowania nauki poprzez 
rozpowszechnianie wyników badań w sieciach komputerowych. Regulacje prawne oraz 
wywieranie presji na ustawodawcę może doprowadzić do ułatwienia współpracy z auto�
rami i wydawcami tak, aby na przykład wszystkie doktoraty powstające w uczelni stały 
się dostępne w bibliotece cyfrowej. W obecnym kształcie prawa decyzje o przekazaniu 
licencji na udostępnianie pozostają w rękach autorów. 

DBC odgrywa integracyjną rolę dla środowiska akademickiego Wrocławia i regionu. 
Zamieszczanie wyników badań naukowych w Internecie ułatwia wymianę wiedzy mię�
dzy zespołami badawczymi oraz stanowi ważny element promocji uczelni. Podręczniki 
wydawane w bibliotece cyfrowej wspomagają zarówno tradycyjne procesy dydaktyczne 
jak i zdalne nauczanie. 
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Lower Silesian Digital Library  
– Experiences and Perspectives

The creation of a digital library has the following main goals: to disseminate academic 
staff scientific achievements,  online access to the library scope and to protect the most 
valuable library items. In this paper have been outlined the steps involved in the realiza-
tion of the project: information how to solve some problems e.g. interpretation of a Dub-
lin Core scheme as well as relations between a digital library and a union catalogue. The 
authors dealt with experiences of Wroclaw University of Technology as a coordinator of 
a Consortium of Lower Silesian Digital Library (LSDL) as far as the cooperation among 
the universities and region institutions are concerned. Implications to aspects of a com-
mon computer database of a scope of LSDL have been discussed not forgetting about the 
statistics which show the need of creation digital libraries.
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agnieSzka rogalińSka

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Współpraca biblioteki ze środowiskiem uczelni 
przy tworzeniu biblioteki cyfrowej na przykładzie 

doświadczeń Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu

Niniejszy referat opisuje proces tworzenia kolekcji cyfrowej zbiorów Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która jest członkiem Konsorcjum Dolno-
śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Omówiono najważniejsze działania o charakterze organiza-
cyjnym – szkolenia pracowników, zakup sprzętu, zamieszczenie pierwszych publikacji ze 
zbiorów Biblioteki Głównej na platformie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej – wybranych 
pozycji z kolekcji starych druków, które dotąd nie były udostępniane. Powiększanie za-
sobów biblioteki cyfrowej, a w szczególności udostępnianie najnowszych prac nauko-
wych jest ograniczone prawami autorskimi. Przedstawiono aktywne działania biblioteki 
podejmowane we współpracy ze środowiskiem uczelni m.in. kampanię informacyjną na 
temat istoty biblioteki cyfrowej, zachęcanie pracowników naukowych do wyrażania zgo-
dy na zamieszczanie swoich prac w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej, zajęcia dydak-
tyczne ze studentami promujące wykorzystywanie zasobów bibliotek cyfrowych, wyniki 
przeprowadzo nych wśród studentów badań ankietowych dotyczących różnych form udo-
stępniania zbiorów. Omówiono również trudności ograniczające powiększanie zasobów 
biblioteki cyfrowej i podano przykładowe sposoby pokonywania tych ograniczeń w bi-
bliotekach innych wyższych uczelni w Polsce.

Wstęp
W ciągu ostatnich kilkunastu lat powszechne stało się udostępnianie w bibliotekach 

informacji o zbiorach drogą elektroniczną. Obecnie większość bibliotek polskich wyż�
szych uczelni udostępnia treść swych zbiorów także w bibliotekach cyfrowych, własnych 
czy też regionalnych. Jedną z pierwszych i mających w chwili obecnej największą liczbę 
pozycji na swej platformie jest powstała w 2002 r. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa1. 
Przyglądając się kolekcjom cyfrowym bibliotek wyższych uczelni można zauważyć ich 
akademicki charakter, który wyraża się w prezentowaniu prac naukowych, doktoratów, 

1 Zbiory Biblioteki Kórnickiej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej [online] [dostęp 24.05.2008]. Dostępny 
w Internecie: http://www.bkpan.poznan.pl/biblioteka/wbc/wbc.html; Por. Federacja Bibliotek Cyfrowych 
[online] [dostęp 24.05.2008]. Dostępny w Internecie: http://fbc.pionier.net.pl/owoc/oai-hosts.
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materiałów dydaktycznych, takich jak skrypty czy podręczniki. Biblioteki naukowe od�
grywają także poważną rolę w promocji kultury, udostępniając dzieła szczególnie cenne 
o znaczeniu historycznym. Jednocześnie każda z nich posiada w swych zbiorach pozycje 
lub całe kolekcje, charakterystyczne tylko dla niej (np. Varsaviana w Bibliotece Cyfrowej 
Politechniki Warszawskiej).

Biblioteki cyfrowe są więc nowym, ale zarazem bardzo efektywnym środkiem upo�
wszechniania osiągnięć nauki i dziedzictwa kulturowego a ich tworzenie i rozwijanie jest 
ważną misją bibliotekarzy. W niniejszym referacie zostaną przedstawione działania i do�
świadczenia Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego związane z jej wejściem 
do Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, tworzeniem zasobu cyfrowego i roz�
wijaniem w tym zakresie współpracy ze środowiskiem uczelni. Zaprezentowany wycinek 
działalności biblioteki – chociaż z natury oczywisty, biorąc pod uwagę misję biblioteki 
jako instytucji pośredniczącej w udostępnianiu wiedzy – jest w swej istocie pionierski.

Motywacja tworzenia biblioteki cyfrowej
Do podstawowych zadań uczelni należy „upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć 

nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów 
bibliotecznych i informacyjnych”2. Upowszechnianie to nic innego, jak czynienie zbio�
rów dostępnymi dla każdego zainteresowanego, a to można zapewnić najpełniej przez 
�nternet.

Zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego nie odbiegają swym charak�
terem od zbiorów innych bibliotek wyższych uczelni. Poza pracami naukowymi, dokto�
ratami i materiałami dydaktycznymi biblioteka jest w posiadaniu niewielkiej, bo liczącej 
223 egzemplarze, kolekcji starych druków. Zawiera ona dzieła zgodne z tematyką przed�
miotów wykładanych na uczelni – ekonomii, filozofii, prawa, geografii, historii, polityki 
i nauk społecznych, w języku polskim, niemieckim, francuskim i po łacinie3. Ponadto 
biblioteka posiada spory zasób dziewiętnastowiecznych książek i czasopism z dziedziny 
ekonomii oraz roczników statystycznych, które również stanowić mogą cenny materiał 
badawczy dla środowiska uczelni, lecz z uwagi na czas ich powstania nie mogły być 
szeroko udostępniane. Dzięki digitalizacji dzieła z tego okresu wybrane pod względem 
treści, wartości historycznej i przydatności dla środowiska uczelni mają większą szansę 
na wykorzystanie w badaniach naukowych.

Biblioteka postanowiła udostępniać swe zbiory w Internecie nie tylko, aby zapre�
zentować dzieła o znaczeniu historycznym, ale również z uwagi na współczesne prace 
naukowe, które z reguły są niskonakładowe. Prezentacja w sieci globalnej najnowszego 
dorobku naukowego uczelni, w tym także doktoratów, ma znaczenie promocyjne dla 
2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U.05.164.1365 [online] [dostęp 

9.05.2008]. Dostępny w Internecie: http://ks.sejm.gov.pl/proc4/ustawy/2720_u.htm.
3 Autorka omówiła szczegółowo kolekcję w publikacji: Rogalińska A.: Kolekcja starych druków w Biblio�

tece Głównej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W: Ewolucja procesów bibliotecznych na tle dzie-
jów Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu pod red. B. Żmigrodzkiej. Wrocław 2007,  
s. 31-32.
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uczelni. Zamieszczanie podręczników i skryptów dla celów dydaktycznych może być 
dodatkowym polem udostępniania, szczególnie istotnym dla studentów niepełnospraw�
nych, chorych, opiekujących się dziećmi, a także innych, którzy z różnych powodów 
nie mogą osobiście udać się do biblioteki. Biblioteka cyfrowa może być także ważnym 
narzędziem w e-learningu. Zatem motywy rozwoju nowego pola udostępniania zbiorów 
były następujące: wartość zbiorów i dobro czytelnika. 

Początki tworzenia biblioteki cyfrowej
Historia udziału biblioteki w budowaniu kolekcji cyfrowej rozpoczęła się w czerwcu 

2006 r. W imieniu istniejącej już wtedy Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, powstałej w wy�
niku porozumienia Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej i Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich – koordynator ds. organizacji Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej zapro�
ponował udział we współpracy także Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego. 
Celem Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej jest zamieszczanie zbiorów bibliotek wyższych 
uczelni Dolnego Śląska na jej platformie. W tym czasie dzięki pomocy Politechniki Wro�
cławskiej promocyjnie zostały zeskanowane dwa stare druki będące zabytkami polskiego 
piśmiennictwa ekonomicznego – utwory Anzelma Gostomskiego i Jana Ferdynanda Naxa4. 
Oficjalne przystąpienie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
do Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej nastąpiło 20 grudnia 2006 r. 

W styczniu 2007 r. będąc już członkiem Konsorcjum i mając poparcie władz Uczelni 
przystąpiono do tworzenia własnej kolekcji cyfrowej. Złożono wniosek o sfinansowanie 
zakupu komputera i oprogramowania, które spełniałoby wymagane parametry technicz�
ne Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Ustalono terminy szkolenia pracowników. Wstęp�
nie opracowano kampanię informacyjną wśród pracowników naukowych i doktorantów 
w celu pozyskania ich zgody na publikację ich prac w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfro�
wej. Aby zrealizować te założenia, konieczne było nawiązanie współpracy z dziekanata�
mi, wydawnictwem uczelnianym oraz Biurem Promocji Uczelni.

W okresie od lutego do maja 2007 r. odbyło się szkolenie pracowników biblioteki 
w Zakładzie Biblioteki Cyfrowej Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej celem 
zdobycia uprawnień redaktorów biblioteki cyfrowej działającej w systemie dLibra. 

W maju 2007 r., na wniosek dyrekcji biblioteki, Prorektor ds. Nauki wystosował 
pisma do dziekanów poszczególnych wydziałów, do wydawnictwa i Biura Promocji 
Uczelni z prośbą o współpracę z biblioteką w zakresie tworzenia zasobów cyfrowych. 
Pracownikom wymienio nych jednostek została wyjaśniona kwestia znaczenia zamiesz�
czania dorobku naukowego pracowników uczelni na platformie Dolnośląskiej Biblioteki 
Cyfrowej. Opracowano następującą procedurę: 

w przypadku prac doktorskich ustalono, że po jej obronie doktorant powinien pobrać  �
ze strony internetowej uczelni zredagowane przez bibliotekę formularze: Opis pracy 
doktorskiej, oraz Umowę dotyczącą udostępniania pracy doktorskiej w Dolnośląskiej 

4 Gostomski A.: Oekonomia abo gospodarstwo ziemiańskie… Kraków 1644 [oraz] Nax J. F.: Wykład po-
czątkowych prawideł ekonomiki polityczney… Warszawa 1790.
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Bibliotece Cyfrowej, wypełnić je i dostarczyć do biblioteki wraz z elektroniczną wer�
sją pracy doktorskiej,
w przypadku prac naukowych wydanych przez wydawnictwo uczelniane pracowni� �
cy naukowi podpisują oświadczenia, wyrażające zgodę na udostępnianie ich dzieła 
w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej, po czym wydawnictwo dostarcza bibliotece 
wersję elektroniczną pracy naukowej. Wzór oświadczenia biblioteka zredagowała, 
wydrukowała i dostarczyła wydawnictwu.
Chcąc jak najszerzej wypromować ideę udostępniania zbiorów w wersji cyfrowej 

w środowisku akademickim biblioteka nawiązała współpracę z Biurem Promocji Uczel�
ni. Biuro wydaje uczelniany biuletyn internetowy o nazwie „e-Akademia” oraz druko�
wany kwartalnik „Nasza Akademia”. Dzięki tej współpracy biblioteka miała możliwość 
zamieszczenia w czerwcowym numerze „e-Akademii” z 2007 r.5 apelu do pracowników 
naukowych, by przekazywali swoje publikacje bibliotece celem umieszczenia ich w Dol�
nośląskiej Bibliotece Cyfrowej. W lipcu 2007 r. w „Naszej Akademii” ukazał się już ob�
szerny artykuł autorstwa pracowników biblioteki pt.: „Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa 
czyli upowszechnianie dorobku naukowego w Internecie 6. 

W miesiącach maj/czerwiec 2007 r. zakupiono i testowano sprzęt i oprogramowa�
nie. Natomiast na przełomie czerwca i lipca tegoż roku rozpoczęto wprowadzanie Prac 
Naukowych Akademii Ekonomicznej do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej przez wspo�
mnianych bibliotekarzy, mających status redaktorów dLibry. Czas trwania podstawowych 
prac związanych z organizacją biblioteki cyfrowej od chwili przystąpienia biblioteki do 
Konsorcjum do opublikowania pierwszych Prac Naukowych Akademii Ekonomicznej 
trwał 7 miesięcy. 

Mimo pomyślnego startu, podczas tworzenia biblioteki cyfrowej nie obeszło się bez 
pewnych nieporozumień między biblioteką a wydawnictwem, wynikających z braku do�
świadczenia obu stron we współpracy na tym polu. Przez pewien czas widoczne były na 
platformie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 
zawierające artykuły, których autorzy nie wyrazili zgodę na ich opublikowanie w Interne�
cie. Były to materiały konferencyjne. Organizatorzy konferencji nie byli świadomi, że jest 
wymagane uzyskanie zgody wszystkich autorów na opublikowanie ich artykułów w Dol�
nośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Jak się okazuje, problem niezwykle istotny z punktu wi�
dzenia biblioteki, jakim jest zamieszczenie pracy naukowej w Internecie nie musi być 
tak samo istotny dla przedstawicieli innych środowisk. W rezul tacie wspomniane wyżej 
materiały konferencyjne zostały usunięte z platformy Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Po tych doświadczeniach obie strony, a więc biblioteka i wydawnictwo, ustaliły zasa�
dy wzajemnej współpracy. Tryb postępowania jest następujący: przekazany przez autora 
artykuł wydawnictwu kierowany jest do recenzji. Po recenzji przekazywany jest jeszcze 

5 e-Akademia. W: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa [online] 2007 nr 84/1 [dostęp 9.05.2008]. Dostępny 
w Internecie: http://www.ae.wroc.pl/p/eakademia_archiwum/eAkademia_nr_84.doc.

6 Cieślińska E., Leśniewski J., Żmigrodzka K.: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, czyli upowszechnianie 
dorobku naukowego w Internecie, Nasza Akademia 2007 nr 2 (36), s. 12.

politechnika 2009-3.indd   184 2009�05�11   12:04:40



SESJA V  185

raz do autora, w celu naniesienia porecenzyjnych poprawek. Wraz z artykułem oraz re�
cenzją autor otrzymuje formularz oświadczenia, że zgadza się na opublikowanie artykułu 
w bibliotece cyfrowej. Nie wszyscy autorzy wyrażają na to zgodę. Upoważniony pra�
cownik wydawnictwa prowadzi dokumentację każdej publikacji i zbiera oświadczenia 
od autorów. Po upływie pół roku od chwili wydania pracy naukowej przekazuje biblio�
tece spis treści danego dzieła, na którym są zaznaczone artykuły autorów wyrażających 
zgodę na opublikowanie ich tekstów w bibliotece cyfrowej. Często nie jest to kompletny 
zeszyt7. Biblioteka zamieszczając go w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej nie publiku�
je treści tych artykułów, których autorzy nie wyrazili na to zgody.

Na razie widoczna jest w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej tylko jedna praca dok�
torska obroniona na uczelni. Powodów, dla których autorzy prac doktorskich nie chcą, by 
były widoczne w Internecie może być kilka. Zdaniem dr hab. Barbary Iwankiewicz-Rak, 
kierownika studium doktoranckiego, nowo promowani doktorzy po obronie nie przywią�
zują już do tego wielkiej wagi i po prostu zapominają o takiej możliwości. Często także 
planują wydanie rozprawy doktorskiej w wersji drukowanej i przed zakończeniem proce�
su wydawniczego nie chcą upowszechniać w Internecie wyników swoich badań. Byłoby 
to dowodem na to, że dla autorów wyższą rangę ma fakt opublikowania ich pracy w wer�
sji tradycyjnej niż w Internecie. Stając przed perspektywą umieszczenia w sieci globalnej 
wyników swych prac autorzy poddają się ocenie środowiska8. Odrębnym zagadnieniem 
jest nieuczciwość naukowa. Wiele przykładów podobnych zachowań opisywanych jest 
na łamach Forum Akademickiego9.

Nawiązana współpraca biblioteki z dziekanatami, wydawnictwem i Biurem Promocji 
Uczelni na pewno przyczyniła się do szerszego rozpropagowania idei biblioteki cyfro�
wej. Jednak problem polega na tym, że żadna z tych jednostek nie jest władna nakazać 
autorom, by publikowali swe dzieła w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Dlatego liczba 
udostępnionych pozycji autorstwa pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicz�
nego na jej platformie nie jest zbyt duża.

Początki współpracy ze środowiskiem studenckim
Oprócz działalności naukowo-badawczej podstawową misją szkoły wyższej jest 

kształcenie młodzieży. Ważną rolę w tym zakresie odgrywa biblioteka, której zasoby są 
niezbędne dla studentów do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności. Aktu�
alnym trendem w rozwoju metod kształcenia jest coraz powszechniejsze wykorzystywa�
nie technik informacyjno-komunikacyjnych. Zgodnie z nim władze uczelni planują roz�
wój platformy e-learningowej10. Biblioteka cyfrowa powinna być ważnym uzupełnieniem 
działalności uczelni w zakresie wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych.
7 Autoryzowane konsultacje z Jolantą Domaradzką, pracownikiem Wydawnictwa Uczelnianego Uniwersy�

tetu Ekonomicznego we Wrocławiu 08.05.2008.
8 Autoryzowane konsultacje z dr hab. Barbarą Iwankiewicz-Rak 07.05.2008.
9 Por. Wroński M.: Milczenie recenzenta, Forum Akademickie 2008 nr 4, s. 34-35.
10 Posiedzenie Senatu, e-Akademia [online] 2008 nr 98/25 [dostęp 9.05.2008]. Dostępny w Internecie:  

http:// eakademia.ae.wroc.pl/.
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O istocie biblioteki cyfrowej studenci dowiadują się podczas zajęć „Biblioteczne 
systemy informacyjne”, prowadzonych przez bibliotekarzy. Propagując ideę biblioteki 
cyfrowej nie sposób pominąć opinii wyrażanych przez studentów. Podjęto zatem pró�
bę nawiązania współpracy z tym środowiskiem i przeprowadzono sondaż zatytułowany 
Badanie potrzeb studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie udostęp-
niania zbiorów. Celem ankiety było – poza zbadaniem stopnia zadowolenia z tradycyj�
nych sposobów udostępniania zbiorów – uzyskanie informacji czy obecna generacja stu�
dentów, kształcących się w okresie gospodarki rynkowej, widzi potrzebę korzystania ze 
zbiorów za pośrednictwem biblioteki cyfrowej. Była to pierwsza próba przeprowadzenia 
tego typu badania wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która 
zawierała pytania dotyczące problematyki biblioteki cyfrowej. 

Badanie odbyło się w dniach 5.03-11.03.2008 r. Trwało tydzień, dzięki czemu mogli 
wziąć w nim udział również studenci niestacjonarni, mający zajęcia w soboty i niedziele. 
Przeprowadzono je zarówno na terenie biblioteki, jak i na wydziałach oraz w klubach 
studenckich na terenie kampusu uczelni. Udało się uzyskać odpowiedzi 366 responden�
tów. Nie jest to duża grupa zważywszy, że formalnie zarejestrowanych studentów jako 
czytelników w Bibliotece Głównej jest około 15 000. Faktycznie jednak nie wszystkie 
zarejestrowane osoby rzeczywiście są czytelnikami. Aż 81% badanych to studenci sta�
cjonarni, a 19% – niestacjonarni. Liczba studentów I roku – 32%, II – 17% , III – 21%, 
IV – 14%, V – 16%. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny reprezentowało 20% studen�
tów, Zarządzania, Informatyki i Finansów – 21%, Nauk Ekonomicznych – 59%. Analiza 
danych pozwoliła na wyłonienie i zaprezentowanie opinii 3 grup studentów, różniących 
się specyfiką studiowania na poszczególnych latach:
1. studenci I roku – duża liczba przedmiotów ogólnych; na Wydziale Inżynieryjno-Eko�

nomicznym przewaga zajęć laboratoryjnych, 
2. studenci II i III roku – zajęcia grupowe; mało zajęć typu seminaryjnego, które wyma�

gałyby samodzielnej pracy i zbierania materiałów typu źródłowego, 
3. studenci IV i V roku – zdecydowanie więcej samodzielnej pracy, ukierunkowanej na 

realizację indywidualnych projektów i pisanie pracy magisterskiej. 
Ponadto w badaniu rozróżniono opinie wyrażane przez studentów stacjonarnych i za�

ocznych. Wyniki badań przedstawiono poniżej w formie tabel i wykresów wraz z ich 
omówieniem.

Studenci odpowiadali na następujące pytania:
1. Jak często korzysta Pani/Pan z usług wypożyczalni?
2. Jak często korzysta Pani/Pan z usług Czytelni Ogólnej lub Czytelni Czasopism?
3. Czy ilość oferowanych w wypożyczalni podręczników i skryptów jest dla Pani/Pana 

zadowalająca?
4. Czy tzw. wolny dostęp do półek w Czytelni Ogólnej jest dla Pani/Pana satysfakcjonu�

jącym sposobem korzystania ze zbiorów? – jeśli nie, proszę o podanie przyczyny.
5. Czy znane jest Pani/Panu pojęcie biblioteki cyfrowej?
6. Jak często korzysta Pani/Pan z bibliotek cyfrowych?
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7. Czy widzi Pani/Pan potrzebę udostępniania materiałów do studiowania w bibliotece 
cyfrowej?
W pierwszej części ankiety badano deklarowaną przez studentów częstotliwość korzy�

stania z różnych form udostępniania zbiorów. Wyniki przedstawia tabela 1 oraz wykres 1.

Jak często korzysta Pani/Pan z:

wypożyczalni czytelni biblioteki 
cyfrowej

Częściej niż raz w miesiącu 34,4 47,3 4,1
Kilka razy na semestr 40,4 28,7 22,4
Raz na semestr 12,3  9,8 12,6
Nie korzystam 12,9 14,2 60,9

Tab. 1. Odpowiedzi wszystkich uczestników badania dotyczące częstotliwości 
korzystania z różnych form udostępniania (w %).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet.

Jak często korzysta Pan/Pani z bibliotek cyfrowych ?
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Wykr. 1. Częstotliwość korzystania z bibliotek cyfrowych przez studentów 
różnych lat i typów studiów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet.

Z przedstawionych danych wynika, że około 75% badanych regularnie korzysta 
z usług zarówno wypożyczalni, jak i czytelni, a tylko 26,5% z biblioteki cyfrowej. Nato�
miast zdecydowana liczba studentów (60,9%) nie korzysta z bibliotek cyfrowych pomi�
mo, że większość z nich (68%) deklaruje znajomość pojęcia biblioteki cyfrowej.

politechnika 2009-3.indd   187 2009�05�11   12:04:41



188 Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych

����

Wykr. 2. Deklarowana przez studentów znajomość pojęcia biblioteki cyfrowej.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet.

W dalszej części ankiety badano deklarowany przez studentów stopień satysfakcji 
z usług oferowanych przez wypożyczalnię, czytelnie i bibliotekę cyfrową. Wyniki przed�
stawia tabela 2.

Na pytanie o stopień zadowolenia z liczby oferowanych przez wypożyczalnię mate�
riałów do studiowania zdecydowanie tak odpowiada znikomy procent badanych (2,7%). 
Raczej tak twierdzi 41,8% wszystkich uczestników badania. Jednak łączna liczba zado�
wolonych czytelników tj. tych, którzy odpowiadają zdecydowanie tak oraz raczej tak 
wynosi 44,5%, natomiast niezadowolonych, a więc tych, którzy odpowiadają raczej nie 
i zdecydowanie nie jest 48,1%. Liczba niezadowolonych jest nieznacznie wyższa. 

 
Czy ilość

podręczników  
i skryptów  

w wypożyczalni 
jest zadawalająca?

Czy tzw. wolny 
dostęp do półek  

w czytelniach jest 
satysfakcjonujący?

Czy widzi Pan(i)
potrzebę 

udostępniania 
materiałów  

w biblioteki cyfrowej?
Zdecydowanie TAK 2,7 31,4 50,3

Raczej TAK 41,8 51,1 25,4
Raczej NIE 26,5 6,6 0,8

Zdecydowanie NIE 21,6 2,2 1,1
Nie mam zdania 7,4 8,7 22,4

Tab. 2. Odpowiedzi wszystkich uczestników badania na pytania dotyczące 
różnych form udostępniania zbiorów (w %).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet.

Na pytanie o stopień zadowolenia z wolnego dostępu do półek zdecydowanie tak od�
powiedziało 31,4% ogółu badanych, natomiast raczej tak – 51,1.

Na końcu badania zapytano studentów czy uważają za konieczne stworzenie przez 
bibliotekę nowego pola udostępniania zbiorów, jakim mogłaby być biblioteka cyfrowa. 
Rezultat pokazuje wykres 3.

politechnika 2009-3.indd   188 2009�05�11   12:04:42



SESJA V  189
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Wykr. 3. Potrzeba udostępniania materiałów w bibliotece cyfrowej 
według studentów różnych lat i typów studiów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet.

Na wyżej postawione pytanie zdecydowanie tak odpowiedziało 50,3% badanych i ra-
czej tak – 25,4%. Odpowiedzi raczej nie i zdecydowanie nie stanowią łącznie 1,9%, 
a 22,4% respondentów wyraziło, że nie ma zdania. Na powyższych wykresach zaobser�
wować można jednomyślność wszystkich grup badanych.

Podsumowując można powiedzieć, że studenci Uniwersytetu Ekonomicznego na�
leżą do aktywnych czytelników, korzystających z usług biblioteki i tradycyjnych form 
udostępniania zbiorów przynajmniej kilka razy w semestrze. Liczba oferowanych przez 
wypożyczalnię skryptów i podręczników do studiowania nigdy nie będzie wystarczająca 
dla wszystkich. Wolny dostęp do półek w czytelniach ma wiele zalet i dla większości 
studentów jest satysfakcjonującym sposobem korzystania ze zbiorów, jednak 19 osób 
zgłosiło pewne zastrzeżenia, co do tej formy, m.in.:

„problem ze znalezieniem na półkach potrzebnych książek”, �
„ktoś wziął na ksero”, �
„jest w czytaniu”  � 11.
W odniesieniu do pytań dotyczących biblioteki cyfrowej zastanawiać może, dlaczego 

studenci rzadko korzystają z jej zasobów, skoro – jak wynika z powyższych badań – 
większość studentów zna jej pojęcie. Może nie każdy ma jednakowy dostęp do Internetu, 
może w grę wchodzą tradycyjne preferencje czytelnicze lub brak interesującej literatu�
ry, która mogłyby stanowić materiały do studiowania (w szczególności brak skryptów 
i podręczników). To ostatnie przypuszczenie zdaje się potwierdzać jedna z opinii osoby 
niezadowolonej z wolnego dostępu do półek w czytelni wyrażona w ankiecie: „Ponieważ 
pozycji jest mało, w związku z tym obowiązuje zasada – kto pierwszy, ten lepszy. Dobrym 
rozwiązaniem byłby dostęp do książek w wersji elektronicznej”. 
11 Cytaty pochodzą z ankiet.
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Z danych liczbowych wynika, że studenci pozytywnie podchodzą do możliwości korzy�
stania z materiałów do studiowania za pośrednictwem biblioteki cyfrowej. Za rozwojem 
takiej formy udostępniania zbiorów opowiada się 75,7% badanych. Liczba ta wskazuje, że 
należy poważnie wziąć pod uwagę uczynienie z biblioteki cyfrowej kolejnego pola udo�
stępniania oferującego studentom materiały niezbędne w procesie dydaktycznym, w tym 
skrypty i podręczniki. Wyniki ankiety mogą także posłużyć jako argument w rozmowach 
z władzami uczelni przekonujący do konieczności rozbudowy biblioteki cyfrowej.

Jak wspomniano wyżej, było to pierwsze badanie wśród studentów, zawierające pyta�
nia związane z biblioteką cyfrową. Biorąc pod uwagę fakt, że biblioteka cyfrowa jest na 
Uniwersytecie Ekonomicznym zjawiskiem stosunkowo nowym i jej oferta nie jest jesz�
cze zbyt bogata, badanie miało dosyć ogólny charakter i nie mogło być analizowane bez 
uwzględnienia tradycyjnych metod udostępniania zbiorów. Jeżeli z czasem liczba pozy�
cji na platformie biblioteki cyfrowej będzie większa, nastąpi konieczność prowadzenia 
cyklicznych i bardziej szczegółowych badań na temat zadowolenia studentów z nowej 
formy korzystania ze zbiorów.

Uwagi końcowe
W chwili obecnej Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego jest pełnopraw�

nym członkiem Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej i posiada techniczne i organizacyjne 
możliwości upowszechniania swoich zbiorów w sieci globalnej. Po blisko dwóch latach 
starań kolekcja prac publikowanych na platformie cyfrowej nie jest jednak duża. Doty�
czy to zarówno liczby współczesnych prac naukowych, jak i starych druków. 

Prezentacja starych druków w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej jest elektroniczną 
formą zarówno udostępniania, jak i zabezpieczania zbiorów. Niewielka liczba tego ro�
dzaju dokumentów, które zamieszczono dotychczas w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfro�
wej wynika z braku wystarczających funduszy na zakup odpowiedniego do tego typu 
prac skanera, którego koszt mógłby przewyższyć wartość antykwaryczną starych dru�
ków. Jedynym rozwiązaniem jest projekt digitalizacji pojedyn czych egzemplarzy prze�
prowadzonej przez firmę zewnętrzną na zasadzie outsourcingu. 

Prezentacja współczesnych prac naukowych nie wymaga w większości wypadków 
skanowania, gdyż teksty publikacji są dostarczane przez autorów w wersji elektronicz�
nej. Jednak zamieszczanie ich w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej wymaga każdorazo�
wo zgody autorów i to jest powodem niewielkiej ich liczby na jej platformie. 

Biblioteki wielu wyższych uczelni w kraju mogą poszczycić się większymi zasobami 
na platformach swych bibliotek cyfrowych. Pomagają im w tym wewnętrzne zarządze�
nia władz ich macierzystych uczelni. Przykładowo rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej 
i Politechniki Krakowskiej wydali zarządzenia w sprawie, opracowania i udostępniania 
przez Bibliotekę Główną rozpraw doktorskich obronionych w tych uczelniach. Zarządze�
nia nakładają na doktorantów obowiązek przekazania bibliotece swej rozprawy doktorskiej 
w wersji drukowanej i elektronicznej, celem umieszczenia tej ostatniej w bibliotece cyfro�
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wej12. Z autorami innych prac naukowych Politechnika Krakowska zawiera umowy licen�
cyjne, na mocy których autorzy udzielają uczelni „licencji na korzystanie i rozporządzanie 
autorskim prawem majątkowym do utworu” na wskazanych w umowie polach eksploata�
cji, w tym „przechowywania i archiwizowania utworu w formie elektronicznej w zasobach 
Biblioteki Cyfrowej Politechniki Krakowskiej”13. Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Po�
znańskiego wydano wewnętrzne zarządzenie, by wszystkie skrypty udostępniać w formie 
elektronicznej bez ograniczeń14. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa jako pierwsza 
rozpoczęła udostępniać utwory współczesne na licencji Creative Commons15.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego stara się wykorzystywać różne 
możliwości wywarcia wpływu i zachęcenia kadry naukowej do prezentacji swych prac 
w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Czyni to m. in. przez cykliczne pisanie ogłoszeń 
na stronie internetowej uczelni, przypominających o takiej możliwości, rozmowy z kon�
kretnymi pracownikami, poruszanie problemu na zebraniach Senatu i Rady Bibliotecz�
nej, badanie potrzeb czytelniczych różnych grup środowiska uczelni. 

Bibliotekarze dali dobry przykład decydując się na umieszczenie w Dolnośląskiej 
Bibliotece Cyfrowej książki własnego autorstwa Ewolucja procesów bibliotecznych na 
tle dziejów Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ponadto podczas 
zajęć z przedmiotu „Biblioteczne systemy informacyjne” zapoznając studentów z różny�
mi serwisami służącymi do wyszukiwania informacji bibliotekarze zachęcają do korzy�
stania z bibliotek cyfrowych. 

Zgodnie z planami, w mającym powstać w 2011 r. nowym budynku Dolnośląskiego 
Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej będą udostępniane czytelnikom zdigita�
lizowane zbiory własne i zewnętrzne w sieci lokalnej16. 

Bibliotekarze dostrzegając wagę problemu, jaką jest stworzenie poważnej kolekcji 
cyfrowej zbiorów Uniwersytetu Ekonomicznego są w swych działaniach jednak dość 
odosobnieni i nie zawsze znajdują zrozumienie kadry naukowej i władz uczelni. Najwi�
doczniej trzeba jeszcze trochę popracować nad propagowaniem idei biblioteki cyfrowej 
w środowiska uczelni, działając na zasadzie kropli drążącej kamień, wykazując przy tym 
dużo spokoju, taktu i benedyktyńskiej cierpliwości. 
12 Zarządzenie nr 19/2006 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 2 listopa-

da 2006 r. w sprawie gromadzenia, rejestrowania i udostępniania rozpraw doktorskich w Akademii Górni-
czo-Hutniczej [online] [dostęp 29.04.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://www.bg.agh.edu.pl/PL/index.php?p=zarz19-2006&skin=1 [oraz] Zarządzenie nr 5 Rektora Politechni-
ki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie z dnia 11 lutego 2008 r. znak R.0201-17/2008 w sprawie 
gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej rozpraw doktorskich 
bronionych na Politechnice Krakowskiej [online] [dostęp 26.05.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://www.biblos.pk.edu.pl/files/File/zarzadzenie.pdf.
13 Umowa licencyjna niewyłączna na korzystanie z autorskich praw majątkowych [online]. Kraków: BPK, 

[2008] [dostęp 26.05.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.biblos.pk.edu.pl/files/File/licencja(3).pdf.
14 Kuczkowska M.: Buszując w sieci… w poszukiwaniu e-booków, Semestr 2008 nr 1-2, s. 7.
15 Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa [online] [dostęp 9.05.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://kpbc. umk.pl/dlibra/news?news=full#6cf5a1fd-beab-4980-9de7-842376585e93.
16 Żmigrodzka B.: Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej, Nasza Akademia 2008 nr 1 

(39) s.28.
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Cooperation of a library with the scientific environment 
during the process of creating of a digital library on the 
example of the Main Library of the Wrocław University 

of Economics.

The above paper describes the process of creating a digital library in the Main Library of 
the Wrocław University of Economics, which became a member of the consortium called 
the Lower Silesian Digital Library. There have been presented the most important organi-
zational actions- courses for employees, buying of equipment, inserting in the platform 
of the lower Silesian Digital Library first publications- a selection of Polish old prints 
on economy, previously not available. Enlarging of the digital collection, especially by 
the latest items is restricted by the copyright. In the next part of the paper there have 
been presented steps taken by the library in cooperation with the university environment 
towards the information campaign on the essence of a digital library and on encouraging 
scientific staff to agree to insert and display their works in the platform. Lectures with stu-
dents also cover the area of promotion of using digital resources and the paper presents 
results of a survey on different methods of making library resources available. The last 
part shows problems with enlarging the collection of the digital library and presents the 
ways of overcoming these problems in different universities in Poland.
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Jolanta przyłUSka

Biblioteka Naukowa
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Repozytorium – magazyn dokumentów  
czy wirtualna społeczność?

Zarówno biblioteka cyfrowa jak i repozytorium stanowią swego rodzaju magazyn doku-
mentów elektronicznych – przechowują i udostępniają zbiory cyfrowe. Są jednak zasady 
funkcjonowania obu tych postaci magazynów wirtualnych, które różnicują je. Szczególnie 
w środowisku akademickim widoczna jest odmienna rola biblioteki cyfrowej i repozyto-
rium instytucjonalnego. 
Referat jest próbą określenia roli jaką może pełnić repozytorium instytucjonalne w budo-
waniu wirtualnej społeczności danej uczelni. Kto buduje, a kto zarządza taką społeczno-
ścią – biblioteka czy uczelnia? Jakie cechy posiada repozytorium, które pozwalają na two-
rzenie wirtualnej społeczności uczelni? Kto jest wirtualnym odpowiednikiem pracownika 
uczelni? W odpowiedzi na te pytania pomocne będą doświadczenia zdobyte przy budowa-
niu repozytorium dziedzinowego i ankieta wysłana do twórców innych repozytoriów.

Potwierdzenia istnienia czegokolwiek coraz częściej szukamy w Internecie. Spraw�
dzamy informacje o uczelni, o bibliotece, o autorze i jego pracach. Niepokoimy się, gdy 
czegoś nie znajdziemy. Zastanawiamy się czy źle szukamy, czy też być może nie ma 
odpowiedzi na nasze pytanie. Nie ma jej w świecie wirtualnym czy w świecie rzeczywi�
stym? Czasami ulegamy złudzeniu, że prawdziwe istnienie jest w mediach elektronicz�
nych. Media te bazują na narzędziach dających możliwość naśladowania świata realne�
go. Powstaje więc drugi świat – wirtualny, a dążenie do funkcjonowania w nim służy 
potwierdzeniu tego, co dzieje się w realnym świecie. 

Tworząc biblioteki cyfrowe możemy budować nie tylko zbiory dokumentów dostęp�
nych z dowolnego komputera, ale także zakładać odpowiedniki uczelni, posiadające 
strukturę, wydziały oraz wirtualną społeczność naukowców i użytkowników wraz z ich 
publikacjami i wynikami badań. 

Biblioteka cyfrowa i repozytorium jako magazyn  
dokumentów elektronicznych

„Biblioteka cyfrowa” (zwana także biblioteką internetową, wirtualną czy elektronicz�
ną) jest to umowny termin stosowany do określenia sposobu udostępniania dokumentów 
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w formie cyfrowej. Oznacza zarówno zasoby, które można przeszukiwać, jak również 
stosowane metody gromadzenia, wyszukiwania, udostępniania i przesyłania danych 
w oparciu o technikę informatyczną. Postrzegana jest jako zorganizowany zasób infor�
macji i wiedzy wzbogacony o dodatkowe funkcje dzięki technologii cyfrowej. Mogą ją 
tworzyć pojedyncze biblioteki, których własne zbiory są w pełni zdigitalizowane lub też 
grupa bibliotek wspólnie udostępniająca swoje zbiory w sieci. Powstają także biblioteki 
cyfrowe, które pozyskują dokumenty poprzez wyszukiwanie ich w rozproszonych zaso�
bach sieciowych, funkcjonują dzięki przechowywaniu tylko metadanych i wykorzysta�
niu standardowych protokołów wyszukiwania i transmisji danych1.

Termin „repozytorium” dawniej oznaczał miejsce służące do przechowywania akt 
i ksiąg urzędowych z możliwością korzystania z nich. Obecnie rozumiany jest coraz 
częściej jako magazyn, depozyt dokumentów cyfrowych gromadzonych przez samych 
autorów, przy pomocy odpowiedniego interfejsu i udostępnianych sieciowo bez ogra�
niczeń lub tylko dla określonej grupy uprawnionych użytkowników. Materiały zgroma�
dzone w repozytorium mogą być częścią biblioteki cyfrowej. W zależności od potrzeb 
buduje się repozytoria tematyczne (subject-specific), gromadzące publikacje i wyniki 
badań z określonej dziedziny wiedzy lub też repozytoria instytucjonalne, które służą do 
magazynowania różnego typu dokumentów związanych z daną instytucją2. Można też 
budować repozytoria osobowe do gromadzenia prac autora, repozytoria regionalne, kra�
jowe oraz repozytoria określonego typu dokumentów jak rozprawy doktorskie, habilita�
cyjne uczelni lub wydziału3. Repozytorium jest wykorzystywane także przez redakcje 
czasopism do tworzenia archiwum publikacji elektronicznych określonych czasopism. 
W repozytoriach można gromadzić dokumenty różnego typu takie jak preprinty, post�
printy publikacji, szarą literaturę, raporty z badań, sprawozdania, materiały konferencyj�
ne, prezentacje multimedialne, zdjęcia, mapy, nuty, filmy.

Zasadniczym celem funkcjonowania repozytoriów w środowisku akademickim jest 
udostępnianie wyników badań, raportów, sprawozdań, jak również przyspieszenie pro�
cesu publikacyjnego poprzez dzielenie się z innymi użytkownikami elektroniczną wersją 
preprintów lub postprintów artykułów publikowanych w tradycyjnych czasopismach. 
Repozytoria skracają proces publicznego przedstawienia wyników prac naukowych, nie 
zastępują jednak tradycyjnej formy czasopism. Wydanie publikacji w czasopiśmie podle�
ga procesom oceny i recenzji, a zamieszczenie publikacji w repozytorium jest formą ma�
1 Nahotko M.: Cyfrowa najmłodsza siostra bibliotek, Konspekt [online] 2004 nr 16 [dostęp 19.04.2008]. 

Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/19/nahotko.html; Nahotko M.: Od cyfrowych 
bibliotek do cyfrowych bibliotekarzy. W: Elektroniczny transfer wiedzy – repozytoria wiedzy: problemy 
technologiczne, organizacyjne i prawne. XI edycja konferencji z cyklu Archiwizacja i digitalizacja. War�
szawa 2006, s. 72; Kaczmarek E. Karwasiński P.: Biblioteki cyfrowe – przyszłość współczesnego biblio�
tekarstwa, Logistyka 2006 nr 6, s. 62.

2 Bjőrk B.: Open access to scientific publication – an analysis of the barriers to change? Biuletyn EBIB [on�
line] 2005 nr 63 [dostęp 17.04.2008]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/bjork.php.

3 Rychlik M., Karwasińska E.: Repozytorium instytucjonalne jako czynnik wspomagający rozwój nauki 
w środowisku akademickim, Biblioteka 2007 nr 11, s. 154; Karwasińska E., Rychlik M.: Czy repozytoria 
będą wspierać naukę w Polsce? Logistyka 2007 nr 4, s. 95.
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gazynowania i archiwizowania pracy, chociaż może też podlegać procesowi weryfikacji 
przed publicznym udostępnianiem.

Repozytoria pozwalają na zakładanie określonych kolekcji dokumentów i tworzenie 
hierarchicznej struktury gromadzonych danych. Dzięki temu możliwe jest budowanie 
repozytorium o strukturze odzwierciedlającej funkcjonującą w rzeczywistości organiza�
cję. W ten sposób powstają tzw. repozytoria instytucjonalne, gdzie termin „instytucjo�
nalne” oznacza, że dokumenty w nim gromadzone powstały w tej instytucji lub należą 
do niej, ale mogą być również uporządkowane w sposób zhierarchizowany zgodnie ze 
strukturą organizacyjną uczelni.

Repozytorium w komunikacji naukowej
Tworząc repozytorium, gromadzące pre- lub postprinty prac publikowanych później 

przez określonych wydawców, należy pamiętać o obowiązujących zasadach prawa autor�
skiego. Autorskie prawo majątkowe jest często przenoszone na wydawcę na podstawie 
umowy wydawniczej zobowiązującej wydawcę do wydania i rozpowszechniania utworu. 
Na wykorzystanie utworu w repozytorium na określonych warunkach zawierana jest z au�
torem umowa licencyjna, która nie przenosi praw majątkowych. Politykę wydawców wo�
bec bezpłatnego udostępniania publikacji dla użytkownika końcowego można sprawdzić 
w bazie SHERPA (http://sherpa.ac.uk/romeo.php). W zależności od zasad stosowanych 
przez wydawcę autor przekazuje swoją pracę do repozytorium w formie preprintu (przed 
recenzją) lub w formie postprintu (po recenzji). Wymagana jest często konieczność poda�
nia adresu internetowego strony wydawcy, gdzie zamieszczany jest odpowiednik publika�
cji w wersji firmowanej przez redakcję. Przekazując pracę do depozytu elektronicznego 
autor poświadcza oryginalność publikacji oraz udziela organizatorom repozytorium praw 
niewyłącznych na udostępnianie dzieła. Jeśli zamieszczanie pracy przebiega za pośred�
nictwem redaktora repozytorium, wówczas autor powiadamia redaktora o autentyczności 
i wiarygodności jego pracy i wyraża zgodę na archiwizację i udostępnianie.

Zaletą repozytoriów, które stosują zasady Open Access, czyli bezpłatnego udostęp�
niania treści dla użytkownika, jest zniesienie barier w dostępie do wiedzy. Wykorzy�
stanie protokołów umożliwiających jednoczesne przeszukiwanie rozproszonych źró�
deł informacji (OAI-PMH Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) 
zwiększa skuteczność wyszukiwania, rozpowszechniania a w rezultacie oddziaływania 
publikacji. Autoarchiwizacja preprintów i przed ich formalnym opublikowaniem i post�
printów po opublikowaniu wpływa na wzrost liczby cytowań, a także wzrost liczby 
pobrań4.

Rozwijające się technologie informacyjne dają możliwość upublicznienia wiedzy 
w Internecie szybciej niż w tradycyjnych czasopismach naukowych. Budzi to wiele wąt�

4 Nahotko M.: Wpływ Open Access na poziom cytowań publikacji. W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB 
Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku, Materiały konferencyjne EBIB [onli�
ne]. 2007 nr 18 [dostęp 11.04.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/nahotko.php.
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pliwości co do merytorycznej wartości publikowanych treści z jednej strony i jednocze�
śnie jest pokusą do elektronicznego rozpowszechniania publikacji i szybszego komu�
nikowania się w świecie nauki. W warunkach polskich publikacje w czasopismach są 
ciągle jednym ze znaczących elementów potwierdzania i sprawdzania pozycji i wartości 
poszczególnych naukowców i instytucji akademickich5. Publikacje elektroniczne mogły�
by być uznane za równoważne w stosunku do publikacji drukowanych z zastrzeżeniem, 
że będą się ukazywać pod siglum wydawcy6. Czasopisma drukowane są trwalsze a tekst 
drukowany jest łatwiejszy w odbiorze. Natomiast zaletą czasopism elektronicznych jest 
szybkość ich rozpowszechniania, nieograniczony zasięg, łatwość indeksowania, moż�
liwość sprowadzania i czytania tylko wybranych artykułów oraz tworzenia własnych 
kolekcji i międzytekstowych powiązań linkujących do siebie. Wadą jest ich ulotność 
i słaba ochrona praw autorskich7. Jednak dla komunikacji naukowej istotna jest szybkość 
i swoboda dostępu, możliwość kompletowania wiedzy dziedzinowej i szukania powią�
zań tematycznych. Te cechy sprawiają, że czasopisma elektroniczne stają się coraz czę�
ściej dominującą formą przekazu naukowego. Na zmianę modelu komunikacji naukowej 
może w znacznym stopniu wpłynąć tworzenie repozytoriów dziedzinowych i instytu�
cjonalnych powstających pod nadzorem uczelni lub biblioteki akademickiej dających 
gwarancję przestrzegania praw autorskich i będących formą cyfrowego zabezpieczenia 
dotychczasowych dokumentów drukowanych.

Rola repozytorium w budowaniu wirtualnej społeczności
Decydując się na założenie cyfrowej biblioteki mamy na uwadze często tworzenie 

zasobów będących odpowiednikami fizycznie istniejących książek i czasopism w maga�
zynach bibliotecznych lub też tworzymy całkowicie nowy zbiór dokumentów wyłącznie 
elektronicznych. Biblioteka cyfrowa ma raczej charakter uniwersalny, skierowana jest 
do szerokiego kręgu odbiorców, obejmuje większe kolekcje, jej struktura jest bardziej 
sformalizowana.

Podejmując wyzwanie tworzenia repozytorium kierujemy się w stronę narzędzia da�
jącego możliwość budowania mniejszych kolekcji, często złożonych z pojedynczych ar�
tykułów a nie całych czasopism, tylko określonych fragmentów (rozdziałów) a nie pełnej 
książki. Odpowiedni interfejs i mniej sformalizowany charakter repozytoriów umożli�
wiają włączenie autorów do deponowania publikacji (autoarchiwizacja), mogących w ten 
sposób dzielić się z innymi użytkownikami wiedzą, która nie przeszła procedur recenzji, 
selekcji do czasopism i/lub nie ma odpowiedników drukowanych. Firmując własnym 
nazwiskiem lub nazwą instytucji akademickiej patronującej repozytorium autorzy decy�
dują się na szybkie i nieograniczone (globalne) udostępnianie i jednocześnie na szeroką 
krytykę swoich prac. Administrator repozytorium możne ograniczyć dostęp tylko dla 
5 Kurzydłowski K. J.: Uwagi na temat czasopism naukowych w Polsce z perspektywy MNiSW. W: Czaso-

pisma naukowe – zmierzch czy transformacja? Warszawa 2007, s. 7.
6 Błeszyński J.: Czasopisma a Internet. W: Czasopisma naukowe – zmierzch czy transformacja? Warszawa 

2007, s. 14.
7 Wojciechowski J.: Pomiędzy drukiem a digitalizacją, Bibliotekarz 2008 nr 4, s. 3-7.
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uprawnionych osób tworząc w ten sposób miejsce archiwizacji i porozumiewania się dla 
zamkniętego kręgu odbiorców.

Aby zrozumieć funkcjonowanie repozytorium instytucjonalnego w większej organi�
zacji jaką jest uczelnia, należy zacząć od odpowiedzi na pytanie czym jest społeczność, 
grupa czy jednostka, w odniesieniu do świata realnego i wirtualnego. Fizycznie istniejąca 
uczelnia jest w ogólnym ujęciu społecznością zawodową o charakterze edukacyjnym 
i naukowym, w której pracowników łączy określony cel i działania związane z wykony�
waną pracą. Członkowie tej społeczności pozostają we wzajemnych interakcjach, dzie�
lą się na grupy, podgrupy, zespoły, tworząc w miarę stabilną strukturę. Mają określone 
wspólne cele i postrzegają siebie jako przedstawicieli tej właśnie społeczności akade�
mickiej. W formalnie działającej grupie o stabilnej strukturze relacje między członkami 
pozwalają właściwie i przewidywalnie funkcjonować. Każdy ma przypisaną rolę orga�
nizacyjną, zna normy, zasady działania grupy, określone miejsce w statusie społecznym, 
prestiż i poczucie przynależności. Ważnym determinantem struktury grupowej jest jej 
spójność, czyli siła przyciągania uczestników do pozostania w grupie, przejawiająca się 
w akceptacji celów i odnoszeniu sukcesów grupowych8.

W świecie wirtualnym nie jest inaczej. E-społeczności powstają na podobnych zasa�
dach. Narzędzia, którymi dysponuje Internet pozwalają coraz bardziej naśladować rzeczy�
wistość. Społeczność wirtualna może wykonywać te same czynności, które wykonujemy 
w świecie rzeczywistym. Jedna z definicji przedstawia e-społeczność jako „zbiorowość 
użytkowników Internetu, którzy w aktywny sposób wykorzystują tę platformę komunikacji 
do wymiany informacji i komunikatów związanych z ich wspólnymi zainteresowaniami, 
przekonaniami lub postawami”9. 

Idea społeczności wirtualnej opiera się na wykreowaniu układu wzajemnych relacji 
między organizacją a jej otoczeniem za pośrednictwem medium jakim jest Internet. Bu�
dowanie e-społeczności wykorzystywane jest głównie w celach konsumenckich, ale nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby model konsumencki można było wykorzystać w innych 
grupach zainteresowań np. w środowisku akademickim.

Zakładanie społeczności wirtualnej danej uczelni polega na stworzeniu miejsca w In�
ternecie pod patronatem instytucji, wokół którego skupiają się użytkownicy (autorzy 
prac i potencjalni czytelnicy). Wymaga to zainstalowania odpowiedniego oprogramo�
wania, które będzie zarządzać społecznością, umacniać więzi, budować lojalność tak, 
aby użytkownicy regularnie odwiedzali to miejsce internetowe i mieli do niego zaufanie. 
Potrzebna tu jest stosowna wiedza marketingowa, psychologiczna oraz wykorzystanie 
interaktywnych narzędzi do komunikowania się.

Budowanie repozytorium instytucjonalnego można porównać do zakładania społecz�
ności wirtualnej, która funkcjonuje w świecie rzeczywistym, a serwis społecznościowy 
jest dla niej dodatkowym narzędziem komunikacji. Instalując odpowiednie oprogramo�
wanie do budowy repozytorium tworzymy w Internecie miejsce pod patronatem uczelni 

8 Jaschnis A.: Psychologia organizacji. Warszawa 2008, s. 165.
9 Smektała T.: Public Relations w Internecie. Wrocław 2006 s. 148.
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lub biblioteki. Wprowadzamy strukturę uczelni i hierarchizujemy ją. Możemy dokładnie 
odzwierciedlić fizycznie istniejącą instytucję lub zbudować nowy model. Oprogramo�
wanie do budowy repozytorium pozwala nam na kreowanie wirtualnych uczestników 
społeczności (e-people), którzy są odpowiednikami pracowników uczelni. Tworzą oni 
dokumenty magazynowane w repozytorium, są autorami publikacji lub redaktorami 
uprawnionymi do wpisywania dokumentów. 

Narzędziem do budowania wizerunku repozytorium jest personalizacja serwisu. 
Chcąc, aby nasze repozytorium było identyfikowane jako określona społeczność akade�
micka możemy decydować o rozmieszczeniu elementów graficznych, kolorystce serwi�
su, layoucie. Zabiegi tego typu mają na celu stworzenie poczucia, że jest to nasza niepo�
wtarzalna społeczność, możemy ją sami kreować i odróżniamy się od innych10. Możemy 
wprowadzić najbardziej oryginalne elementy multimedialne, dodatkowo wzmacniające 
więź. Każdy uczestnik może otrzymać swój profil, dowolnie przez niego modyfikowany, 
gdzie może zamieścić informacje o sobie, zdjęcie i użyteczne linki.

Podejmując trud tworzenia repozytorium stawiamy sobie pytanie – po co? W od�
niesieniu do wirtualnej społeczności konsumenckiej pytanie to brzmi – jaka jest grupa 
docelowa? Repozytorium kierowane jest do potencjalnych użytkowników, z którymi ko�
munikuje się poprzez odpowiednie narzędzia linkujące do serwisów zewnętrznych (pro�
tokół OAI-PMH), dzięki którym informacje zgromadzone w repozytorium są dostępne 
z poziomu przeglądarek internetowych (np. Google). Jeżeli nasze repozytorium jest na 
tyle dobre, że zdobędzie sobie zaufanie określonych czytelników, którzy będą do niego 
zaglądać to powstanie więź między użytkownikami przejawiająca się np. wzrostem cy�
towań udostępnianych publikacji. Wierni (lojalni) klienci nie tylko będą czytać nasze 
dokumenty, ale również rekomendować (cytować) je innym użytkownikom.

Dzięki narzędziom internetowym użytym do budowania repozytorium pracownik uczel�
ni znajduje się w nowej przestrzeni społecznej. Z tej perspektywy sieć kontaktów nawią�
zanych poprzez repozytorium instytucjonalne przypomina tkankę społeczną. Wiąże pra�
cowników uczelni, studentów i innych użytkowników na wielu płaszczyznach. Nie widać 
bezpośrednio wieku, płci, stanowisk i tytułów ani innych wyróżników statusu społeczności 
akademickiej. Ważniejsze znaczenie do nawiązania kontaktu ma potrzeba zainteresowań 
badawczych i obszar tematyczny zamieszczanych prac. W realnym życiu uczelni w zakre�
sie interakcji społecznych ważne znaczenie ma tożsamość rozmówcy. Komunikacja po�
przez Internet nie opiera się na przekazie informacji związanym z typowymi wyróżnikami 
tożsamości. Użytkownik określany jest na podstawie informacji, które sam generuje i kon�
troluje11. W repozytorium użytkownika identyfikuje się głównie jako autora dokumentów. 
Ważnym wymiarem w przestrzeni społecznej repozytorium jest brak znaczenia fizycznej 
odległości i różnicy czasowej, liczy się natomiast dostępność prac i ich jakość. 

10 Gustowski W.: E-społeczność. Jak budować i wykorzystywać społeczności internetowe w nowoczesnych 
działaniach e-maketingowych. Gliwice 2007, s. 59.

11 Nowak A., Krejtz K.: Internet z perspektywy nauk społecznych. W: Społeczna przestrzeń Internetu. War�
szawa 2006, s. 11.
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Rola użytkownika w budowaniu repozytorium
W społeczności wirtualnej ważny jest wkład samych użytkowników w jej tworzenie. 

Interaktywny Internet budowany poprzez technologię Web 2.0 opiera się na tworzeniu 
grup i sieci uczestników. Prostota obsługi, włączenie użytkowników w tworzenie treści 
serwisu i szeroka dostępność wpływają na zmianę roli użytkownika z biernego odbiorcy 
treści na aktywną formę kreowania zawartości serwisów. Miejsce spotkań wirtualnych 
oparte o aktywne uczestnictwo, gromadzenie treści zgodnie z potrzebami odbiorcy, za�
mieszczanie zdjęcia i informacji o sobie, powiadamianie użytkownika poprzez email 
o nowych materiałach, wykorzystanie kanałów RSS, to niektóre z elementów Web 2.0, 
które budują sieć powiązań społecznych. Zastosowanie ich w serwisach dla społeczności 
akademickiej, korzystającej z cyfrowych bibliotek zmierza w kierunku tworzenia Libra�
ry 2.0.

Zmiana jednostronnej oferty bibliotek na współtworzenie jest szczególnie widoczna 
w oprogramowaniu do budowy repozytoriów. Przykładem może być software DSpace 
powstały przy współpracy Massachusetts Institute of Technology i Hewlett Packard. 
Oparty jest na tzw. wolnej licencji, służy głównie do tworzenia repozytoriów instytu�
cjonalnych i bibliotek cyfrowych, w celu uporządkowanego przechowywania i udo�
stępniania różnego typu dokumentów powstałych w danej instytucji. Nastawiony jest 
na tworzenie uczelnianych repozytoriów i oprócz typowych funkcji biblioteki cyfrowej 
daje możliwość tworzenia społeczności12. Z biblioteki cyfrowej opartej na DSpace może 
korzystać dowolny użytkownik Internetu, natomiast tylko użytkownik zarejestrowany 
ma szersze uprawnienia. Po zarejestrowaniu w repozytorium można otrzymać przywileje 
nadane przez administratora systemu: czytelnika z możliwością subskrypcji określonych 
kolekcji zbiorów lub autora z prawem do zamieszczania swoich obiektów. O tym jakie 
dokumenty będą przechowywane mogą decydować sami użytkownicy. 

Rozwój repozytoriów na świecie
Tempo powstawania repozytoriów na świecie w ostatnich latach jest ciągle duże. We�

dług danych z OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) od 2006 r. powstało 
ponad 1000 repozytoriów na świecie (rys. 1). Największy przyrost był w 2006 r., a ten�
dencja wzrostowa utrzymuje się nadal. Obserwowany jest także wzrost repozytoriów 
instytucjonalnych z wykorzystaniem oprogramowania DSpace (rys. 2).

W repozytoriach składowane są różne typy dokumentów – od publikacji naukowych 
po bazy danych i oprogramowanie (rys. 3). Najczęściej archiwizowane są publikacje 
z czasopism – 60%, rozprawy doktorskie i dysertacje naukowe – 50%, niepublikowane 
raporty i dokumenty robocze – 46%, materiały konferencyjne – 36%, książki – 30%, 
multimedia i materiały audiowizualne – 22%, bibliografia załącznikowa – 15%, materia�
ły dydaktyczne – 14%, bazy danych – 5%, oprogramowanie – 2%, patenty – 1%.

12 Miller M., Mroczek E.: Profil użytkownika i inne elementy Web 2.0 w bibliotekach cyfrowych, Biuletyn 
EBIB [online] 2005 nr 63 [dostęp 17.04.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://www.ebib.info/2007/88/a.php?miller_mroczek.
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Rys. 1. Wzrost liczby repozytoriów na świecie.
Źródło: wg DOAR, 10.06.2008.

����

Rys. 2. Wzrost liczby repozytoriów DSpace na świecie.
Źródło: wg DOAR, 02.06.2008.

����

Rys. 3. Zawartość repozytoriów na świecie.
Źródło: wg DOAR, 02.06.2008.
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Rys. 4. Oprogramowanie używane do budowy repozytoriów.
Źródło: wg DOAR, 02.06.2008.
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Rys. 5. Typy repozytoriów na świecie.
Źródło: wg DOAR, 02.06.2008.

����

Rys. 6. Rozmieszczenie repozytoriów na świecie.
Źródło: wg DOAR, 02.06.2008.
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Wśród stosowanego oprogramowania najczęściej występuje DSpace – 26% i EPrints – 
20% (rys. 4). Najczęściej budowane są repozytoria instytucjonalne i tematyczne (rys. 5). 
W tworzeniu repozytoriów przoduje Europa i Ameryka Płn. (rys. 6).

Repozytoria instytucjonalne w praktyce – analiza ankiety 
W celu przeanalizowania związków pomiędzy biblioteką i uczelnią w procesie budo�

wania i zarządzania repozytorium została wysłana ankieta do osób administrujących wy�
branymi repozytoriami na świecie. Adresy serwisów uzyskano na podstawie Directory of 
Open Access Repositories i Registry of Open Access Repositories. Z zarejestrowanych 
archiwów wybrano te, które dotyczyły repozytoriów instytucjonalnych a sam serwis był 
budowany w oparciu o program DSpace i odzwierciedlał strukturę hierarchiczną danej 
organizacji. Łącznie wysłano 78 ankiet wybierając repozytoria z każdego kontynentu 
(Azja, Ameryka Płd., Ameryka Płn., Afryka, Australia, Europa). Otrzymano 23 odpo�
wiedzi, które poddano dalszej analizie. Wypełnioną ankietę przysłano z następujących 
krajów: Wielka Brytania – 10, Australia – 3, Kanada – 2, Japonia – 2, Grecja – 1, Dania 
– 1, Niemcy – 1, Finlandia – 1, USA–1, Afryka–1.
Na pytanie 1: Kto był inicjatorem budowania repozytorium:

uczelnia, �
biblioteka, �
wspólnie – biblioteka i uczelnia, �
inne – podaj kto? �
Na bibliotekę jako głównego inicjatora wskazywało 16 z 23 odpowiedzi. Nikt nie wy�

mienił uczelni samodzielnie budującej repozytorium, 3 odpowiedzi wskazały na uczelnię 
i bibliotekę wspólnie inicjującą depozyt cyfrowy, na dział informatyczny (IT) niezależny 
od biblioteki padły 3 odpowiedzi i jedna określająca wspólne działania biblioteki i IT.
Na pytanie 2: Kto zarządza repozytorium:

uczelnia, �
biblioteka, �
wspólnie – biblioteka i uczelnia, �
inne – podaj kto? �
Aż 18 instytucji wymieniło bibliotekę, nikt nie wskazał na uczelnię samodzielnie za�

rządzającą repozytorium. Dwie odpowiedzi wskazywały na wspólne zarządzanie i trzy 
na dział IT.
Na pytanie 3: Kto opracowuje i wprowadza dane do repozytorium:

pracownik biblioteki, �
pracownik uczelni,  �
autor dokumentu, �
inne – podaj kto?  �
W odpowiedzi na to pytanie 19 respondentów wskazywało na bibliotekę, z czego 11 było 

przy wspólnym działaniu innych pracowników uczelni, przez pracowników działu IT. Osiem 
odpowiedzi wskazywało na samodzielne archiwizowanie przez autorów i trzy na dział IT. 
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Na pytanie 4: Jakie dokumenty są gromadzone w repozytorium:
publikacje naukowe, �
raporty, wyniki badań, �
multimedia, �
inne - podaj jakie? �
Większość respondentów odpowiedziała, że archiwizuje publikacje naukowe różnego 

typu wliczając w to artykuły z czasopism, rozprawy doktorskie, książki, raporty, wyni�
ki badań. Wśród innych materiałów wymienione były mapy, oprogramowanie, projek�
ty prac studenckich, dokumenty administracyjne uczelni, biuletyny uczelniane, zdjęcia, 
materiały konferencyjne i dydaktyczne.

Na pytanie 5: Uwagi dotyczące powiązań pomiędzy repozytorium a uczelnią – napisz 
kilka zdań o swoim repozytorium (czy repozytorium służy włącznie jako wirtualny maga-
zyn dokumentów, w jakim stopniu odzwierciedla strukturę uczelni i buduje więź pomiędzy 
pracownikami uczelni) przysłano wiele ciekawych spostrzeżeń o repozytorium, typu:

buduje więź pomiędzy autorami prac a globalnym społeczeństwem nauki, �
odgrywa strategiczną rolę w promowaniu osiągnięć naukowych uczelni, �
stanowi wartość dla uczelni, ponieważ pozwala rozpowszechniać jej dorobek naukowy, �
odzwierciedla naukowo-badawczą i edukacyjną aktywność uczelni, �
jest okazją do zaprezentowania wyników badań, �
jest centralnym systemem publikowania, przechowywania i udostępniania materia� �
łów edukacyjnych dla całego środowiska akademickiego uczelni (wykładowców 
i studentów),
odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu danymi o publikacjach powstałych na uczelni, �
służy głównie do zabezpieczenia posiadanych obiektów w postaci cyfrowej a udo� �
stępnianie jest na drugim miejscu (zbiory map o historycznej wartości),
będzie częścią większej bazy eksperckiej z bibliografią pracowników naukowych, CV,   �
e-portfolio itp.,
znaczenie repozytorium zostało docenione dopiero po dwóch latach, kiedy liczba  �
zgromadzonych dokumentów osiągnęła ponad 20 tys. i liczba pobrań była większa 
niż 1,5 mln, na początku dla pracowników uczelni niezrozumiałe były zasady i cele 
tworzenia repozytorium, ale później stało się wartością dla uczelni.
Komentarze dotyczące powiązań pomiędzy repozytorium a uczelnią i odzwiercie�

dlenia struktury uczelni zależały od celu w jakim je utworzono i typu gromadzonych 
dokumentów. Niektóre repozytoria bazują na strukturze uczelni, dla każdego wydziału 
jest utworzona „społeczność” a do każdej „społeczności” przypisane są odpowiednie 
kolekcje dokumentów. W jednym z repozytoriów strukturę ustalała specjalnie powołana 
rada uczelni. Czasami struktura organizacji była tylko podstawą do zbudowania samego 
repozytorium, ale są też archiwa ściśle bazujące na strukturze wydziałów akademickich 
tworząc tym samym wirtualny obraz uczelni. 
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Podsumowanie 
Odpowiedź na pytanie jaką rolę pełni repozytorium w budowaniu wirtualnej spo�

łeczności uczelni wiąże się oceną funkcjonalności samych repozytoriów. W dużym 
stopniu zależy to od polityki jaką stosuje uczelnia w stosunku do upowszechniania 
swojego dorobku za pośrednictwem nowych technologii informacyjnych. Bibliote�
ka najczęściej jest inicjatorem i realizatorem repozytorium, ale ogólne zasady co do 
struktury i formy udostępniania powstają przy porozumieniu władz uczelni, biblioteki 
i działu informatycznego. Większość respondentów podkreślała rolę biblioteki w two�
rzeniu, utrzymaniu i odpowiedzialności za repozytorium instytucjonalne. Warto pod�
kreślić też, że powstają repozytoria nadzorowane wyłącznie przez dział informatyczny 
niezależnie od bibliotek. 

O społecznych aspektach i powiązaniach jakie powstają pomiędzy użytkownikami 
trudno jeszcze dyskutować, gdyż są to repozytoria o krótkiej historii. Nowe narzędzia do 
budowania wzajemnych interakcji są dopiero wprowadzane do nowszych wersji opro�
gramowania (personalizacja serwisu, indywidualna przestrzeń robocza dla użytkowni�
ka, prywatne miejsce badawcze, strony badaczy, linki do serwisów o podobnej tema�
tyce, rozbudowany system alertów i powiadomień, współdzielenie zasobów). W jakim 
stopniu repozytoria instytucjonalne staną się miejscem spotkań pracowników uczelni, 
studentów i innych użytkowników zdecyduje profesjonalizm przy tworzeniu ich i umie�
jętność wykorzystania elementów Web 2.0.
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Repository — stack of documents or virtual community?

A digital library as well as an institutional repository form some kind of a storehouse for 
electronic documents; they store electronic collections and make them available. Howev-
er, it should be realised that the principles on which their functioning is based differ. The 
difference between these two forms is particularly evident in the academic environment. 
The author of this paper has made an attempt to define the potential role of institutional 
repository in building up the virtual community of a given academic institution and to 
formulate the answers to the following questions: who builds up and who manages such 
a community — the library or the academic institution? What features typical of the in-
stitutional repository allow building up the virtual community of a particular academic 
institution? Who is a virtual counterpart to a member of the faculty and staff from the 
academic institution. The experience gained in the establishment of a subject-specifi c re-a subject-specific re-
pository and a questionnaire mailed to creators of other repositories will be very helpful 
in answering these questions.
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agnieSzka liSzka

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

„Być krok do przodu”  
– jak wyprzedzić oczekiwania użytkowników 

Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej 
i Ekonomicznej?

Referat przedstawia projekt funkcjonalny nowej siedziby Biblioteki Głównej Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przedsięwzięcie pod nazwą Dolnośląskiego Centrum 
Informacji Naukowej i Ekonomicznej ma – w swoim zamierzeniu – zaspokoić potrzeby 
pracowników i studentów uczelni, zapewnić pomoc w organizowaniu warsztatu pracy 
naukowej oraz pełnić rolę nowoczesnego ośrodka informacji ekonomicznej. 
W dalszej części referatu omówiono zakres działań marketingowych, plany rozszerzenia 
zakresu usług m.in. elektroniczne przetwarzanie i udostępnianie materiałów bibliotecz-
nych, sporządzanie dedykowanych informacji biznesowych oraz wykorzystanie wszyst-
kich nowoczesnych technologii, które będą miały wpływ na budowanie pozytywnych rela-
cji pomiędzy pracownikami i klientami Centrum.

Wstęp
Nowoczesne bibliotekarstwo, zarówno polskie jak i zagraniczne, zwraca szczególną 

uwagę na konstruowanie takich budynków bibliotecznych, które byłyby bardziej ela�
styczne, przestrzenne, z miejscami do pracy indywidualnej, grupowej oraz z bezpośred�
nim dostępem do zbiorów. Truizmem jest stwierdzenie, że nowoczesna biblioteka musi 
mieć wiele stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, pamiętając jednocześnie 
o takich miejscach, w których można skorzystać z przenośnych komputerów, oraz o ca�
łym wyposażeniu technicznym tak, aby móc w pełni korzystać ze zbiorów. Przestrzeń 
biblioteczna powinna być przede wszystkim przyjazna, wyrażając się również w roz�
wiązaniach funkcjonalnych. Z drugiej strony do bibliotek wkracza i rozwija się coraz 
bardziej przestrzeń informacyjna – przestrzeń:

w której łatwo się pogubić, �
ciągle zmieniająca się, bo wymagająca coraz to nowszych �  narzędzi oraz programów,
czasochłonna, aby przejrzeć całość, zestawić i sprawdzić wiarygodność użytkownik  �
potrzebuje czasu.
Samo pojęcie „biblioteka”, nieustannie się zmienia w naszych czasach poprzez wyko�

rzystanie postępu technologicznego oraz innowacyjnych rozwiązań. Nowoczesne biblio�
teki stają się centrami szeroko rozumianej informacji.
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W duchu nowych trendów oraz możliwości powstał projekt Dolnośląskiego Centrum 
Informacji Naukowej i Ekonomicznej (DCINiE)1.

Projekt funkcjonalny Centrum
Nowa biblioteka to wyzwanie dla bibliotekarzy, którzy muszą być zawsze o „jeden 

krok do przodu”, by spełnić nawet najbardziej wygórowane oczekiwania użytkowników2. 
Sprostanie tym potrzebom nie jest sprawą łatwą. Pojawia się, zatem pytanie: 

czy należy spełniać wszystkie te oczekiwania? �
czy jest się w stanie to zrobić? �
jeśli zaś nie, to jak sobie poradzić z tym problemem?  �
W wyprzedzaniu oczekiwań ważna jest innowacyjność organizacji, stopień elastycz�

ności rozwiązań organizacyjno-technicznych oraz zasoby. Wobec konieczności częstego 
reagowania na zmiany, nowe przedsięwzięcie, musi posiadać elastyczną: strategię, struk�
turę, system techniczny oraz system społeczny. Elastyczność techniki i organizacji wy�
maga elastycznego pracownika. Powinien on być: samodzielny, kreatywny oraz szybko 
dostosowujący się do nowych warunków3.

Centrum to przedsięwzięcie, które połączy trzy jednostki uczelniane, czyli: wydaw�
nictwo, księgarnię i bibliotekę w jednym budynku. Nowa siedziba będzie pełnić funkcje 
regionalnego centrum w zakresie informacji naukowej i ekonomicznej. 

Tworzenie projektu opiera się o ścisłą współpracę pomiędzy biblioteką, a władza�
mi uczelni. Uczelnia jest głęboko zainteresowana projektem, ponieważ jego realizacja 
podnosi rangę uczelni. Jest przykładem umiejętności pozyskiwania środków własnych, 
z budżetu państwa oraz unijnych. Dla całego środowiska biznesowego oraz administra�
cji rządowej i samorządowej stanie się skarbnicą wiedzy. Już dziś projekt Centrum jest 
wykorzystywany przy promocji uczelni. Posłużył również jako jeden z punktów uzasad�
nienia zmiany nazwy uczelni.

Biblioteka przejdzie rewolucję, zarówno przestrzenną, jak i organizacyjną. Nowy bu�
dynek będzie elastyczny oraz dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, czyli: 
bibliotekarzy, studentów, pracowników naukowych, administracji publicznej, instytucji 
finansowych. 

Użytkownik będzie mógł w komfortowych warunkach, przy pomocy bibliotekarza 
korzystać z księgozbioru oraz zasobów cyfrowych. Za pomocą poczty elektronicznej 
będzie powiadamiany o rezerwacji lub konieczności prolongaty książek. Systemy sa�
modzielnego wypożyczania i zwrotu książek z potwierdzeniem oddania pozycji, ułatwią 
proces udostępniania książek4. Nowa organizacja przestrzeni, oraz sposób zarządzania 
zbiorami wymusi zmianę organizacji pracy bibliotekarzy. Zmieni się też struktura zarzą�
dzania zasobami ludzkimi z hierarchicznej na bardziej płaską. 
1 W dalszej części referatu autorka używa słowa Centrum.
2 W dalszej części referatu autorka używa słowa użytkownik.
3 Sikorski C.: Drogi do sukcesu. Warszawa 2007, s. 29.
4 Żmigrodzka B.: Program użytkowy Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej [ma�

szynopis niepublikowany].
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Świadomość zmian stojących przed biblioteką przyczyniła się do zorganizowania wy�
jazdu, w czasie którego pracownicy mogli poznać gmachy bibliotek uczelni wyższych 
w Łodzi, Warszawie i Kielcach. Podczas zwiedzania tych obiektów, była okazja do zada�
wania pytań odnoszących się do wszystkich pozytywnych rozwiązań, jakie zostały zasto�
sowane w tych budynkach oraz negatywnych stron, jakie wynikły w trakcie praktycznej 
działalności bibliotek.

Usługi świadczone przez Centrum
Podstawowym zadaniem Centrum będzie: gromadzenie, opracowanie, udostępnianie 

i przechowywanie tradycyjnych oraz elektronicznych dokumentów z nauk ekonomicz�
nych, z zarządzania i wszystkich pokrewnych dziedzin wiedzy. Oznacza to zarówno do�
stęp do tradycyjnych, jak i cyfrowych zasobów bibliotecznych (baz danych, czasopism 
elektronicznych, e-książek), a także dostęp do pierwotnych źródeł informacji, elektronicz�
nego dostarczania dokumentów i sporządzania dedykowanych informacji biznesowych.

W ramach Centrum powstanie ośrodek informacji biznesowej skierowany do wszyst�
kich chcących skorzystać z usług bibliotekarzy w tym celu wykwalifikowanych. Te usłu�
gi to przede wszystkim pomoc w znalezieniu informacji i materiałów niezbędnych do 
przygotowania: studium wykonalności, biznes planu, wniosków unijnych itp. Dodatko�
wo bibliotekarze będą łącznikami między użytkownikami, a pozostałymi pracownikami 
uczelni lub innych jednostek Dolnego Śląska. Osoby te na podstawie przygotowanych 
przez bibliotekarzy danych będą w sposób praktyczny przygotowywały projekty, wnio�
ski bądź realizowały inne usługi.

Bibliotekarze Centrum będą mieli okazje prezentować się szerszemu gronu odbiorów, 
jako profesjonaliści w wyszukiwaniu i selekcjonowaniu informacji. Powoli w świado�
mości społeczeństwa będą bardziej utożsamiani z infobrokerami, a nie klasycznymi bi�
bliotekarzami. Umiejętności oceny i selekcji natłoku informacji wzajemnie wykluczają�
cych się, to cenna zaleta dla tych wszystkich, którzy gubią się w internetowej „bibliotece 
Babel”. Na przykładzie studentów pierwszego roku pracownicy biblioteki zauważają po�
wszechny problem z umiejętnościami pełnego wykorzystania Internetu. Sama sprawność 
obsługi komputera oraz dostęp do sieci ma coraz mniejsze znaczenie, ważna zaś staje się 
wiedza pozwalająca w pełni skorzystać z Internetu. Pracownicy Centrum będą pomagać 
użytkownikom w:

odszukaniu informacji (szybko i sprawnie), �
ocenianiu jej wiarygodność i przydatność, �
wskazywaniu drogi wykorzystania zebranych informacji, �
odnajdywaniu informacji w obcym języku � 5. 
Ważnym elementem działania Centrum będzie także udzielanie kompleksowej informa�

cji naukowej i biznesowej. Pracownicy Centrum, dzięki bezpośredniemu kontaktowi z użyt�
kownikiem przy półce bądź komputerze, będą bardziej pomocni niż obecnie. W Centrum 
będzie można skorzystać z usługi zestawienia danych statystycznych, gospodarczych itp. 
5 Batorski D.: Internet a nierówności społeczne, Studia Socjologiczne 2005 nr 2, s. 119-121.
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Nadal będą prowadzone szkolenia – biblioteczne systemy informacyjne – poszerzone 
o studentów podyplomowych, studentów Uniwersytetu III Wieku oraz wszystkich chęt�
nych użytkowników. Szkolenia będą pełnić dwie funkcje: informacyjno-edukacyjną oraz 
reklamową; prowadzone będą również w języku angielskim. 

W Centrum do dyspozycji będą dwie sale dydaktyczne oraz sala konferencyjna, co 
podniesie jakość pokazów baz danych oraz umożliwi realizowanie innych usług biblio�
tecznych. Pomieszczenia te ułatwią gromadzenie pracowników naukowych i osób zain�
teresowanych na prezentacjach baz danych oraz innych usług bibliotecznych. Na terenie 
otwartych przestrzeni magazynowych do dyspozycji użytkowników będą: kserografy, 
drukarki, skanery.

Dodatkowym udogodnieniem dla rodziców z dziećmi będzie osobne pomieszczenie, 
w którym będzie można przebrać dziecko, nakarmić lub zostawić pod opieką bliskiej 
osoby, aby mogło tam swobodnie się bawić.

W dalszym ciągu opracowywana będzie baza bibliograficzna dorobku naukowego 
pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu6 oraz wprowadzane będą 
pozycje do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej7.

Cztery lata intensywnej pracy
Zanim zostanie wybudowana nowa biblioteka, jej pracowników czeka wiele pracy 

oraz spore zmiany. Przede wszystkim reorganizację przejdą oddziały udostępniania oraz 
informacji naukowej. Likwidacji ulegnie ¾ etatów magazynierów. W Centrum zmienią 
się funkcje i zadania bibliotekarzy. Świadome są tego władze uczelni i starają się wspo�
magać dokształcanie pracowników, udzielając urlopu szkoleniowego osobom podnoszą�
cym swe kwalifikacje w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Szczególną 
uwagę przypisuje się dokształcaniu pracowników oddziału informacji, którzy muszą po�
głębić wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych.

Uczelnia stwarza również możliwości dokształcania językowego, organizując kursy 
wspomagane ze środków Unii Europejskiej oraz dofinansowując lokalne kursy dla pra�
cowników nienaukowych. Wspomagana jest również działalność naukowa i szkolenio�
wa pracowników biblioteki poprzez finansowanie wyjazdów na konferencje i warsztaty 
szkoleniowe. Na każdym etapie ważna jest współpraca z kadrą naukową oraz studentami 
tak, aby rozumieli oni potrzeby bibliotekarzy, a ci – ich oczekiwania. Zmianie ulegnie 
polityka kadrowa. Już teraz standardem jest zatrudnianie do pracy osób z wykształceniem 
wyższym, ze znajomością języków obcych, w tym najczęściej języka angielskiego.

6 Szerzej w referacie A. Dramińskiej: Współpraca biblioteki ze środowiskiem naukowym macierzystej 
uczelni na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Referat wygłoszony pod�
czas III Konferencji Politechniki Łódzkiej Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych. 
Łódź 2008.

7 Szerzej w referacie A. Rogalińskiej: Współpraca biblioteki ze środowiskiem uczelni przy tworzeniu bi�
blioteki cyfrowej na przykładzie doświadczeń Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro�
cławiu. Referat wygłoszony podczas konferencji III Konferencji Politechniki Łódzkiej Biblioteki w proce-
sie dydaktycznym i badaniach naukowych. Łódź 2008.
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Ważnym elementem nowoczesnej biblioteki są otwarte przestrzenie magazynowe, 
w których czytelnik swobodnie może przeglądać zbiory. Dlaczego są one tak ważne? 
Najlepiej odpowie na to pytanie przytoczony cytat: Rzeczywiście, często się zdarza, że 
idzie się do biblioteki, bo chce się książkę o znanym tytule, ale główną funkcją biblioteki 
w moim domu i w domach wszystkich znajomych, jakich możemy odwiedzać, jest odkry-
wanie książek, których istnienia się nie podejrzewało, a które, jak się okazuje, są dla nas 
niezwykle ważne. Co prawda, można dokonać tego odkrycia przeglądając katalog, ale 
nie ma nic bardziej pouczającego i pasjonującego niż szperanie po półkach, na których 
zgromadzone zostały wszystkie książki na określony temat8. Dlatego należy bardzo skrupu�
latnie przemyśleć sposób organizacji zbiorów. Po przeprowadzeniu analizy różnego typu 
klasyfikacji (Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, Klasyfikacja Biblioteki Kongresu, lo�
kalne klasyfikacje innych bibliotek) okazało się, że żadna z powyższych nie pasuje do 
naszego księgozbioru, ponieważ podziały w nich są zbyt ogólne lub za bardzo związane 
ze specyfikacją danej biblioteki. Dyrekcja biblioteki wraz z oddziałem opracowania zbio�
rów podjęła decyzję o stworzeniu własnej klasyfikacji. Jest to trudne przedsięwzięcie ze 
względu na złożoność i interdyscyplinarność niektórych dziedzin wiedzy, a należy pamię�
tać cały czas o prostej zasadzie, że książka może stać tylko w jednym miejscu na półce. 
Ważna jest również wiedza i umiejętność przewidywania rozwoju pewnych dziedzin, aby 
pozostawić odpowiednie miejsce na regale i uwzględnić nowo powstające działy. Układ 
materiałów bibliotecznych musi być prosty i logiczny; aby tak się stało, potrzebna jest 
ścisła współpraca bibliotekarzy z pracownikami naukowymi, którzy są w stanie określić, 
co należy do jakiej dziedziny wiedzy oraz jakie kierunki zaczynają powstawać. 

Obok kwestii logicznego rozłożenia i zarządzania zbiorami, ważne jest również 
umieszczenie czytelnej informacji w katalogu online ułatwiającej użytkownikom łatwe 
wyszukiwanie danych pozycji na półce. Należy również pamiętać o całym systemie in�
formacji wizualnej, czyli o czytelnym i prostym opisaniu pomieszczeń i regałów również 
w języku angielskim.

Działalność marketingowa
Centrum to nowe możliwości i nowe wyzwania. Nowa instytucja powinna brać pod uwa�

gę w swojej działalności wszelkie działania marketingowe właściwe dla tego typu organi�
zacji. Pierwsze z nich to stworzenie profesjonalnego planu marketingowego dla wszystkich 
obecnych oraz potencjalnych użytkowników. Współpraca z wykładowcami oraz studentami 
Katedry Badań Marketingowych może zaowocować stworzeniem takiego projektu.

Użytkownikami Centrum będą nie tylko studenci oraz pracownicy naukowi, ale wie�
le różnych osób, do których trudniej będzie dotrzeć z reklamą usług. Dla wszystkich 
sprawnie poruszających się po świecie wirtualnym, sprawą kluczową będą odpowiednio 
przygotowane i funkcjonalne strony domowe. Niestety nie wszyscy użytkownicy do nich 
dotrą, także nie wszyscy będą potrafili z nich w pełni skorzystać. Dla nich potrzebny 
będzie inny rodzaj reklamy – jaki? 
8 Eco U.: O bibliotece. Warszawa 2007, s. 27-28.
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Na pewno będziemy korzystać z doświadczeń innych placówek bibliotecznych pol�
skich, jak i zagranicznych, starając się zaadoptować różne pomysły do warunków i spe�
cyfiki naszych użytkowników. Wykorzystane zostaną wystawy, ulotki i biuletyny do pro�
mocji naszych usług. Informacje o bazach danych będziemy umieszczać na półkach obok 
książek z danej dziedziny, tak aby użytkownik wiedział, że część czasopism jest tylko 
w wersji elektronicznej, a najnowsze dane statystyczne znajdzie w bazie GMID.

W dalszym ciągu przeprowadzane będą badania oczekiwań naszych użytkowników. 
Pomoże to podnosić jakość usług oraz ukierunkowywać działania na przyszłość. Będą 
one coraz bardziej profesjonalne i będą opierały się o standardowe wzorce.

Warto pomyśleć również o szkoleniach przeprowadzanych przez firmy zewnętrzne 
w zakresie obsługi klienta oraz komunikacji interpersonalnej w celu wzmocnienia działu 
obsługi, tak aby każdy czytelnik, który odwiedzi Centrum miał ochotę tam wrócić. 

Nowy budynek powoduje „ciekawość” mediów, a co za tym idzie wywiady prasowe 
oraz telewizyjne. Mamy nadzieję, że wspomogą one w przyszłości działalność promo�
cyjną Centrum. 

Rozwijany będzie również marketing wewnętrzny Centrum.

Czy spełnimy oczekiwania użytkowników? 
By „być krok do przodu” należy poznawać oczekiwania klientów, a także edukować 

ich, samemu się szkolić i być elastycznym w myśleniu i działaniu. Brak umiejętności 
odpowiedniej oceny oczekiwań użytkowników, może doprowadzić do dysonansu pomię�
dzy tym, co oferuje pracownik a tym, czego oczekuje klient. By nie dopuścić do takiej 
sytuacji zostały przeprowadzone badania wśród kadry uczelni oraz została podjęta próba 
określenia ich oczekiwań. 

Materiał empiryczny został zebrany drogą badań ankietowych. Badaniami objęto 
pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego (ogólna liczba kadry naukowej 
wynosi 751 osób). Nie do wszystkich pracowników udało się dotrzeć, ponieważ nie są 
oni na stałe związani z uczelnią. Anonimowy kwestionariusza został w dniach od 19 
marca 2008 r. do 18 kwietnia 2008 r. dostarczonych osobiście do wszystkich katedr na 
terenie kampusu uczelni. Łącznie rozdano 450 egzemplarzy. Kwestionariusz poprawnie 
i kompletnie wypełniło 110 osób. Ankieta składała się z pytań zamkniętych i otwartych 
o następującej treści:
1.  Czy biblioteka wspomaga Pani/Pana badania naukowe?
2.  Czy biblioteka według Pana/Pani wystarczająco wspomaga proces dydaktyczny?
3. Proszę wybrać odpowiednią wartość do wskazanych usług bibliotecznych, które będą 

realizowane w przyszłości (respondenci mieli do wyboru następujące wartości: bar�
dzo ważne, ważne, mało ważne, nieważne, nie mam zdania):
Usługa nr 1. Otwarty dostęp do zbiorów.
Usługa nr 2. Zwroty samoobsługowe 24 godz. na dobę.
Usługa nr 3. Możliwość korzystania z kabin do pracy indywidualnej i grupowej na 
terenie biblioteki.
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Usługa nr 4. Samoobsługowe kserografy, drukarki oraz skanery.
Usługa nr 5. Sporządzanie zestawień tematycznych.
Usługa nr 6. Bezpośrednia pomoc bibliotekarzy.
Usługa nr 7. Dostęp do pełnotekstowych baz danych spoza uczelni.
Usługa nr 8. Wysyłanie powiadomień o dostępności książki za pomocą sms-ów.

4.  Czy obecne godziny otwarcia biblioteki odpowiadają Pani/Panu?
5.  Będziemy wdzięczni za dodatkowe uwagi i postulaty dotyczące współpracy oraz ko�

rzystania z biblioteki.

����

Rys. 1. Dostęp do pełnotekstowych baz danych spoza uczelni.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Z analizy powyższego wykresu wynika, że za bardzo ważne pracownicy naukowi 
uważają dostęp do pełnotekstowych baz danych spoza uczelni. Na 110 osób 79% odpo�
wiedziało, że bardzo ważne, 16% ważne. Wysoka popularność tego typu usługi spowo�
dowana jest częstym ich wykorzystywaniem i chęcią posiadania dostępu do wszystkich 
udostępnianych przez bibliotekę baz nie tylko z kampusu, ale również z dowolnego miej�
sca poza uczelnią. W pytaniach otwartych padała również prośba o pojedyncze logowa�
nie do wszystkich baz danych. Naukowcy chętnie korzystają z tych baz, do których mogą 
zalogować się spoza kampusu.

Biblioteka znajduje się na terenie kampusu i czynna jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00-20.00, natomiast w soboty od 10.00 do 15.30, a niedziele od 10.00 do 
14.00. Warunki lokalizacyjne i godzinowe powodują, że pracownicy mogą bezproblemo�
wo oddawać książki. Nie odczuwają więc potrzeby zwrotów samoobsługowych. Podob�
nie jest z usługą powiadamiania o dostępności zarezerwowanej pozycji za pomocą usługi 
sms. Została uznana za bardzo ważną w 21%, ważną – 37% za mało ważną – 28 osób, 
nieważną – 4%, nie mam zdania odpowiedziało 6%. Związane jest to również z tym, że 
o dostępności i terminie zwrotów dokumentów wysyłane są automatyczne powiadomie�
nia pocztą elektroniczną. 
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����

Rys. 2. Zwroty samoobsługowe.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Na pytanie o samoobsługowe kserografy, skanery i drukarki liczba odpowiedzi była 
następującą: 43% respondentów uznało za bardzo ważne, również 43% za ważne, 9% za 
mało ważne, a dla 1% nieważne, 3% nie miało zdania. Drukarki i kserografy dostępne 
są w każdej katedrze, natomiast dwa skanery, trzy drukarki oraz kserograf dla potrzeb 
użytkowników posiada biblioteka. W wyniku tego pracownicy nie odczuwają znaczącej 
potrzeby posiadania dodatkowego sprzętu w bibliotece.

Rys. 3. Otwarty dostęp do zbiorów.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Ilość pozytywnych wyników świadczy, że kadra naukowa zdaje sobie sprawę z tego, 
że otwarta przestrzeń magazynowa zwiększy efektywność poszukiwań zbiorów. Każdy 
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użytkownik będzie czuł się swobodniej, zmieni się stosunek do korzystania ze zbiorów. 
W krótkim czasie będzie mógł przejrzeć dużą liczbę książek i zdecydować, którą prze�
czyta na miejscu, a którą wypożyczy do domu. 

Rys. 4. Sporządzanie zestawień tematycznych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

����Rys. 5. Możliwość korzystania z kabin do pracy indywidualnej i grupowej.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Dość wysoko zostało ocenione sporządzanie zestawień tematycznych. Nikt nie ocenił 
tej usługi jako nieważnej. Kadra naukowa jest świadoma, wiedzy i kompetencji biblio�
tekarza. Pracownicy wiedzą, że sporządzanie zestawień tematycznych, statystycznych 
oraz gospodarczych przyspieszy i wspomoże ich pracę. Ufają profesjonalnej strategii 
wyszukiwawczej tworzonej przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej.
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Ze względu na złe warunki w czytelni mało pracowników naukowych ją odwiedza. 
W przyszłości warunki do pracy naukowej zmienią się i możliwość przeglądania książek 
bezpośrednio przy półce spowoduje chęć korzystania z książek na miejscu w indywidu�
alnej kabinie, a kabiny do pracy zespołowej posłużą przy konsultacjach seminaryjnych, 
do czego będziemy zachęcać zarówno pracowników naukowych, jak i studentów. 

����

Rys. 6. Bezpośrednia pomoc bibliotekarzy.
Źródło. Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Pracownicy chętnie korzystają z pomocy bibliotekarzy zwłaszcza przy poszukiwaniu 
publikacji zagranicznych, lub poruszaniu się po bazach danych. Jest też spora liczba 
osób, które nie odczuwają potrzeby bezpośredniej pomocy, ponieważ sami sobie radzą 
w poszukiwaniach.

Niewątpliwie, przy otwartym dostępie do zbiorów pomoc bibliotekarzy dziedzino�
wych ułatwi poruszanie się po księgozbiorze.

W odpowiedzi na potrzeby użytkowników
Badania potwierdziły słuszność wytyczonych kierunków. Po analizie pytań otwar�

tych oraz zamkniętych, można sprecyzować główne problemy i nakreślić plan działań 
na bliższą i dalszą przyszłość. Około 5% ankietowanych nie ma świadomości z jakich 
usług może skorzystać w bibliotece. Mimo różnego sposobu reklamy informacji w posta�
ci: biuletynów, poczty elektronicznej, informacji na stronie domowej, pracownicy nadal 
nie wiedzą, że mogą skorzystać z baz danych, wypożyczalni międzybibliotecznej oraz 
zaproponować listę książek potrzebnych do działalności naukowo-dydaktycznej. Wyniki 
tej ankiety skłaniają do przemyśleń na temat opracowania nowej promocji usług, rozsze�
rzenia informacji tak, aby dotarła do wszystkich pracowników. Bliskość wydawnictwa 
i księgarni w jednym budynku z biblioteką spowoduje odwiedziny wszystkich tych użyt�
kowników, którzy nie planowali skorzystać z biblioteki, a jedynie chcieli kupić książkę 
lub przynieść swój tekst do wydawnictwa. 
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Należy poszerzyć liczbę zajęć z zakresu bibliotecznych systemów informacyjnych. 
Obecnie takie szkolenia przeprowadza się na pierwszym roku studiów doktoranckich, 
a także na pierwszym roku studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych. W przyszło�
ści pracownicy Centrum skupią się na doskonaleniu szkoleń bibliotecznych. Zauważono 
bowiem, że jest to bardzo dobra wizytówka biblioteki, a jednocześnie sposób na reklamę 
usług oraz różnego typu projektów, w których biblioteka bierze udział.

Badania opierały się głównie na pracownikach naukowych, ale w projektowaniu Cen�
trum również uwzględnieni są studenci. Dla nich zwroty i wypożyczenia samoobsługowe 
będą stanowić sprawniejsze i szybsze korzystanie z biblioteki, a dostęp do zbiorów i bez�
pośrednia pomoc bibliotekarzy ułatwi poruszanie się po zasobach biblioteki.

Respondenci w pytaniach otwartych „Czy biblioteka wspomaga Pani/Pana bada-
nia naukowe oraz działalność dydaktyczną” jako czynniki, które utrudniają im pracę 
i związku z tym chcieliby, aby to zostało zmienione wymienili: możliwość korzystania 
ze wszystkich baz danych z domu „czym więcej dostępu do pełnotekstowych baz danych, 
tym większa pomoc w prowadzeniu badań”, większą ilość egzemplarzy, większą ilość 
książek w języku angielskim, lepszy sprzęt komputerowy. 

Dostęp do baz danych oraz systemy jednokrotnego logowania typu OneLog, HAN 
itp. wymagają większych nakładów finansowych, na co biblioteka nie ma dużego wpły�
wu. Większa liczba egzemplarzy w przypadku niektórych pozycji – zwłaszcza książek 
– będzie możliwa dopiero dzięki wykupieniu takich serwisów jak ibuk.pl. Lepszy sprzęt 
komputerowy w Centrum będzie przewidziany w budżecie nowego obiektu. Natomiast 
pojawiają się dwa zasadnicze problemy dotyczące publikacji obcojęzycznych, a zwłasz�
cza tych publikowanych w języku angielskim. Pierwszy z nich stwarzają sami pracowni�
cy, nie wyrażając zgody na centralne opracowanie publikacji zagranicznych zakupionych 
przez nich samodzielnie z pieniędzy uczelni lub grantów. Brak centralnej informacji 
o istnieniu tych publikacji, powoduje często dublowanie się niektórych tytułów w po�
szczególnych katedrach. Drugim problemem jest powstanie kierunków prowadzonych 
w języku angielskim. Studentom oraz prowadzącym zajęcia brakuje zaplecza w postaci 
podręczników w języku angielskim. Biblioteka stara się na bieżąco kupować zgłaszane 
tytuły, ale trudno jest finansowo sprostać temu zapotrzebowaniu. 

Kolejny problem to pełnotekstowa baza publikacji pracowników Uniwersytetu Ekono�
micznego, o którą zabiega część kadry uczelni. Niestety istnieje też duża grupa pracowni�
ków naukowych, która nie wyraża zgody na publikacje swoich dzieł w Dolnośląskiej Bi�
bliotece Cyfrowej, utrudniając możliwość cyfrowej publikacji prac naukowych uczelni.

Czy jesteśmy w stanie wyprzedzić oczekiwania? Czy jesteśmy potrzebni, a nasze 
działania idą w dobrym kierunku? Z badań wynika, że jesteśmy w stanie zaspokoić i wy�
przedzić prawie wszystkie potencjalne prośby i potrzeby. Najlepiej świadczą o tym wy�
powiedzi czytelników – przykładem niech będzie jedna z nich: 

Generalnie to zespół zgrany i pracowity biorąc pod uwagę trudne warunki, w jakich 
pracują, dlatego mam o nich raczej dobrą opinię (o większości). Nie wyobrażam sobie 
porządnej roboty naukowej bez bibliotecznego warsztatu. Dlatego bardzo ubolewam nad 
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fatalnym stanem czytelni, który rekompensują wypożyczenia zbiorów do domu. Moim 
marzeniem jest wielka czytelnia, podzielona na kameralne sale, np. dla studentów, pra-
cowników etc., dobrze oświetlona, odpowiednio napowietrzona, ze swobodnym dostępem 
do Internetu i zbiorów. Ale kiedy to nastąpi? Pewnie w tym stuleciu. Uważam za bardzo 
dobry pomysł tę właśnie ankietę. Pozdrawiam – wierny Czytelnik”.

Zakończenie
By w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje budowa, Centrum powinno zatrudniać 

i utrzymywać najlepsze kadry oraz oddziaływać na nie w taki sposób, by efektywnie 
i zgodnie z planem realizowały wyznaczone im zadania. 

Biblioteka staje się coraz bardziej zauważalną częścią uczelni, warto więc zadbać, 
aby stała się jej wizytówką. Do tego potrzebne są nie tylko estetyczny wygląd i szeroki 
wachlarz usług, ale też uśmiechnięty, kompetentny oraz pomocny personel, który spo�
woduje, że Centrum będzie wciąż krok do przodu wyprzedzając oczekiwania użytkow�
ników. 

Centrum będzie nowe przez kolejne kilka lat, ale technologia nadal będzie się rozwi�
jać, zostaną stworzone nowe rozwiązania architektoniczne i sprzętowe. Już dziś można 
czytać książkę w telefonie komórkowym. Jedynym względnie stałym elementem Cen�
trum, będą pracujący w niej ludzie oraz zachowana kultura organizacyjna, która będzie 
utwierdzać w pracownikach dobre zwyczaje i wspierać mobilność tworzących ją ludzi 
z pokolenia na pokolenie tak, aby wciąż iść do przodu.
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“To be one step forward” 
– how to anticipate expectations of users  

of the Lower Silesian Scientific and Economic  
Information Centre?

This paper presents a functional project of the new premises of the Main Library of the 
Wrocław University of Economics. The aim of the enterprise called the Lower Silesian 
Centre of Scientific and Economic Information is to satisfy the needs of academic staff 
and students of the university. It is to help them organise their scientific workshop and to 
play a role of a modern economic information centre.
The second part of the paper deals with the range of marketing operations and plans of ex-
tending the range of services. For example by electronic processing and making available 
of library resources, preparing dedicated business information and making use of new 
technologies in building good relations between employees and clients of the Centre.
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danUta kapinoS, Jolanta Sobielga

Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej

Zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w szkole wyższej 
(na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki 

Świętokrzyskiej)

W pierwszej części referatu zostały omówione elementy uczestniczące w procesie wyko-
rzystania zasobów edukacyjnych w Bibliotece Głównej Politechniki Świętokrzyskiej. 
W drugiej części referatu omówiono metodykę i wyniki badań dotyczących wykorzystania 
zasobów edukacyjnych. Badania przeprowadzono wśród studentów studiów stacjonar-
nych oraz pracowników naukowo-dydaktycznych w maju i czerwcu 2008 r.
Na zakończenie przedstawiono syntetyczne charakterystyki użytkowników.

Dyrektorzy bibliotek oraz bibliotekarze, chcąc poprawić sprawność i efektywność swo�
ich bibliotek, sięgają po różnorodne koncepcje, metody i narzędzia dostępu do informacji. 
Liczba dostępnych narzędzi informacyjnych jest bardzo duża a zarazem bardzo zróżnico�
wana. Niebagatelne znaczenie ma zatem umiejętność doboru i implementacji właściwego 
narzędzia oraz zintegrowanie go z innymi, już wykorzystywanymi w swojej bibliotece. 

W procesie wykorzystania zasobów edukacyjnych uczestniczą trzy elementy: perso�
nel biblioteczny, zasoby edukacyjne wraz z całą infrastrukturą informatyczną i budow�
nictwem bibliotecznym a także użytkownicy.

Zadajmy sobie pytania: Czy wszyscy bibliotekarze posiadają dostateczną wiedzę? 
Z jakich narzędzi i w jaki sposób należy lub można korzystać? Czy posiadamy dosta�
teczne zaplecze do wykorzystywania tych narzędzi? I wreszcie: Czy odbiorcy informacji 
są przygotowani do efektywnego wyszukiwania w dostępnych źródłach informacji, kry�
tycznej oceny tej informacji i ich źródeł, do selekcji informacji a także do efektywnego 
wykorzystania informacji w celu osiągnięcia określonego celu?

Odpowiedzi na postawione pytania pozwolą przeanalizować trzy wymienione wyżej 
elementy, z których każdy decyduje o wykorzystaniu zasobów edukacyjnych.

Personel
Ku zadowoleniu wszystkich aktualnych i przyszłych bibliotekarzy a w konsekwencji 

ku zadowoleniu odbiorców informacji, poziom kształcenia akademickiego w zakresie 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej uległ istotnym zmianom1.

1 Szczegółowo zagadnienie to opisuje prof. Maria Próchnicka: Standardy kształcenia i akredytacji kierunku 
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, Przegląd Biblioteczny 2008 z.1, s. 28-38, a także prof. Jadwiga 
Kołodziejska: Nauka – dydaktyka – praktyka w bibliotekarstwie, Przegląd Biblioteczny 2008 z.1, s. 67-78.
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Obecne standardy kształcenia MNiSW określają w ramowych treściach zagadnienia, 
których efektem są m.in. umiejętności i kompetencje typu:

stosowanie heurystyki informacyjnej,  �
posługiwanie się narzędziami do wyszukiwania informacji w sieci, �
rozpoznawania jej,  �
selekcjonowania i doboru źródeł,  �
świadomego konstruowania efektywnych strategii wyszukiwania informacji, �
stosowania metod, technik i wskaźników oceny rezultatów wyszukiwania.  �
Nowe formy kształcenia bibliotekarzy są szeroko otwierającymi się drzwiami dla no�

woczesnych bibliotek promujących wszechstronne sposoby zdobywania informacji.
A może w niedalekiej przyszłości w oddziałach informacji naukowej będziemy za�

trudniać poza bibliotekarzami także infobrokerów? Czy biblioteki od początku do końca 
zostaną instytucjami non-profit? Te ostatnie pytania mogą wydawać się dzisiaj przed�
wczesne, ale jeszcze tak niedawno zastanawialiśmy się czy zatrudniać w bibliotekach 
informatyków. Dziś wiemy, że bez nich funkcjonowanie biblioteki jest niemożliwe. 

Personel BG PŚK, liczący 24 osoby, to przede wszystkim pracownicy posiadający 
wyższe wykształcenie w zakresie bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i informaty�
ki. Choć obowiązywały ich inne standardy kształcenia, studiowali bowiem w latach 80. 
i 90. to dzięki dużemu zaangażowaniu w pracę, otwartości, rozumieniu zmian zachodzą�
cych w bibliotekarskim otoczeniu i świadomi zmieniających się potrzeb użytkowników, 
chętnie i łatwo adaptują się do nowych sytuacji i wymagań środowiska. Permanentnie 
podnoszą swoje kwalifikacje wykorzystując wszelkie możliwe formy kształcenia: studia 
podyplomowe, szkolenia i kursy specjalistyczne. Prawie 50% pracowników uczestni�
czyło w stażach zagranicznych, poznając nowoczesne formy funkcjonowania bibliotek 
akademickich w Anglii, Holandii, Hiszpanii, Niemczech, Belgii i Grecji. 

Kreatywność i umiejętność pracy w zespole to atrybuty pracowników BG, które 
szczególnie sprzyjają wprowadzaniu nowych narzędzi informacyjnych, nowych techno�
logii i nowoczesnych metod pracy z użytkownikiem.

Zasoby i infrastruktura
Biblioteki w swoim założeniu dostosowują narzędzia do określonego odbiorcy, funk�

cjonują w środowisku, w którym są ulokowane. Stąd też biblioteki uczelniane są ukierun�
kowane w pierwszej kolejności na zaspokajanie potrzeb edukacyjnych.

Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej różnorodna a jednocześnie spójna 
w całej cyberprzestrzeni do zaspokojenia funkcji edukacyjnej wykorzystuje: 

108 796 wol. wydawnictw zwartych, 257 000 jed. inw. zbiorów specjalnych, 7548 egz.  �
zeszytów naukowych, 286 tyt. czasopism krajowych, 63 tyt. czasopism zagranicznych 
w wersji papierowej,
bazy: Nukat, BazTech, Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych Biblioteki Naro� �
dowej, Lista AtoZ, SpringerLink, ScienceDirect, eIFL-EBSCO, e-wydawnictwa PŚk, 
lektury, e-książki, BZCZ, Przewodnik Bibliograficzny, Lex-Omega, Katalog Norm 
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Polskich, Dorobek Naukowy Pracowników PŚk, SYNABA, Espace Preces, Espa�
ce DE, Denarom, Espace AT, Espace Access Preces, Espace Access, Espace Access 
EP-B, Espace Bulletin, Globalpat, 
dostęp do Internetu. �
Budownictwo biblioteczne w ostatnim dziesięcioleciu przeżywa ogromny renesans. 

Powstało wiele nowoczesnych budynków, których architektura wnętrz stwarza bezpiecz�
ne i przyjazne środowisko sprzyjające nauce, skłania do częstych odwiedzin i ma bezpo�
średni wpływ na zdolność świadczenia usług oraz ich percepcję wśród czytelników. No�
woczesne lokale biblioteczne to wdrożenie nowej organizacji pracy, nowej drogi książki 
i czytelnika. Wolny dostęp do większości zasobów bibliotecznych a w niektórych mniej�
szych bibliotekach naukowych do pełnego zasobu, a także nowoczesne formy samowy�
pożyczeń i zwrotów mają ogromny wpływ na zwiększenie liczby wypożyczeń2.

Budynek Biblioteki Głównej PŚk – 6040 m² powierzchni użytkowej bez sztywnych po�
działów na czytelnie, magazyny, wypożyczalnię; wydzielone miejsca do wypoczynku, no�
woczesne meble, dużo zieleni, zewnętrzny punkt zapisu do biblioteki, sala konferencyjna, 
sala dydaktyczna, 16 kabin do pracy indywidualnej i zespołowej, oddzielne pomieszczenie 
do czytania prasy codziennej, wolny dostęp do 80% zasobów bibliotecznych ułożonych al�
fabetycznie i przedmiotowo, 95 komputerów dla użytkownika pracujących w sieci z pa�
kietem biurowym Microsoft Office z możliwością robienia wydruków oraz możliwością 
zapisywania dokumentów na dysku sieciowym, dwa SelfCheck’s, sześć kserografów w tym 
jeden do formatu „0”, cztery skanery, urządzenie doładowujące karty biblioteczne, urządze�
nia wielofunkcyjne, elektroniczna rezerwacja książek, elektroniczne zamawianie nowości.

Zaplecze to nie tylko nowoczesne budownictwo, to także infrastruktura informatycz�
na z której biblioteki ekspansywnie starają się korzystać. Zdecydowana większość kra�
jów europejskich, w tym także i Polska, realizuje od początku wieku zaawansowane 
programy rozwoju e-Infrastruktury. Prawdziwą rewolucję technologiczną obserwujemy 
w dziedzinie gromadzenia i przetwarzania wiedzy, co daje łatwy dostęp do danych i wie�
dzy w postaci cyfrowej. Elektroniczne źródła informacji naukowej zastępują drukowane 
czasopisma naukowe, dlatego konieczne jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej 
powszechny, zintegrowany i trwały dostęp do literatury naukowej. Bardzo zachęcająco 
brzmi dokument opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, War�
szawa 28 czerwca 2007 r. „Program Rozwoju Infrastruktury Informatycznej Nauki na 
lata 2007-2013”, który określa:

warunki jej tworzenia, �
specyfikuje potrzebne zasoby techniczne,  �
ustala zasady i formy finansowania,  �
uwzględnia zasadę aktualizowania zadań w związku z intensywnym rozwojem tech� �
nologii.
Te przedsięwzięcia są szczególnie ważne w chwili, gdy biblioteki dokonały konwer�

gencji usług bibliotecznych tych tradycyjnych i elektronicznych. 
2 Badania statystyczne przeprowadzone w BG PŚk w 2008 r. (wzrost ilości wypożyczeń o 40%).
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Odbiorcy informacji i ich umiejętności
Mówiąc o umiejętnościach użytkowników bibliotek, nie sposób nie wspomnieć o no�

wym nieznanym dotąd zjawisku Library Anxiety (LA). Zjawisko to kojarzone jest wła�
śnie z bibliotekami akademickimi, ponieważ w tych bibliotekach zostało zaobserwowane 
i opisane3. Poczucie lęku, niepokoju, przerażenia, przytłoczenia, zagubienia i bezrad�
ności w dużej bibliotece akademickiej, to bariery które odczuwają przeważnie studenci 
pierwszego roku studiów. Bariery te, można podzielić na fizyczne, psychiczne, kultural�
ne, społeczne i edukacyjne. 

W celu podniesienia umiejętności informacyjnych a także minimalizowania barier 
LA użytkowników BG PŚk, prowadzone są zajęcia z przysposobienia bibliotecznego. To 
podstawowa forma szkolenia studentów pozwalająca na poznanie strategii wyszukiwania 
w katalogu online, infrastruktury informatycznej, z której mogą korzystać (komputery, 
drukarki, skanery, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, SelfCheck’s – urządzenia 
do samodzielnego wypożyczania i zwrotów). Samoobsługa w dużym stopniu likwiduje 
barierę wstydu. Bardzo ważną sprawą jest pokazanie studentowi całej biblioteki, z któ�
rej będzie korzystał. W tym celu organizujemy „wycieczki” dla użytkowników (bardzo 
dużo dla użytkowników zewnętrznych, jak i uczniów szkół ponadgimnazjalnych – przy�
szłych studentów). Biblioteka PŚk kojarzy się nie tylko z miejscem gdzie można uzyskać 
informacje ale także miejscem gdzie można odpocząć, wymienić poglądy czy poznać 
kogoś ciekawego. Dokładne zaprezentowanie użytkownikowi lokalizacji zbiorów przy 
wolnym dostępie do półek oraz prezentowanie usług świadczonych w BG PŚk pozwala 
minimalizować bariery niepewności i zagubienia. Dla ludzi lubiących uczyć się w gru�
pie stworzono kabiny przeznaczone do pracy zespołowej a dla indywidualistów kabiny 
do pracy indywidualnej. Biblioteka jest postrzegana jako miejsce bezpieczne, miłe oraz 
zapewniające komfort i spokój. 

Innym sposobem na minimalizowanie LA jest profesjonalne przygotowanie strony 
internetowej. Można na niej znaleźć niezbędne informacje o funkcjonowaniu biblioteki, 
strukturze organizacyjnej, pracownikach, godzinach otwarcia oraz komunikatory, nowo�
ści a także regulaminy korzystania z zasobów biblioteki (www.lib.tu.kielce.pl).

Nie można pominąć cyklicznych szkoleń specjalistycznych przeznaczonych nie tyl�
ko dla użytkowników, ale także dla personelu bibliotecznego. Ostatnio organizowano 
„Dostęp do zasobów informacyjnych nieodpłatnych baz patentowych w Internecie” czy 
„Podniesienie jakości obsługi użytkowników”. Minimalizacja zjawiska LA jest możliwa 
dzięki dobrze przygotowanym instrukcjom dla użytkowników, które ułatwiają wyszuki�
wanie książek, norm, czasopism, opisów patentowych, literatury firmowej znajdujących 
się w otwartych magazynach.

3 Problem Library Anxiety autorki tego referatu opisują w Materiałach z Konferencji Wyższej Szkoły Han�
dlowej Rola biblioteki w społeczeństwie informacyjnym. Kielce 2008, s. 93-100.
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Metodyka badań
W drugiej części referatu zaprezentowano sposoby korzystania z oferty BG PŚk w za�

kresie kształcenia oraz badań naukowych.
Źródłem informacji dla tej charakterystyki były badania prowadzone na próbie repre�

zentatywnej, wśród studentów studiów stacjonarnych oraz pracowników naukowo-dydak�
tycznych, w maju i czerwcu 2008 r. Dla każdej z grup przygotowano odrębne ankiety. 

Pierwsza część ankiet (pytania 1-4) przeznaczonych dla obu wspomnianych grup re�
spondentów obejmowała te same pytania związane ze sposobem pozyskiwania źródeł 
oraz rodzajem i formą ich użytkowania. Część druga ankiet dla studentów (pytania 5-6) 
zawierała pytania umożliwiające pomiar efektywności procesu użytkowania zasobów 
oferowanych przez BG. Dokonano analizy porównawczej efektywności, wykorzystując 
wcześniejsze wyniki badań4. 

Część druga ankiet dotycząca pracowników naukowo-dydaktycznych zawierała py�
tania, które umożliwiły rozpoznanie ich sugestii odnośnie form współpracy z biblioteką 
w zakresie gromadzenia zbiorów. 

Ankieta dla studentów pozwalała na agregację zebranych informacji według płci, lat 
studiów, wydziałów oraz poziomu motywacji do studiowania. Ze względu na trudne do 
wyłonienia prawidłowości w zakresie użytkowania informacji, zrezygnowano z analizy 
materiału w przekroju płci, wydziałów oraz lat studiów. Pełny tekst ankiet zamieszczono 
jako załącznik do niniejszego referatu. 

Dla zobrazowania stopnia zróżnicowania badanych zagadnień wyliczono współczyn�
niki zmienności [v]5 w następujących przekrojach: 

według źródeł informacji o potrzebnych dokumentach (etap identyfikacji źródeł in� �
formacji),
według form użytkowanych źródeł, �
według rodzaju użytkowanych źródeł, �
według miejsc użytkowania źródeł.  �
Dokonano analizy odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety, oraz sporządzo�

no syntetyczne charakterystyki studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych 
jako użytkowników informacji, w oparciu o zasady tzw. teorii zbiorów przybliżonych6. 
W charakterystyce użytkowników wykorzystano parametry o największej częstości ich 
występowania w badanych przekrojach. Na tej podstawie określono syntetyczne charak�
terystyki (profile) obu badanych zbiorowości użytkowników, czyli studentów i pracow�
ników naukowo-dydaktycznych. 

4 Badania efektywności użytkowania informacji prowadzono w 1997 r. Wyniki były publikowane m.in. 
w: Sobielga J.: Problemy pomiaru efektywności w kształceniu akademickim, Zagadnienia Informacji Na-
ukowej 1998 nr 1 (71), s. 37-54.

5 Współczynnik zmienności [v] (odchylenie względne) liczono jako iloraz odchylenia przeciętnego przez 
średnią arytmetyczną. 

6 Ciesielska E., Stępień E.: Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w badaniach użytkowników biblio�
tek, Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 nr 1 (71), s. 23-36.
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Analiza danych z badań ankietowych 
1. Identyfikacja źródeł informacji

Najczęściej wykorzystywanym narzędziem identyfikacji źródeł informacji przez 
studentów jest katalog komputerowy BG. Wskaźnik zmienności według rodzaju źródeł 
na etapie identyfikacji źródeł informacji jest najwyższy spośród pozostałych przekro�
jów (v=22,5%). Nauczyciele akademiccy korzystają najczęściej z Internetu. Najrzadziej 
użytkowanym narzędziem na etapie identyfikacji źródeł informacji przez obie grupy re�
spondentów są katalogi NUKAT oraz KARO.

Rys.1. Studenci.
Źródło: Sporządzono na podstawie wyników badań ankietowych – badania własne.

Rys.2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni.
Źródło: Sporządzono na podstawie wyników badań ankietowych – badania własne.
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2. Użytkowanie źródeł informacji według form
Wskaźnik zmienności dla tego przekroju wynosi 11,9%, co oznacza, że poszczególne 

formy są wykorzystywane bardziej równomiernie niż poprzednio. Książki drukowane są 
najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji w obu grupach respondentów. Stu�
denci najrzadziej korzystają z czasopism elektronicznych natomiast pracownicy z ksią�
żek elektronicznych.

Rys.3. Studenci.
Źródło: Sporządzono na podstawie wyników badań ankietowych – badania własne.

18%

Rys.4. Pracownicy naukowo-dydaktyczni.
Źródło: Sporządzono na podstawie wyników badań ankietowych – badania własne.
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3. Użytkowanie według rodzaju źródeł 
Przy względnie równomiernym wykorzystywaniu pozostałych rodzajów źródeł 

(v=10,1) studenci korzystają najczęściej ze skryptów i podręczników, natomiast pracow�
nicy preferują artykuły z czasopism.

Rys.5. Studenci.
Źródło: Sporządzono na podstawie wyników badań ankietowych – badania własne.

Rys.6. Pracownicy naukowo-dydaktyczni.
Źródło: Sporządzono na podstawie wyników badań ankietowych – badania własne.

4. Użytkowanie źródeł informacji według miejsc korzystania 
Studenci najczęściej korzystają ze źródeł informacji w dowolnym miejscu biblioteki, 

natomiast pracownicy preferują pracę poza biblioteką.
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Rys.7. Studenci.
Źródło: Sporządzono na podstawie wyników badań ankietowych – badania własne.
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Rys.8. Pracownicy naukowo-dydaktyczni.
Źródło: Sporządzono na podstawie wyników badań ankietowych – badania własne.

5. Ocena zbiorów przez pracowników odnośnie ich przydatności do dydak-
tyki i osobistego rozwoju naukowego.

Przeważająca część respondentów (64%) dobrze ocenia zbiory biblioteki w tym 
względzie. Oceny skrajne (bardzo dobre i złe) stanowią odpowiednio po 6%. Pozytywnie 
jest także oceniany wpływ zbiorów bibliotecznych na osobisty rozwój naukowy pracow�
ników (78% określa ten wpływ jako bardzo duży i średni). Pracownicy w zdecydowanej 
większości również pozytywnie oceniają wpływ zbiorów biblioteki na swój rozwój na�
ukowy, chociaż 22% podkreśla brak takiego wpływu.
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Rys.9. Pracownicy naukowo-dydaktyczni.
Źródło: Sporządzono na podstawie wyników badań ankietowych – badania własne.

6. Propozycje pracowników odnośnie współpracy z biblioteką  
na rzecz doskonalenia systemu gromadzenia zbiorów.
Jedynie 4% respondentów zgłosiło swoje propozycje w tym względzie. W zakresie 

gromadzenia zbiorów dydaktycznych jest to nawiązanie do działań, które biblioteka pro�
wadzi już od kilku lat, polegających na okresowym przekazywaniu do biblioteki przez 
prowadzących zajęcia wykazu literatury zalecanej jako obowiązkowa i uzupełniająca 
z danej dyscypliny. Proponuje się ponadto ścisłą współpracę biblioteki z kierownika�
mi katedr, zakładów w zakresie zakupu zbiorów. Tego typu współpraca istnieje, jednak 
wszelkie próby nadania jej systemowego charakteru, jak dotąd nie powiodły się. Spośród 
respondentów, 42% zgłasza natomiast różnego rodzaju propozycje mające polepszyć 
ofertę oraz usprawnić funkcjonowanie biblioteki. Można je pogrupować następująco:

zwiększenie zakupów, �
zwiększenie dostępności do źródeł w formie elektronicznej, �
zniesienie odpłatności za korzystanie ze zbiorów, �
usprawnienie zakupów poprzez likwidację przetargów (te niedorzeczne przepisy zo� �
stały wreszcie zniesione w naszej bibliotece w bieżącym roku),
stały dostęp do baz IEEE, �
szkolenia pracowników oraz studentów dotyczące efektywnego wyszukiwania infor� �
macji (działania w tym zakresie są zaplanowane do realizacji w nadchodzącym roku 
akademickim w ramach projektu Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego 
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu realizowane�
go w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

7. Poziom motywacji studentów w procesie użytkowania informacji 
Poziom motywacji studentów mierzono poprzez tzw. „niekorzystne nastawienia” 

(pytanie 6 ankiety dla studentów) kształtujące w konsekwencji pasywne postawy w pro�
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cesie użytkowania informacji. Niemal połowę (48%) badanej populacji studentów cha�
rakteryzuje pasywna postawa w trakcie użytkowania informacji. W badaniach prowadzo�
nych w 1997 r. ten odsetek wynosił 42%, zatem w ciągu 11 lat nastąpił wzrost studentów 
pasywnie nastawionych do studiowania o 6 punktów procentowych. 

8. Efektywność użytkowania informacji przez studentów
Efektywność (pytanie 5 ankiety dla studentów) mierzona na etapie identyfikacji źró�

deł informacji wynosi 57%, natomiast na etapie wykorzystywania źródeł informacji 45%. 
Odpowiednie wskaźniki efektywności zidentyfikowane w badaniach w 1997 r. wynoszą 
odpowiednio 57% oraz 38%.

Syntetyczne charakterystyki użytkowników 
Studenci

Identyfikują potrzebne im źródła informacji głównie w katalogu komputerowym bi�
blioteki, preferując informację zawartą w skryptach i podręcznikach, głównie w formie 
książek drukowanych, z których korzystają przeważnie w pomieszczeniach biblioteki, 
a rodzaj pomieszczeń, jakimi dysponuje biblioteka nie ma dla nich większego znaczenia. 
Niemal połowa z nich deklaruje, że korzystanie ze źródeł informacji nie wynika z ich 
zainteresowań studiowanymi problemami, a jedynie z przymusu wynikającego z wypeł�
niania rygorów określonych regulaminem studiów. Z zasobów biblioteki udaje im się 
pozyskać 57% potrzebnych źródeł, a wykorzystują 45%. 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
W odróżnieniu od poprzedniej grupy, pracownicy poszukują potrzebnych źródeł in�

formacji głównie poprzez Internet, preferując źródła w formie drukowanej, przeważnie 
artykuły z czasopism i materiały konferencyjne, z których korzystają najczęściej poza 
biblioteką. Dobrze oceniają przydatność zbiorów biblioteki do celów dydaktycznych, 
jednak połowa z nich uważa, że nie ma wpływu na proces gromadzenia zbiorów oraz nie 
przejawia jednocześnie chęci do współdziałania z biblioteką w tym zakresie. Przyznają, 
że zasoby biblioteki mają znaczący wpływ na ich rozwój naukowy.

Wyłonione wyżej profile charakteryzują użytkowników z natury rzeczy w sposób 
uproszczony, jednak charakterystyka z uwzględnieniem wyłącznie czynników dominu�
jących w każdym z przekrojów powoduje, że staje się ona bardziej klarowna, przez co jej 
zawartość informacyjna lepiej służy wnioskowaniu.

Wnioski
Obie grupy użytkowników biblioteki preferują tradycyjne formy i rodzaje użytkowa�

nych źródeł informacji, a także tradycyjne narzędzia służące identyfikacji tych źródeł. 
Studenci nie doceniają bardziej aktualnej informacji zawartej w czasopismach czy mate�
riałach konferencyjnych. Wynika to, jak się wydaje, z tradycyjnego modelu kształcenia 
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opartego na skryptach, podręcznikach, nie sprzyjającego radzeniu sobie z niejednoznacz�
nością czy dylematami, które z reguły towarzyszą próbom zrozumienia istoty problemu.

Badania pokazują nikłe zaangażowanie pracowników w politykę gromadzenia zbio�
rów, deklarujących brak wpływu na tę kwestię, a jednocześnie nie wykazują aktywności 
na rzecz poprawy tego stanu rzeczy. Podkreślają mimo to, dużą rolę jaką w ich opinii 
odgrywa biblioteka w dydaktyce oraz własnym rozwoju naukowym.

W ostatnim dziesięcioleciu w sposób zauważalny spadł poziom motywacji studentów 
do studiowania wybranych przez siebie dyscyplin. Wydaje się, że konsekwencją tego 
stanu rzeczy jest utrzymująca się na niezmiennym poziomie efektywność pozyskiwania 
informacji o potrzebnych źródłach w bibliotece, mimo radykalnej poprawy warunków 
korzystania z jej zasobów7.

Nastąpiła poprawa efektywności na etapie wykorzystywania źródeł informacji, spo�
wodowana głównie, jak się wydaje, usprawnieniami w zakresie użytkowania zbiorów 
dydaktycznych8.

Educational resources and their use at the higher 
education institution

Components of the use of educational resources at the Main Library of the Kielce Univer-
sity of Technology were discussed in the first part of the paper.
The methodology and results of investigations into the use of educational resources were 
presented in the second part of the paper. The investigations, which targeted full-time, 
day-courses students and the academic staff, were carried out in May and June 2008.
Finally, the characteristics of the users were given.

7 W 2002 r. oddano do użytku nowy gmach Biblioteki Głównej PŚk wyposażony w najnowsze rozwiązania 
techniczne i organizacyjne w zakresie korzystania ze zbiorów. 

8 W 2004 r. wdrożono nowy system gromadzenia i udostępniania zbiorów dydaktycznych pod nazwą „Baza 
Lektury”, który radykalnie poprawił ich wykorzystanie. Por. Sobielga J.: Od diagnozy do programu na�
prawczego, Bibliotekarz 2004 nr 10 s. 10-13.
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Załączniki do referatu:
Ankieta dla studentów

Dane dotyczące respondenta: /zakreśl właściwe/
Rok studiów: [1] [2] [3] [4] [5] 
Wydział: [WEAiI] [WMiBM] [WBiIŚ] [WZiMK]
Płeć: [K] [M]

1  Skąd czerpiesz informacje o potrzebnych źródłach? /Ustal hierarchię [od 1 do 8] 
przypisując cyfrę 1 dla źródła, z którego korzystasz najczęściej/ 

[ ] Z katalogu komputerowego BG PŚk
[ ] Z katalogów innych bibliotek
[ ] Od wykładowców
[ ] Od kolegów
[ ] Z bazy „Lektury”
[ ] Z katalogów: NUKAT, KARO
[ ] Szukam w Internecie
[ ] Z innych źródeł

2  Jaką formę źródeł wykorzystujesz najczęściej? /Ustal hierarchię [od 1 do 5] przy-
pisując cyfrę 1 dla źródła, z którego korzystasz najczęściej/

[ ] Książki drukowane
[ ] Książki elektroniczne
[ ] Czasopisma drukowane
[ ] Czasopisma elektroniczne
[ ] �nne

3  Jaki rodzaj źródeł wykorzystujesz najczęściej? /Ustal hierarchię [od 1 do 5] przy-
pisując cyfrę 1 dla źródła, z którego korzystasz najczęściej/ 

[ ] Skrypty i podręczniki
[ ] Artykuły z czasopism
[ ] Inne książki poza skryptami i podręcznikami
[ ] Materiały konferencyjne
[ ] �nne 

4  W którym z podanych miejsc najczęściej korzystasz z zasobów BG PŚk? /Ustal 
hierarchię [od 1 do 3] przypisując cyfrę 1 dla miejsca, w którym najczęściej ko-
rzystasz z zasobów BG/

[ ] W dowolnym miejscu biblioteki
[ ] W kabinie do pracy indywidualnej 
[ ] Poza biblioteką
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5  Jeśli przyjąć, że ilość źródeł informacji o których wiemy że są niezbędne do za-
liczenia semestru wynosi 100 jednostek, to ile jednostek z tej ilości udało Ci się 
pozyskać w BG PŚk? [ ] a z ilu pozyskanych jednostek rzeczywiście skorzystał /
eś/aś/ w przygotowaniu do sesji? [ ] 
/Wpisz szacunkowe wielkości w nawiasach/ 

6  Zaznacz, który z poniższych typów zachowań w trakcie studiowania jest w Two-
im przypadku przeważający:

[ ] Korzystam ze źródeł informacji bo jestem tym zainteresowany/a/
[ ] Korzystam ze źródeł informacji bo muszę

Ankieta dla pracowników

1  Skąd czerpie Pani/Pan informacje o potrzebnych źródłach ? /Proszę ustalić hie-
rarchię [od 1 do 8] przypisując cyfrę 1 dla źródła, z którego korzysta Pani/Pan 
najczęściej/ 

[ ] Z katalogu komputerowego BG PŚk
[ ] Z katalogów innych bibliotek
[ ] Od kolegów
[ ] Z katalogów: NUKAT, KARO
[ ] Szukam w Internecie
[ ] Z katalogów wydawców
[ ] Z innych źródeł

2  Jaką formę źródeł informacyjnych wykorzystuje Pani/Pan najczęściej? /Proszę 
ustalić hierarchię [od 1 do 5] przypisując cyfrę 1 dla źródła, z którego korzysta 
Pani/Pan najczęściej/

[ ] Książki drukowane
[ ] Książki elektroniczne
[ ] Czasopisma drukowane
[ ] Czasopisma elektroniczne
[ ] �nne

3  Jaki rodzaj źródeł wykorzystuje Pani/Pan najczęściej? /Proszę ustalić hierarchię  
[od 1 do 5] przypisując cyfrę 1 dla źródła, z którego korzysta Pani/Pan najczęściej/ 

[ ] Artykuły z czasopism
[ ] Materiały konferencyjne
[ ] Podręczniki
[ ] Inne książki poza podręcznikami
[ ] �nne 
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4  W którym z podanych miejsc najczęściej korzysta Pani/Pan z zasobów BG PŚk? 
/Proszę ustalić hierarchię [od 1 do 3] przypisując cyfrę 1 dla miejsca, w którym 
najczęściej korzysta Pani/Pan z zasobów BG/

[ ] W dowolnym miejscu biblioteki
[ ] W kabinie do pracy indywidualnej 
[ ] Poza biblioteką

5.  Jak Pani/Pan ocenia zbiory biblioteki pod względem przydatności do zajęć dy-
daktycznych. Proszę wybrać jedną z poniższych odpowiedzi:

[ ] Bardzo dobrze
[ ] Dobrze
[ ] Dostatecznie
[ ] Źle

6.  Czy ma Pani/Pan wpływ na dobór źródeł informacji do zasobów biblioteki?
[ ] Tak
[ ] Nie

7.  Jaką formę współpracy w zakresie gromadzenia zbiorów uważa Pani/Pan za naj-
lepszą?

[ ] Wykładowcy przekazują do biblioteki listę lektur do przedmiotu
[ ] Pracownicy BG przygotowują listę nowości wydawniczych i konsultują z wykładow�

cami
[ ] Wykładowcy zgłaszają swoje propozycje do BG zgodnie z bieżącymi potrzebami in�

formacyjnymi
[ ] Inne /proszę podać swoją propozycję

8.  Czy zbiory BG mają wpływ na Pani/Pana rozwój naukowy?
[ ] Bardzo duży
[ ] Średni, częściej korzystam ze zbiorów pozabibliotecznych
[ ] Nie mają

9.  W jaki sposób Pani/Pana zdaniem Biblioteka Główna może przyczynić się do 
podniesienia jakości procesu dydaktycznego. Proszę podać swoją propozycję.
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beata StaroSta

Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej

Wpływ relacji bibliotekarz –  pracownik naukowy  
na wykorzystywanie usług bibliotecznych,  

na przykładzie systemu biblioteczno-informacyjnego 
Politechniki Wrocławskiej

W dobie powszechnej komputeryzacji bibliotek przykłada się dużą wagę do informacji 
przekazywanej drogą online. Mało uwagi poświęca się natomiast kontaktom międzyludz-
kim, które stają się coraz bardziej ograniczone czasowo i coraz bardziej anonimowe. Na 
system biblioteczno-informacyjny Politechniki Wrocławskiej oprócz Biblioteki Głównej 
składa się sieć bibliotek wydziałowych i instytutowych, których wielkość i lokalizacja 
sprzyjają indywidualnym relacjom pomiędzy bibliotekarzem, a pracownikiem naukowym 
uczelni. W referacie podjęto próbę omówienia wpływu tych kontaktów na stopień wyko-
rzystania usług bibliotecznych i zadowolenia użytkowników. Biblioteka Główna Politech-
niki Wrocławskiej oferuje swoim użytkownikom nowoczesne narzędzia wyszukiwania in-
formacji, z których dużą wartość merytoryczną i finansową posiadają bazy elektroniczne. 
Poddano ocenie stopień wykorzystania tych baz przez pracowników naukowych uczelni 
i udział bibliotekarzy w ich promowaniu.
Zastosowano następujące metody badawcze: ankieta, wywiad, porównanie danych sta-
tystycznych.

Wstęp
„Mimo niezwykłego rozwoju środków społecznej komunikacji, mimo tej samej ma�

sowej kultury we wszystkich częściach świata, mimo konstrukcji sztucznych, międzyna�
rodowych języków i ciągłego „kurczenia” się odległości między kontynentami, mamy do 
czynienia z głębokim kryzysem międzyludzkiej komunikacji. Bariery narastające między 
ludźmi powodują wzrastanie dotkliwej „samotności w tłumie” tak, że trudno mówić o ja�
kiejś prawdziwej społeczności ludzkiej. Kryzys idei porozumienia dotyka dziś zarów�
no mniejsze grupy społeczne, jak i wielkie organizmy, takie jak naród, czy społeczność 
międzynarodowa”1. Takie refleksje są obecnie dość częste i stanowią przeciwwagę dla 
zachwytów dotyczących nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Badania oceniające znaczenie bezpośrednich relacji prowadzone były od dawna. 
Przykładem na to może być okrutny eksperyment przeprowadzony w XIII wieku na  

1 Okarma J.: Biblioteka a samodzielne poszukiwanie prawdy w zdobywaniu wiedzy, Bibliotekarz 2008 nr 4,  
s. 18.
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grupie niemowląt przez Cesarza Fryderyka II, wybitnego uczonego swoich czasów. Ce�
sarz nakazał matkom lub mamkom karmić i pielęgnować dzieci, ale zabronił odzywania 
się do nich. Chciał się przekonać, w jakim języku dzieci zaczną mówić samoistnie. Eks�
peryment ten zakończył się tragicznie, gdyż jego wynikiem była śmierć wszystkich nie�
mowląt. Współczesne, mniej drastyczne badania również potwierdzają fakt, że potrzeba 
kontaktu z innymi ludźmi jest bardzo silna, a jej niezaspokojenie ma ujemny wpływ na 
stan zdrowia człowieka. Porozumiewanie się ludzi stanowi istotną część życia codzien�
nego i jest niezbędne do zaspokajania ich potrzeb fizjologicznych, tożsamościowych, 
społecznych oraz praktycznych.

Badania dotyczące stosunków międzyludzkich przeprowadza się często dla potrzeb 
komercyjnych wśród konsumentów różnych towarów i usług, a niektóre wyniki tych 
badań mają charakter uniwersalny. Dowodzą one, że relacje interpersonalne mają zna�
czący wpływ na kształtowanie ludzkich zachowań, upodobań i podejmowanych decyzji, 
ponieważ „ludzie – niezależnie od płci, wieku czy dochodu – żyją wśród innych ludzi 
i podlegają ich wpływowi”2.

Istotne znaczenie ma tzw. „wpływ informacyjny”, który „występuje wtedy, gdy inni 
użytkownicy zapewniają jednostce rzetelne informacje, które następnie oddziałują na jej 
decyzje nabywcze. Wpływ informacyjny przebiega najczęściej w trakcie tzw. komunika�
cji prywatnej „z ust do uszu”3. 

Komunikacja prywatna, inaczej komunikacja interpersonalna charakteryzuje się 
tym, że:

wymaga bezpośredniego spotkania jego uczestników, �
występuje między osobami (a nie rolami, statusami, stereotypami), �
stanowi zjawisko dwukierunkowe (akcja-interakcja), �
nie jest jedynie wymianą komunikatów, ale także tworzeniem i wymianą znaczeń,  �
(można dokładnie i jednoznacznie ustalić treść przekazu),
jest nacechowana intencjami. �
Nie sposób przecenić zjawiska komunikacji interpersonalnej, a szczególnie jej wpły�

wu informacyjnego w środowisku akademickim, występującego zarówno w grupie sa�
mych naukowców, jak i w ich relacjach z innymi członkami społeczności uczelnianej np. 
bibliotekarzami.

Analiza ankiety i przeprowadzonych wywiadów
W kwietniu 2008 r. przeprowadzono ankietę wśród pracowników naukowych4 Po�

litechniki Wrocławskiej, mającą na celu ocenę pracy Biblioteki Politechniki Wrocław�
skiej, a szczególnie jej personelu. Podjęto próbę zmierzenia stopnia wykorzystania usług 
świadczonych przez bibliotekę na rzecz pracownika naukowego oraz znalezienia zależ�

2 Burgiel A.: Wpływy interpersonalne a racjonalność zachowań polskich konsumentów. Katowice 2005,  
s. 9.

3 Tamże, s. 12.
4 Pod hasłem pracownicy naukowi należy rozumieć także pracowników dydaktycznych oraz doktorantów.
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ności pomiędzy jakością wzajemnych relacji bibliotekarz  –  pracownik naukowy, a stop�
niem wykorzystania w/w usług.

Dla potrzeb niniejszego referatu przeprowadzono także wywiady z bibliotekarzami 
oraz pracownikami naukowymi uczelni, mające na celu poszerzenie treści ankiety.

Uczelnia posiada system biblioteczno-informacyjny, na który składają się:
Biblioteka Główna, �
9 bibliotek wydziałowych, �
6 bibliotek instytutowych, �
3 biblioteki studiów (języków obcych, wychowania fizycznego i sportu, kształcenia  �
podstawowego),
3 biblioteki zamiejscowych ośrodków dydaktycznych. �

Biblioteka zatrudnia 147 bibliotekarzy.
Według danych z dnia 30.11.20075 na uczelni jest zatrudnionych lub studiuje:

1893 pracowników naukowo-dydaktycznych, �
863 doktorantów. �
Formularze ankiety (wraz z listem wyjaśniającym jej zasadność) rozesłano pracowni�

kom naukowym Politechniki Wrocławskiej za pośrednictwem sekretariatów instytutów lub 
wydziałów, przy pomocy poczty elektronicznej. Zakłada się, że ankieta dotarła do skrzynek  
e-mailowych ok. 2000 osób. W odpowiedzi uzyskano tylko 139 wypełnionych formula�
rzy, co może sugerować małe zainteresowanie pracowników naukowych sprawami bi�
bliotecznymi. Pomimo całkowitej anonimowości ankiety, ok. 70% respondentów ozna�
czyło ją imieniem i nazwiskiem, co może świadczyć o ich chęci otwartego wyrażenia 
swoich opinii, a także podnieść wiarygodność odpowiedzi. Jakkolwiek liczba wypełnio�
nych ankiet nie pozwala na dogłębne badania, to jednak warto przedstawić ich rezultaty 
dla zobrazowania podjętego zagadnienia.

Pytanie 1: Kiedy korzysta Pan/i z usług Biblioteki? 
(pytanie zamknięte –  możliwość wyboru jednej odpowiedzi) (zob. tab. 1)

Odpowiedzi %
Tylko wtedy, kiedy chcę zrealizować zawodowe potrzeby 90

Lubię przychodzić do biblioteki niezależnie od potrzeb zawodowych 10

Tab. 1. Podsumowanie wyników ankiety dot. pyt. 1: 
„Kiedy korzysta Pan/i z usług Biblioteki?”

Źródło: Badania własne.

Przejawem nowych czasów może być fakt, że tylko 10% ankietowanych postrzega bi�
bliotekę naukową, jako miejsce, które odwiedza się niezależnie od potrzeb zawodowych. 

5 Politechnika Wrocławska – fakty i liczby [online] [dostęp 30.11.2008] Dostępny w Internecie: 
 http://www. pwr.wroc.pl/49575.xml.
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Z rozmów z bibliotekarzami wynika, że liczba ta maleje wraz z rozwojem nowoczesnych 
technologii informacyjnych i coraz łatwiejszym dostępem do nich. Starsi stażem biblio�
tekarze wspominają czasy, kiedy pracownik naukowy przychodził niemal codziennie do 
swojej macierzystej biblioteki, aby przejrzeć świeżą prasę, a przy okazji, porozmawiać 
z bibliotekarzem na różne tematy, co stwarzało niemal przyjacielskie relacje i ułatwiało 
wzajemną współpracę. Dzisiaj każdy pracownik ma Internet, źródło najnowszych wia�
domości, w swoim gabinecie. 

Aż 90% respondentów korzysta z usług bibliotecznych w celu realizowania konkret�
nych potrzeb zawodowych, przy czym w grupie tej znajdują się osoby, które nie odwie�
dzają lokalu biblioteki lecz korzystają wyłącznie z jej zasobów elektronicznych.

Uwagi ankietowanych:
„Dzięki rozwiniętym usługom internetowym tak naprawdę z bibliotekarzami kontak� �
tuję się bardzo rzadko. Uważam, że nacisk powinien być przede wszystkim posta�
wiony na ciągłe polepszanie dostępności i jakości usług biblioteki za pośrednictwem 
Internetu.”
„Od kilku już lat korzystam z bibliotek tylko elektronicznie. Jest to wspaniałe! Dzię� �
kuję!”

Pytanie 2: Jak ocenia Pan/i personel w bibliotece (w skali 0-5)? 
(pytanie półotwarte –  możliwość wyboru kilku odpowiedzi) (zob. tab. 2 i rys. 1)

Odpowiedzi %
Miły, uprzejmy 68
Kompetentny 70

Pomocny 69
Aktywny 50

Tab. 2. Podsumowanie wyników ankiety dot. pyt. 2: 
„Jak ocenia Pan/i personel w bibliotece (w skali 0-5)?”

Źródło: Badania własne.

Proszę określić na osi ocenę swoich relacji z personelem biblioteki.

wróg◄──|──|──|──|──|──0──|──|──|─X─|──|──►przyjaciel

Rys. 1. Podsumowanie wyników ankiety dot. pyt. 2: 
„Proszę określić na osi ocenę swoich relacji z personelem biblioteki.”

Źródło: Badania własne.

W pytaniu tym zastosowano skalę ocen (0-5), zatem liczby wyrażone w procentach wska�
zują na stopień (uśredniony) posiadania przez bibliotekarzy w/w cech (wg oceniających).
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Na pierwszym miejscu doceniono ich kompetencje zawodowe, zaraz potem chęć nie�
sienia pomocy i kulturę osobistą. Najniżej oceniana jest aktywność personelu biblioteki.

Ogólnie bibliotekarz postrzegany jest jako przyjaciel naukowca (tylko 2 osoby zazna�
czyły na osi „0” ,a jedna osoba „-1”). 

Zauważono też bardzo niewielkie rozbieżności w przyznawanych ocenach w przy�
padku trzech pierwszych cech, tzn., jeżeli ankietowany wysoko oceniał kompetencje 
bibliotekarzy, to podobnie też oceniał ich uprzejmość i pomocność (oceny 4-5) i ana�
logicznie przy niższych ocenach (2-3). Tylko w kilku przypadkach zastosowano pełną 
skalę ocen (0-5). 

Może to sugerować, że użytkownik oceniając bibliotekarza bierze pod uwagę ogólne 
wrażenie, jakie odniósł w wyniku bezpośrednich kontaktów z nim.

Aktywność bibliotekarzy, choć została najniżej oceniona ze wszystkich cech wymie�
nionych w ankiecie, nie wydaje się być dla pracownika naukowego cechą szczególnie 
pożądaną. Z rozmów wynika, że „bibliotekarz ma po prostu być i odpowiadać na potrze�
by użytkownika”. 

Uwagi ankietowanych:
„Współpraca z osobami zatrudnionymi w bibliotece ma charakter bardzo różny w za� �
leżności od osoby, która akurat obsługuje. Trudno w tej sytuacji poprawnie odpowie�
dzieć na pytanie 2. Jest to ocena uśredniona.”
„Jestem bardzo zadowolony z dotychczasowych kontaktów i pomocy naszej biblio� �
teki. Kontakt bezpośredni jest rzadki, ponieważ większość swoich potrzeb załatwiam 
przez Internet (z powodu oszczędności czasu i wygody)”.

Pytanie 3: Jak wyszukuje Pan/i w bibliotece potrzebną literaturę? 
(pytanie półotwarte –  możliwość wyboru kilku odpowiedzi) (zob. tab. 3)

Odpowiedzi %
Proszę o pomoc bibliotekarza 50

Posługuję się katalogiem 88
Szukam bezpośrednio na półkach 19

Tab. 3. Podsumowanie wyników ankiety dot. pyt. 3: 
„Jak wyszukuje Pan/i w bibliotece potrzebną literaturę?”

Źródło: Badania własne.

Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej prowadzi centralne gromadzenie i opra�
cowanie zbiorów dla całego systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, co oznacza 
jeden wspólny katalog dla wszystkich jednostek tego systemu6. Katalog online jest naj�
popularniejszym i najwygodniejszym sposobem wyszukiwania literatury w bibliotece, 
jego interfejs jest przejrzysty, co sprawia, że posługuje się nim zdecydowana większość 
6 Oprócz bibliotek Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych.
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ankietowanych. Jednak rola bibliotekarza jest nadal znacząca. Z jego pomocy przy wy�
szukiwaniu dokumentów korzysta 50% respondentów. Z możliwości bezpośredniego 
przeglądania literatury na półkach korzysta tylko 19% ankietowanych. Część bibliotek 
sieci z przyczyn lokalowych i technicznych nie umożliwia wolnego dostępu do zbio�
rów, część ma tylko czytelnie prezencyjne. Czasem pozwala się zaufanym użytkowni�
kom przejrzeć zasoby magazynowe, co jest przez nich bardzo cenione. Zastanawiający 
jest fakt, że 12% respondentów nie posługuje się w ogóle katalogiem, przy czym 90% 
tych osób opiera się wyłącznie na pomocy bibliotekarza. Prawdopodobnie korzystają oni 
z zasobów mniejszych bibliotek sieci, gdzie bibliotekarze doskonale znają swoje zbiory 
i wyszukują je „na pamięć”. Przyzwyczajeni do takiego traktowania naukowcy czują się 
zagubieni, jeśli muszą skorzystać z usług innej, bardziej zautomatyzowanej biblioteki. 
W takich przypadkach dochodzi czasem do nieporozumień pomiędzy bibliotekarzem, 
a pracownikiem naukowym, przychodzącym do innej niż macierzysta biblioteki, z okre�
ślonymi, ukształtowanymi wcześniej doświadczeniami, dotyczącymi sposobu obsługi 
użytkownika. 

Pytanie 4: Wykorzystanie elektronicznych baz danych w pracy naukowej (zob. tab. 4)
W pytaniu czwartym ankietowani zakreślali nazwy baz, z których korzystają w swojej 

pracy naukowej i oceniali stopień ich przydatności (w skali 0-5). Ocenie poddano 21 baz, 
przedstawiono 10 najwyżej ocenionych. 

Lp. Bazy Stopień wyko-
rzystania w %

1 e-Czasopisma (obejmuje wiele baz dających dostęp do pełnych 
tekstów artykułów z czasopism) 46

2 DONA –  dokumentacja dorobku naukowego pracowników 
Politechniki Wrocławskiej 33

3 Science Citation Index Expanded 26
4 Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa 22
5 Current Contents 19
6 Knovel 17
7 EBSCO 14
8 Chemical Abstracts 14
9 COMPENDEX 12
10 INSPEC 11

Tab. 4. Podsumowanie wyników ankiety dot. pyt. 4:
 „Wykorzystanie elektronicznych baz danych w pracy naukowej”.

Źródło: Badania własne.
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Najwyżej notowana jest baza czasopism elektronicznych oferująca dostęp do pełnych 
tekstów artykułów z czasopism zagranicznych. Z roku na rok jest ona wzbogacana i udo�
skonalana. Stworzona na jej potrzeby lista tytułów „A-Z” ułatwia wyszukiwanie.

 
Pytanie 5: W jaki sposób informacje o nowych bazach docierają do Pana/i? 
(pytanie półotwarte –  możliwość wyboru kilku odpowiedzi) (zob. tab. 5)

Odpowiedzi %
Poprzez stronę WWW biblioteki 45
Bezpośrednio od bibliotekarza 14

Od innych osób 9
Poprzez pocztę elektroniczną 75

Z tablicy ogłoszeń 2
Tab. 5. Podsumowanie wyników ankiety dot. pyt. 5: 

„W jaki sposób informacje o nowych bazach docierają do Pana/i?”
Źródło: Badania własne.

Informacje o nowych bazach są generowane przez pracowników Biblioteki Głównej 
i umieszczane w aktualnościach na stronie domowej. Dodatkowo są one wysyłane do re�
dakcji Elektronicznego Biuletynu Informacyjnego Politechniki i za jego pośrednictwem 
trafiają do skrzynek poczty elektronicznej wszystkich pracowników uczelni. Wyniki an�
kiety wykazują, że jest to najskuteczniejszy sposób informowania.

Uwagi ankietowanych: 
„Wydaje mi się dobrym pomysłem wprowadzenie osobnego biuletynu informacyjne� �
go na temat usług biblioteki. Informacja o zmianach / nowościach trafiając na stronę 
BG równie dobrze mogłaby być wysyłana też mailem. Brakuje mi wiedzy na temat 
tego, co oferuje biblioteka i w jaki sposób z jej usług korzystać. O wielu istotnych 
faktach dowiedziałem się dopiero dzięki tej ankiecie.”

Pytanie 6: Czy korzysta Pan/i z dostępu do baz elektronicznych poprzez „OneLog”? 
(pytanie zamknięte –  możliwość wyboru jednej odpowiedzi) (zob. tab. 6)

Odpowiedzi %
Tak 47
Nie 30

Nie znam 23

Tab. 6. Podsumowanie wyników ankiety dot. pyt. 6: 
„Czy korzysta Pan/i z dostępu do baz elektronicznych poprzez OneLog?”

Źródło: Badania własne.
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System OneLog umożliwia korzystanie z licencjonowanych baz elektronicznych 
z komputerów pozauczelnianych np. domowych. Aby móc korzystać z tej opcji należy 
pobraną poprzez Internet deklarację podpisać osobiście w Bibliotece Głównej. Niektórzy 
ankietowani uznają to za utrudnienie. Niepokojącym jest fakt, że 23% respondentów nie 
zna tej usługi. Wprowadzanie OneLoga w 2005 r. było dobrze rozpropagowane. Obecnie 
informacja o systemie ma swoje miejsce na stronie domowej Biblioteki, a także pojawia 
się w interfejsie niektórych baz. 

Wykorzystując dane z pytania 4 ankiety porównano stopień wykorzystania baz przez 
poszczególne grupy osób a uzyskane wyniki zaprezentowano w tabeli 7.

Osoby

Średnia ilość 
wykorzystywanych baz 

elektronicznych
(wybór z 21 baz)

Średni stopień 
wykorzystania jednej bazy 

elektronicznej
(w skali 0-5)

korzystające 
z systemu OneLog 4,30 3,51

nie korzystające 
z systemu OneLog 3,40 3,52

nie znające systemu OneLog 2,50 3,34

Tab. 7. Stopień wykorzystania baz elektronicznych przez poszczególne grupy osób.
Źródło: Badania własne.

Wyniki wskazują na większe wykorzystanie baz elektronicznych przez osoby korzy�
stające z udogodnień oferowanych przez usługę OneLog. Jeżeli chodzi o osoby znające 
system, ale nie korzystające z niego, można przypuszczać, że nie mają one potrzeby, 
możliwości lub chęci kontynuowania swojej pracy naukowej poza uczelnią. Natomiast 
w przypadku trzeciej grupy osób, nie znających OneLoga, wykorzystanie baz elektro�
nicznych jest najniższe. Warto zatem dbać o dobre informowanie użytkowników o ist�
niejących możliwościach. Istotna jest tu rola komunikacji bezpośredniej, jeżeli droga 
elektroniczna nie do końca spełnia swoje zadanie.

Uwagi i oczekiwania ankietowanych:
„Za największe osiągnięcie biblioteki w dziejach uważam system OneLog i uważam,  �
że powinien on być dalej poszerzany o nowe czasopisma (bazy)”,
„Lepszy dostęp do OneLog i mniejsza liczba awarii systemu”. �

Pytanie 7: Czy korzystał/a Pan/i z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej?
(pytanie zamknięte –  możliwość wyboru jednej odpowiedzi) (zob. tab. 8)

Usługa jest znana i często wykorzystywana. Bibliotekarze sieci pośredniczą pomię�
dzy Wypożyczalnią Międzybiblioteczną, która jest agendą Biblioteki Głównej a użyt�
kownikiem, który otrzymuje zamówiony dokument niemalże na biurko. Pomimo dostępu 
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do baz elektronicznych nie zmniejsza się zapotrzebowanie na wypożyczenia międzybi�
blioteczne. Dzięki łączom internetowym większość zamówień jest realizowanych szyb�
ko i skutecznie. Politechnika Wrocławska wypracowała sobie opinię solidnego partnera 
w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych, a pracownicy agendy, kierując się do�
brem użytkownika, wybierają najbardziej ekonomiczne rozwiązania. Dlatego też część 
pracowników naukowych ceni sobie bezpośrednie kontakty z Wypożyczalnią Międzybi�
blioteczną, gdzie można wspólnie ustalić najkorzystniejsze warunki usługi. 

Odpowiedzi %
Tak 70
Nie 30

Nie znam 0

Tab. 8. Podsumowanie wyników ankiety dot. pyt. 7: 
„Czy korzystał/a Pan/i z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej?”

Źródło: Badania własne.

Uwagi ankietowanych:
„Z wypożyczalni międzybibliotecznej przestałem korzystać od momentu, kiedy mój  �
szef kazał mi (słono) zapłacić z własnej kieszeni za ściągnięcie kilku artykułów z za�
granicznych bibliotek. (Artykuły do doktoratu.)”,
„Jestem szczególnie zadowolona ze współpracy z Wypożyczalnią Międzybibliotecz� �
ną (szybko i bardzo kompetentnie)”.

Pytanie 8: Czy korzystał/a Pan/i z usług Oddziału Informacji Naukowej?
(pytanie zamknięte –  możliwość wyboru jednej odpowiedzi) (zob. tab. 9)

Odpowiedzi %
Tak 56
Nie 39

Nie znam 5

Tab. 9. Podsumowanie wyników ankiety dot. pyt. 8: 
„Czy korzystał/a Pan/i z usług Oddziału Informacji Naukowej?”

Źródło: Badania własne.

Oddział Informacji Naukowej jest agendą Biblioteki Głównej, która gromadzi i udo�
stępnia bazy danych w postaci drukowanej lub elektronicznej, rozpowszechnia infor�
macje o nich i prowadzi szkolenia z wyszukiwania w nich. Zarządza systemem One�
Log. Na życzenie użytkownika udziela informacji faktograficznych, bibliograficznych 
i bibliotecznych. Sporządza analizy cytowań. Od czasu wprowadzenia większości baz 
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w dostępie online zaobserwowano znaczny spadek zainteresowania bazami w formie 
drukowanej, a także zmniejszenie liczby odwiedzin w czytelni Oddziału (szczególnie do�
tyczy to pracowników naukowych). Zainteresowani użytkownicy kontaktują się przede 
wszystkim telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej. Praca Oddziału stanowi 
też istotne wsparcie dla informacyjnych zadań bibliotekarzy sieci.

Pytanie 9: Czy korzystał/a Pan/i z usług Biblioteki Głównej w zakresie informacji 
patentowej i normalizacyjnej?
(pytanie zamknięte –  możliwość wyboru jednej odpowiedzi) (zob. tab. 10)

Odpowiedzi %
Tak 38
Nie 60

Nie znam 2

Tab. 10. Podsumowanie wyników ankiety dot. pyt. 9:
„Czy korzystał/a Pan/i z usług Biblioteki Głównej  

w zakresie informacji patentowej i normalizacyjnej?”
Źródło: Badania własne.

Punkt Informacji Normalizacyjnej (PIN) w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocław�
skiej, autoryzowany przez Polski Komitet Normalizacyjny, prowadzi obsługę użytkowni�
ków w zakresie informacji normalizacyjnej i sprzedaży produktów normalizacyjnych dla 
regionu Dolnego Śląska. Zajmuje się również wyszukiwaniem informacji patentowej.

 
Pytanie 10: Czy korzystał/a Pan/i ze szkoleń oferowanych przez Bibliotekę Główną?
(pytanie zamknięte –  możliwość wyboru jednej odpowiedzi) (zob. tab. 11)

Odpowiedzi %
Tak 12
Nie 77

Nie znam 11

Tab. 11. Podsumowanie wyników ankiety dot. pyt. 10: 
„Czy korzystał/a Pan/i ze szkoleń oferowanych przez Bibliotekę Główną?”

Źródło: Badania własne.

Biblioteka Główna przeprowadza szkolenia indywidualne i grupowe z zakresu wy�
szukiwania informacji w bazach danych. Terminy szkoleń są uzgadniane indywidualnie. 
Usługa jest słabo wykorzystywana, choć pozytywnie oceniana przez osoby, które z niej 
korzystały. Stanowi ona alternatywę dla szkoleń bibliotekarzy sieci, którzy nie mogą 
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sobie pozwolić na częste opuszczanie stanowiska pracy w celu dogłębnego poznawania 
nowych baz. Tym bardziej, że szkolenie użytkownika jest ukierunkowane na jego kon�
kretne potrzeby. Niektórzy pracownicy wysyłają na takie zajęcia swoich dyplomantów 
z IV lub V roku studiów.

Pytanie 11: Proszę ocenić pracę biblioteki w skali 0-5 przy następujących stwier-
dzeniach
(pytanie półotwarte –  możliwość wyboru kilku odpowiedzi) 

Dla potrzeb referatu określono następujące wskaźniki wpływające na satysfakcję 
użytkownika (zob. tab. 12):

Stwierdzenia %

Często znajduję tu poszukiwaną literaturę 71
Zawsze uzyskuję informację o innych możliwościach jej zdobycia 66
Bibliotekarz chętnie służy pomocą w przeszukiwaniu dostępnych źródeł 
informacji 69

Bibliotekarz informuje o nowościach w bibliotece  
(bezpośrednio, e-mail, tablica ogłoszeń) 58

Bibliotekarz prosi o sugestie dotyczące nowych nabytków 55
Bibliotekarz zachęca do korzystania z baz oferowanych przez bibliotekę 58
Bibliotekarz udziela wskazówek dotyczących sposobu korzystania 
z w/w baz 53

Zawsze wychodzę z biblioteki zadowolony/a 75

Tab. 12. Podsumowanie wyników ankiety dot. pyt. 11: 
„Proszę ocenić pracę biblioteki w skali 0-5 przy następujących stwierdzeniach.”

Źródło: Badania własne.

Z tabeli wyłania się raczej pozytywny obraz biblioteki i bibliotekarza, a zdanie „za�
wsze wychodzę z biblioteki zadowolony” zdobyło najwięcej punktów. Choć brak jest 
skali porównawczej wydaje się, że są to wyniki satysfakcjonujące, a zarazem mobilizu�
jące bibliotekarzy do jeszcze lepszej pracy.

Pytanie 12: Jakie są inne Pana/i oczekiwania wobec bibliotekarza i czy są one spełniane?
(pytanie otwarte – możliwość swobodnej wypowiedzi)

W odpowiedzi na to pytanie ankietowani poruszali problemy, nie będące przedmiotem 
niniejszego referatu, dotyczące np. godzin otwarcia biblioteki, dostępności zbiorów, kse�
rokopiarek itp. Wyrażali także opinie na temat niektórych pracowników biblioteki. Nie 
przedstawili jednak swoich dodatkowych (nie wymienionych wcześniej w ankiecie) ocze�
kiwań wobec bibliotekarza. Jednakże z rozmów z bibliotekarzami wynika, że otrzymują 
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oni od pracowników naukowych zadania, niejednokrotnie wykraczające poza zakres ich 
obowiązków zawodowych. Często są to prace edycyjne i kurierskie. Nie należą do wy�
jątków sytuacje, kiedy pracownik biblioteki instytutowej wypożycza dokument z innej 
biblioteki sieci (czasem nawet na swoje konto) i przynosi zaufanemu użytkownikowi „na 
biurko”. Część bibliotekarzy broni się przed wykonywaniem tego typu zadań uważając, że 
obniżają one prestiż ich zawodu. Gdzie zatem leży granica, do której bibliotekarz ma być 
pomocny i czy przekroczenie jej może spowodować utratę autorytetu zawodowego? Czas 
poświęcany na w/w dodatkowe prace bibliotekarze mogliby wykorzystać na podnoszenie 
swoich kwalifikacji (np. szkolenia z obsługi baz elektronicznych), ale czy byłoby to odpo�
wiedzią na rzeczywiste potrzeby użytkownika, jakim jest pracownik naukowy? 

Uwagi na temat centralizacji bibliotek
Temat centralizacji bibliotek pojawił się samoistnie w wypowiedziach osób ankieto�

wanych, co może świadczyć o randze zagadnienia.
W ostatnich latach pojawiła się tendencja do likwidowania mniejszych bibliotek in�

stytutowych, których zbiory są włączane do zasobów bibliotek wydziałowych. Stwarza 
to techniczne i ekonomiczne możliwości automatyzacji kolejnych etapów pracy biblio�
tekarza. Wpływa to jednak niekorzystnie na relacje interpersonalne. Jako przykład może 
posłużyć proces udostępniania zbiorów w Bibliotece Głównej, gdzie jest on w pełni 
zautomatyzowany. Obecnie mógłby się on odbywać bez użycia narządu mowy:

użytkownik wyszukuje i zamawia potrzebną literaturę przez Internet, �
przychodzi do wypożyczalni lub czytelni i podaje bibliotekarzowi kartę biblioteczną,  �
na której jest jego imię i nazwisko,
bibliotekarz zdejmuje z półki przygotowane wcześniej książki i za pomocą czytnika  �
wprowadza je na konto czytelnika,
bibliotekarz nie musi nawet informować o terminie zwrotu, ponieważ system wcze� �
snego monitowania wysyła pocztą elektroniczną informację o nadchodzącym termi�
nie zwrotu już na dziesięć, a następnie trzy dni przed jego upływem.
Tylko kultura osobista mobilizuje obie strony do używania zwrotów grzecznościo�

wych typu: dzień dobry, proszę, dziękuję, do widzenia. Zatem brakuje tu okazji do na�
wiązania relacji interpersonalnych, poznania się i zbudowania wzajemnego zaufania. 
Dlatego kiedy pojawiają się sytuacje mniej przyjemne, np. problem opłaty za nietermi�
nowy zwrot, „anonimowy bibliotekarz” egzekwuje naliczoną przez komputer kwotę od 
„anonimowego użytkownika”, nie pytając go o przyczynę opóźnienia. Pracownik na�
ukowy nie mający w tym przypadku żadnych przywilejów z racji swojego statusu zawo�
dowego odchodzi z wrażeniem, że biblioteka, która ma za zadanie służyć mu i ułatwiać 
pracę naukową, staje się dla niego źródłem stresu. Takie wydarzenia należą do rzadkości 
w bibliotekach sieci, gdzie bibliotekarz jest „przyjacielem” (pytanie 2 ankiety) i częściej 
elastycznie podchodzi do regulaminu, biorąc pod uwagę okoliczności.

Ankietowani oraz osoby udzielające wywiadów podkreślały wartość bibliotek macie�
rzystych instytutów i apelowały o ich utrzymanie. 
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Uwagi ankietowanych:
„Odkąd zlikwidowano „moją” bibliotekę katedralną (jeśli chodzi o książki, to było  �
w niej właściwie wszystko, czego potrzebowałem) korzystam praktycznie tylko 
z Biblioteki Głównej. Wypożyczalnia i czytelnia BG nie są miejscami, gdzie można 
z bibliotekarzem porozmawiać o nowościach, nowych bazach, zasugerować nowe 
zakupy etc. Stąd niskie oceny. Typowo zamawiam (polowanie: uda się dzisiaj zamó�
wić książkę do wypożyczalni, czy wszystkie znowu wypożyczone) książki przez sieć 
i odbieram w wypożyczalni BG. Ten sposób korzystania z biblioteki kojarzy mi się 
z supermarketem. Sprawa wyglądała zupełnie inaczej, kiedy była jeszcze biblioteka 
katedralna. Niestety zlikwidowana dla oszczędności.
„Biblioteka mała to biblioteka „ludzka”. Duża biblioteka centralna to odhumanizo� �
wana biblioteka „automatyczna”. Nie rozumiem tego pędu do centralizacji i „auto�
matyzacji”.
„(ale teraz NIESTETY nie mamy własnej biblioteki dawnego INSTYTUTU ME� �
TROLOGII ELEKTRYCZNEJ jaka była na ul. Prusa, niestety najpierw została ona 
przeniesiona do innego budynku na ul. Prusa, jej zbiory zostały znacznie okrojone 
a w końcu ZOSTAŁA ZLIKWIDOWANA !!! a zbiory rozparcelowane)”.
Centralizacja i likwidacja małych, specjalistycznych bibliotek to BŁĄD!!! �

Odmienne poglądy na ten temat przedstawił w udzielonym wywiadzie jeden z pro�
fesorów7, według którego decentralizacja bibliotek jest nieprzyjazna dla użytkownika, 
ponieważ: 

zbiory rozproszone są w wielu miejscach, �
użytkownik traci czas na dotarcie do nich, �
występuje dublowanie drogich pozycji, �
zatrudnianie wielu osób jest nieekonomiczne. �
Profesor podąża dalej w swych poglądach twierdząc, że we Wrocławiu powinien być 

jeden uniwersytet (łączący w sobie wszystkie uczelnie) i jedna biblioteka akademicka, 
z wolnym dostępem do całości księgozbioru (pomijając zbiory specjalne), przy czym 
biblioteka nie miałaby być wypożyczalnią podręczników, gdyż te, studenci powinni ku�
pować sobie na własność.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania i ich analiza były próbą odpowiedzi na pytanie o wpływ 

bezpośrednich relacji bibliotekarz – pracownik naukowy na wykorzystywanie usług bi�
bliotecznych. Teza postawiona przed badaniami brzmiała: im lepsze relacje, tym większe 
wykorzystanie usług. Zastosowana formuła ankiety nie dostarczyła dowodów na potwier�
dzenie tej tezy. Analizując poszczególne odpowiedzi nie znaleziono zależności pomiędzy 

7 Wywiad przeprowadzony dnia 1. 04. 2008 r. z prof. Mirosławem Soroką (Instytut Chemii Organicznej, 
Biochemii i Biotechnologii, Politechnika Wrocławska).
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oceną wizerunku bibliotekarza, a stopniem wykorzystania usług bibliotecznych. Aż 95% 
ankietowanych wyraziło pozytywne opinie o bibliotekarzach, natomiast wykorzystanie 
przez nich usług bibliotecznych było bardzo zróżnicowane. U pozostałych 5% respon�
dentów nie zauważono zmniejszonego wykorzystania usług bibliotecznych.

Na podstawie odpowiedzi ankietowanych można wyłonić trzy grupy użytkowników 
biblioteki wśród pracowników naukowych:

osoby korzystające z zasobów biblioteki udostępnianych drogą elektroniczną, któ� �
re nie przywiązują szczególnej wagi do relacji interpersonalnych z bibliotekarzem 
(ewentualny kontakt poprzez e-mail),
osoby korzystające z zasobów biblioteki wyłącznie za pośrednictwem bibliotekarza,  �
dla których relacje interpersonalne są niezbędne, a ich jakość bardzo istotna,
osoby korzystające z obu w/w form dostępu do zbiorów w zależności od potrzeb  �
(najliczniejsza grupa), dla których jakość relacji z personelem biblioteki jest bardzo 
ważna.
Zatem, aby zaspokoić oczekiwania wszystkich grup użytkowników należy zarówno 

dbać o zwiększanie i udoskonalanie zasobów elektronicznych, jak i o rozwój i satysfak�
cję zawodową personelu biblioteki. Niestety ten drugi czynnik jest często pomijany przez 
władze uczelni i gdyby nie dobra wola i etyka zawodowa bibliotekarzy wyniki ankiety 
mogłyby być znacznie gorsze. 

Ponadto na podstawie przeprowadzonych badań można wysnuć następujące wnioski: 
Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na wykorzystanie usług bibliotecznych  �
są potrzeby użytkownika.
Aktywność bibliotekarzy powinna być adresowana do konkretnych potrzeb użytkow� �
nika, które najłatwiej rozpoznać w procesie bezpośredniej komunikacji. Fachowe 
zaspokojenie istniejącej potrzeby, wskazanie istniejących możliwości jest najlepszą 
reklamą dla usług bibliotecznych
Zadania biblioteki akademickiej nie mogą być dobrze realizowane bez ścisłej współ� �
pracy bibliotekarzy ze środowiskiem naukowym. Zasadniczym warunkiem tej współ�
pracy są pozytywne relacje interpersonalne.
Na zakończenie warto odwołać się do konferencji pt. „Bibliotekarze i użytkownicy 

bibliotek w dobie powszechnej komputeryzacji (wzajemne relacje, potrzeby, związki)”, 
która odbyła się w Szczecinie w 1996 roku, a zatem 12 lat temu. Jakie wówczas stawiano 
przed bibliotekarzem zadania niech przedstawi poniższy fragment referatu: „Prognozy 
przewidują, że bibliotekarz z „odźwiernego” przeistoczy się w aktywnego specjalistę 
spełniającego rolę „drogowskazu”, przy czym nie tylko udostępnianie wiedzy, lecz rów�
nież jej upowszechnianie stanie się najważniejszym i podstawowym jego zadaniem. 
(Upowszechnianie najkrócej można scharakteryzować jako udostępnianie plus doradz�
two, czyli informowanie z argumentacją). A skoro tak, to również we wdrażaniu treści 
informacji do praktyki, bibliotekarz weźmie aktywny udział. Przede wszystkim w biblio�
tekach naukowych bibliotekarz włączy się, jako pełnoprawny członek zespołu badaw�
czego, do rozwiązywania wyznaczonych planem zadań, problemów i prac.
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W związku z tym zwiększą się też jego wymagania kwalifikacyjne. W opracowaniach 
na ten temat przyjmuje się, że wymagane będą również następujące kwalifikacje: „świet�
na znajomość baz danych i sposobów wyszukiwania w nich, dobra znajomość techni�
ki komputerowej, umiejętność posługiwania się sieciami telekomunikacyjnymi, a także 
rozwojem, organizacją i zarządzaniem biblioteką „wirtualną” oraz umiejętność rozpo�
znawania potrzeb użytkowników, a dla warunków polskich dodatkowo jeszcze znajo�
mość języków obcych, szczególnie angielskiego”8.

Czy te prognozy sprzed dwunastu lat potwierdziły się? Na pewno, jeżeli chodzi 
o wzrost kwalifikacji bibliotekarzy. Natomiast, pierwsza część zacytowanej wypowiedzi 
nadal wydaje się być zbyt optymistyczna. 
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The impact of a librarian : the relationship  
of the librarian and a researcher on the use  
of library services with particular attention  

to the Wroclaw University of Technology

In an era of widespread computerization of the libraries, great importance has been at-
tached to information transmitted electronically. Little attention, however, has been paid 
to interpersonal contacts, which are becoming increasingly limited in time and anony-
mous. At the Wroclaw University of Technology ,the Main Library together with branch 
and faculty libraries form a network and the size and location, foster relations between 
librarians and senior researchers. This paper seeks to discuss the impact of these con-
tacts on the scope of the use of library services and user satisfaction. The Main Library 
of Wroclaw University of Technology offers its users advanced information research tools 
which provide high content value in an economic way. It also assesses the degree of use 
of these services by university researchers and the role of librarians in promotion of vari-
ous resources.
Research methods: survey, interview, and statistical data comparison.
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dorota bUzdygan, Marzena Marcinek

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka uczelniana w środowisku akademickim.  
Promocja przez usługi – oferta i ocena w świetle 
wyników badań prowadzonych na Politechnice 

Krakowskiej

Działalność dydaktyczna i naukowa szkoły wyższej wymaga współpracy wszystkich jed-
nostek uczelni, w tym również biblioteki. Przedmiotem referatu jest ocena efektywności 
podejmowanych działań promocyjnych na przykładzie oferowanych przez BPK usług, 
w kontekście public relations. Autorzy stawiają tezę, że biblioteka uczelniana przez wzbo-
gacanie i urozmaicanie oferty, może efektywnie promować swoją działalność, oraz że za-
stosowanie nowoczesnych technologii do poszerzania oferty biblioteki wpływa korzystnie 
na jej wizerunek, jako nowoczesnej jednostki wspierającej proces naukowy i dydaktyczny. 
Warunkiem osiągnięcia zamierzonego celu jest kształtowanie usług zgodnie z rzeczywi-
stym lub potencjalnym zapotrzebowaniem użytkowników. Rozpoznanie tych potrzeb wy-
maga sprawnej komunikacji z użytkownikiem. Do oceny trafności i przydatności propo-
nowanej przez bibliotekę PK oferty usług wykorzystano między innymi wyniki sondażu 
internetowego i badań ankietowych, regularnie prowadzonych w latach 1999-2008. Ich 
rezultaty są podstawą do modyfikacji usług oferowanych przez bibliotekę zgodnie z zapo-
trzebowaniem środowiska akademickiego PK.

Wstęp
Zadaniem uczelni akademickiej jest prowadzenie badań naukowych oraz działalno�

ści dydaktycznej: kształcenie studentów i rozwój kadry naukowej. Działalność ta, przez 
skupianie w uczelni talentów i uczonych, wpływa na prestiż oraz ocenę uczelni; powinna 
też zapewnić jej wysoką pozycję na rynku edukacyjnym. Dodatkowo, do zadań uczelni 
technicznej należy współpraca z przemysłem i ukierunkowanie badań i dydaktyki w stro�
nę współczesnych technologii. Postęp techniczny i nowe technologie zmieniają trady�
cyjne uczelnie w przedsiębiorstwa, konkurujące o wybitnych pracowników naukowych 
i studentów. O sile uczelni technicznej w coraz większym stopniu decyduje zdolność 
do wykorzystania wiedzy jej pracowników, innowacyjność oraz możliwość zapewnienia 
naukowcom i studentom optymalnych warunków pracy intelektualnej.

Biblioteki uczelniane również przekształcają się z tradycyjnych książnic, w centra 
informacyjne, oferujące nie tylko książki i czasopisma, lecz także nowoczesne usługi 
biblioteczne, a przez to coraz bardziej nieograniczony dostęp do wiedzy. Często publiko�
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wane opinie, iż biblioteki uczelniane są ważnym ogniwem procesu dydaktycznego i pod�
stawowym warsztatem dla badań naukowych mogłyby świadczyć, że biblioteki mają 
zapewnioną i ugruntowaną pozycję na uczelni, co jednak nie zawsze przekłada się na 
faktyczne postrzeganie roli biblioteki i oferowanych przez nią usług.

Wysoka ocena roli biblioteki uczelnianej wiąże się ze świadczeniem przez nią profe�
sjonalnych usług oraz zdolnością do zapewnienia użytkownikom optymalnych zasobów 
źródeł informacji związanych z profilem uczelni, niezbędnych do prowadzenia prac na�
ukowo-badawczych i dydaktycznych w dobie profesjonalnych usług bibliotecznych.

Praktyka życia uczelnianego pokazuje jednak, że na wizerunek biblioteki akademickiej 
wciąż ma wpływ stereotypowe myślenie o bibliotece jako składnicy zakurzonych książek, 
a w najlepszym razie jako wypożyczalni podręczników i skryptów. Niestety, świadomość bo�
gatej oferty zasobów biblioteki akademickiej i oferowanych przez nią usług informacyjnych 
jest wciąż stosunkowo niska, zarówno wśród pracowników, jak i studentów uczelni. Wydaje 
się, że powody, dla których uczelnia utrzymuje bibliotekę, najczęściej nie wiążą się bezpo�
średnio z jej ofertą informacyjną i edukacyjną. Natomiast można wśród nich wyróżnić:

Powody prawne, wymogi ustawowe:
Ustawa  � Prawo o szkolnictwie wyższym1 – obliguje szkoły wyższe by „w uczelni dzia�
łał system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka”,
statut uczelni – na jego podstawie uchwalane są regulaminy bibliotek, �
Powody praktyczne:
wymóg akredytacji wydziałów uczelni – wizytacja biblioteki � 2,
uwzględnienie w ocenie parametrycznej jednostek danych o bazie bibliotecznej � 3,
udostępnianie prac doktorskich przed obroną, a później ich przechowywanie i dalsze  �
udostępnianie,
opracowywanie w bibliotece informacji o publikacjach pracowników uczelni (ocena  �
parametryczna jednostek, okresowe oceny pracowników naukowych), biblioteki dys�
ponują odpowiednimi źródłami i prowadzą bazy publikacji pracowników,
udostępnianie bogatych zasobów kosztownych książek i czasopism zagranicznych  �
oraz publikacji elektronicznych,
bogaty zbiór podręczników dla studentów (których uczelnie nie zapewniają), �
bezpłatny, względnie nieograniczony dostęp do zasobów Internetu, �

1 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 05.164.1365. 
2 Uchwała Nr 1042/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 października 2004 r. 

w sprawie ustalenia ogólnych kryteriów oceny jakości kształcenia na danym kierunku studiów; Uchwała 
nr 1043/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie 
zasad przeprowadzania wizytacji /tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 974 
z dnia 13 grudnia 2007 r./.

3 Oceny parametrycznej jednostek naukowych dokonuje się raz na cztery lata na podstawie przepisów Roz-
porządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów 
i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową. Dz.U.07.205.1489. 
Ocena jest przeprowadzana na podstawie informacji zawartych w corocznie składanych ankietach jed�
nostki naukowej, sporządzanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. Ankiety 
przysyłane są do Ośrodka Przetwarzania Informacji (www.opi.org.pl).
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miejsce zatrudnienia pracowników uczelni, których etaty są likwidowane. �
Zatem dla zapewnienia właściwego prestiżu na uczelni dąży się, za pomocą różnych 

działań marketingowych, do tworzenia pożądanego klimatu wokół biblioteki, wyelimi�
nowania niezrozumienia potrzeb finansowych biblioteki, złego przepływu informacji czy 
nawet niechęci.

Promocja przez usługi
Do biblioteki, która jest częścią uczelni, mają zastosowanie zasady i narzędzia wy�

korzystywane w działalności marketingowej przedsiębiorstw. Usługi niematerialne, a do 
takich należą te świadczone przez biblioteki, wymagają bardzo intensywnych działań 
marketingowych. Działania te wspierane mogą być przez użycie instrumentów tzw. mar�
ketingu-mix, klasycznych 4 P (product, price, place, promotion) poszerzanych o kolejne  
P (publicity i public relations)4. Na potrzeby tego opracowania standardowe 4 P zostały 
zinterpretowane następująco:
1. Produkt (product) – usługi biblioteczne (oparte o zasoby)
2. Cena (price) – wartość / jakość usług bibliotecznych
3. Miejsce (place) – uczelnia, biblioteka uczelniana
4. Promocja (promotion) – reklama i komunikacja z odbiorcami.

Biblioteki uczelniane, w ramach działalności marketingowej, rozwijają swoje usługi 
w zakresie:

Doskonalenia �  produktu – usług bibliotecznych (w oparciu o zasoby).
Termin usługi, wywodzący się z teorii nauk ekonomicznych, oznacza czynności zwią�

zane z pracą nieprodukcyjną. Do wytwarzania usług mogą być wykorzystywane dobra 
materialne, jednak w sytuacji, gdy są one wykorzystane, nie dochodzi do zmiany ich 
właściciela. Usługi w instytucji non-profit (uczelnia, biblioteka) to usługi niematerialne, 
prawie każda z nich jest usługą indywidualną, a odbiorcy czynnie uczestniczą w proce�
sie jej świadczenia. Mówiąc o niematerialnym charakterze usług bibliotecznych należy 
zaznaczyć materialne miejsca jej świadczenia, w naszym przypadku uczelnię i biblio�
tekę uczelnią. Usługi biblioteczne to usługi, których użytkownicy nie mają możliwości 
zweryfikowania ich jakości przed skorzystaniem. Realizacja usługi bibliotecznej i satys�
fakcja użytkowników jest bezpośrednio zależna od działań personelu biblioteki. Usługi 
te są nietrwałe, gdyż nie można ich bibliotece zwrócić, odstąpić ani odsprzedać. Usługi 
biblioteczne kreowane są przez bibliotekarzy.

Podnoszenia wartości / jakości usług bibliotecznych �  – ceny.
Usługi biblioteczne w większości są niepłatne. Jeżeli nawet możemy ocenić ich war�

tość rynkową, to często oceniamy je w kontekście jakości ich świadczenia. Wartość, 
rozumiana jako jakość usług bibliotecznych, uzależniona jest w dużej mierze od zasobów 
biblioteki, jej wyposażenia oraz bibliotekarzy. Biblioteki uczelniane świadczą społeczno�
ści akademickiej usługi:
a. tradycyjne – związane z księgozbiorem drukowanym – np. wypożyczanie lub udo�
4 Altkorn J., Kramar T. (red.): Leksykon marketingu. Warszawa 1998, s. 148.
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stępnianie zasobów bibliotecznych, usługi informacyjne i edukacyjne np. tradycyjne 
szkolenia i wykłady,

b. zdalne – udostępnianie zasobów elektronicznych oraz informacji elektronicznej np.:  
e-katalog i konta użytkowników; elektroniczna obsługa zapytań; zdalne usługi eduka�
cyjne (np. zdalne kursy i szkolenia). 
Utrzymania odpowiedniego standardu  � miejsca – (uczelni, biblioteki uczelnianej).
Uczelnia, której częścią jest biblioteka, to materialny składnik niezbędny do świad�

czenia usług edukacyjnych i informacyjnych na uczelni. „Dobra” biblioteka, bogata 
w zbiory, urządzenia oraz przyjazną przestrzeń dla użytkowników ma korzystny wpływ 
na świadczone przez uczelnię usługi edukacyjne. Dlatego ważne jest dbanie o kondycję 
fizyczną biblioteki i otoczenia, w którym funkcjonuje (budynki, wyposażenie, sprzęt).

Promocji � : reklamy i komunikacji z odbiorcami usług.
Promocja, jak pisze Jan Sójka5, stanowi istotny element działalności marketingowej 

bibliotek. Działanie to, jest realizowane przez biblioteki uczelniane w celu kształtowania 
pożądanego klimatu wokół biblioteki (PR). Promocja dąży do wzrostu znajomości pro�
duktu i firmy przez rynek. Promocja składa się m.in. z reklamy i public relations. Celem 
reklamy jest kreowanie potrzeb, ukazywanie i przypominanie walorów określonego pro�
duktu oraz kształtowanie pozytywnego wyobrażenia o firmie. Promocja to nic innego jak 
komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem. 

Komunikacja biblioteki uczelnianej z użytkownikiem składa się z przedstawionych 
poniżej elementów:

Komunikowanie (kogo z kim?)
  pracownik
Biblioteka student (doktorant)
  inny

Informowanie (o czym?)
o bibliotece oferta 
o usługach zmiany
  zamierzenia

Informowanie (w jakim celu?) 
kreowanie odpowiedniego wizerunku biblioteki• 
zainteresowanie biblioteką• 
wzbudzenie zaufania • 
zwiększenie wiarygodności • 
spowodowanie wykorzystania serwisów i usług• 

Informacje (jakie?)
aktualne• 
rzetelne• 
prawdziwe• 
dostosowane do grupy odbiorców• 

a nawet
spersonalizowane• 

Kanały informacji (jakie?)
bezpośredni kontakt – przekaz • 
strona WWW • 
tablice ogłoszeń• 
imprezy informacyjne• 

Forma komunikacji (jaka?)
kombinacje: głosu, tekstu, obrazu, • 
dźwięku 

Tab. 1. Komunikacja biblioteki z użytkownikiem.
Źródło: Opracowanie własne na podst. Istota działań Public Relations [online]. 2004 

[dostęp: 15.05.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.studiumpr.pl/public_relations/istota_pr.php.

5 Sójka J.: Promocja w strategii marketingowej biblioteki, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu  Seria II Prace Habilitacyjne 1994.
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Natomiast public relations to instrument polityki promocji, zmierzającej do kreowania, 
utrwalania i rozszerzania społecznego wizerunku biblioteki. Ważną częścią stosunków 
społecznych jest kształtowanie przychylnych, pozytywnych postaw i opinii lokalnych 
społeczności przez politykę rozgłosu, czyli publicity i wysoką reputację6. Wymienione 
elementy oraz ich doskonalenie ma na celu zapewnienie bibliotece uczelnianej znaczącej 
roli w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych. Z drugiej strony, to uczelnie win�
ny budować swój prestiż na pracy naukowej, osiągnięciach i sukcesach badawczych pro�
fesorów i wykorzystywać do tego celu nowoczesne, bogate w zbiory tradycyjne i elek�
troniczne, biblioteki uczelniane. 

Wydaje się, że wystarczyłoby zastosować przytoczone teoretyczne wskazówki i wy�
korzystać narzędzia marketingowe, by biblioteka uczelniana była najlepiej postrzeganym 
elementem uczelni. Dalsza część referatu, którego przedmiotem jest ocena efektywno�
ści działań promujących usługi aktualnie oferowane przez Bibliotekę Politechniki Kra�
kowskiej pokazuje, jak w praktyce wygląda promowanie i odbiór usług bibliotecznych 
w uczelni technicznej. 

Komunikacja BPK z użytkownikami odbywa się m.in. poprzez badanie opinii użyt�
kowników. Ocenę tych działań przeprowadzono na podstawie badań satysfakcji użyt�
kowników i badań wykorzystania usług bibliotecznych w BPK, prowadzonych w latach 
1999-2008.

Usługi Biblioteki PK i ich promocja w środowisku uczelnianym
Misja Biblioteki Politechniki Krakowskiej (BPK) zakłada wspieranie edukacji i ba�

dań naukowych realizowanych na uczelni. Efektywna jej realizacja wymaga:
wykreowania wiarygodnego wizerunku biblioteki w środowisku wewnętrznym i ze� �
wnętrznym,
ustanowienia więzi pomiędzy biblioteką a użytkownikiem, �
uświadomienia wartości oferty bibliotecznej, �
właściwej edukacji użytkowników biblioteki.  �
Biblioteka PK prowadzi intensywną promocję swoich usług. Kształtowanie pożąda�

nego wizerunku BPK jest zrealizowane poprzez:
1. Uruchomienie nowej witryny BPK i jej stałe doskonalenie.
2. Udostępnienie usług bibliotecznych przez WWW (obsługa kont, dezyderaty, zdalny 

dostęp do baz danych i e-zasobów, informacje i zapisy na warsztaty oraz prezentacje). 
3. Wprowadzanie nowych serwisów (Bibliografia Publikacji Pracowników PK – BPP 

PK, Biblioteka Cyfrowa – BCPK). 
4. Rozwijanie stałej rubryki w czasopiśmie uczelnianym. 
5. Prowadzenie bibliotecznej listy informacyjno-dyskusyjnej.
6. Organizację warsztatów-prezentacji w BPK, na wydziałach i Senacie.
7. Organizowanie imprez dla studentów i pracowników m.in. Tygodnia Bibliotek.
8. Rozwijanie komunikacji ze społecznością uczelnianą m.in. za pośrednictwem Rady 
6 Altkorn J., Kramar T. (red.): tamże, s. 203
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Bibliotecznej, poprzez wystąpienia na posiedzeniach Senatu i Rad Wydziałów, udział 
w seminariach instytutowych, usługę RSS, personalizację strony WWW oraz drogą 
indywidualnych kontaktów bibliotekarzy z użytkownikami.

����

Rys. 1. Witryna BPK.
Źródło: Biblioteka Politechniki Krakowskiej [online] [dostęp 2.01.2008]. 

Dostępny w Internecie: http:// www.biblos.pk.edu.pl.

Badania 1999/2000
Opinie na temat oferowanych usług bibliotecznych potwierdzone zostały w wykony�

wanych w Bibliotece PK badaniach dotyczących satysfakcji użytkowników. Pierwsze 
takie badania pt. W jaki sposób należy poprawić usługi oferowane w bibliotece?7 BPK 
realizowała w ramach projektu Tempus w latach 1999/2000.

 Przeprowadzone wówczas badania preferencji w odniesieniu do wprowadzania no�
wych i poszerzania bieżących usług i serwisów BPK wykazały, że priorytetowym postu�
latem badanych studentów jest bezsprzecznie „Zakup większej ilości książek z dziedziny, 
którą studiują”. Niedostateczna ilość zbiorów to w opinii czytelników poważny problem 
biblioteki, wynikający z ciągłego deficytu środków przeznaczonych na rozwój biblioteki. 
Wykres (rys. 2) przedstawia relatywne wartości nadane wybranym zagadnieniom przez 

7 Buzdygan D., Różycka M., Sobielga J., Tomczak E.: Badanie potrzeb użytkowników. W: Międzynarodo-
wa konferencja Zarządzanie przez jakość w bibliotece akademickiej Bydgoszcz - Gniew, 10-13 września 
2000 r. [online]. [Warszawa]: SBP, 2000 [dostęp 30.11.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/atr/buzdygan.html. (EBIB Materiały konferencyjne).
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badaną populację. Ukazuje poparcie (część górna), obojętność (środek) lub dezaprobatę 
(cześć dolna) grupy respondentów wobec przedstawionych w ankiecie zagadnień. Warto 
zwrócić uwagę, iż reklama zbiorów i usług bibliotecznych oraz szkolenia nie zyskały po�
parcia, co mogło świadczyć o niskim poziomie wiedzy na temat możliwości biblioteki.

����

Rys. 2. Preferowane usługi w opinii użytkowników biblioteki.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 1999/2000.

 Badania satysfakcji użytkowników z oferowanych przez BPK usług wykazały, iż 
„Katalog komputerowy jako łatwa forma wyszukiwania informacji” pozwala spraw�
nie korzystać ze zbiorów BPK. Zmiany poprzedzające badania, w zakresie rozwijania 
usług związanych z komputeryzacją działalności biblioteki m.in. wprowadzenie katalogu 
OPAC, spotkały się z akceptacją użytkowników, co widać na prezentowanym wykresie.

Badanie satysfakcji użytkowników wyraźnie wskazało na przewagę ocen pozytyw�
nych, co oznacza, że biblioteka była dobrze postrzegana przez użytkowników. Niektóre 
obszary działalności biblioteki, odnoszące się np. do zbiorów i komputeryzacji, otrzymały 
wysokie oceny pozytywne, a zarazem wiele negatywnych. Wnioskowano, że oceny takie 
kwalifikują wymienione usługi do kontrowersyjnych, uwidaczniając duże rozbieżności 
w opiniach czytelników. Wnioskowano, że takie wypowiedzi, mogą świadczyć o dużym 
znaczeniu omawianych zagadnień w ofercie usług proponowanych przez BPK. Dlatego 
sugerowano  uwzględnienie w przyszłej działalności marketingowej BPK tych usług, 
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264 Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych

które w badaniach poziomu satysfakcji uzyskały największy poziom niezdecydowania. 
Sposób reklamy zbiorów i usług oraz szkolenia oferowane w bibliotece to obszary, które 
w kolejnych latach były rozwijane.
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Rys. 3. Satysfakcja z usług świadczonych w BPK.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 1999/2000.

Wyniki tej edycji badania, znalazły odzwierciedlenie w działalności biblioteki, w tym 
także marketingowej. Na przykład zmieniono formułę szkoleń dla studentów I roku, 
utworzono nową witrynę biblioteki i listę dyskusyjną „Biblioteka” oraz rozpoczęto publi�
kowanie artykułów na temat biblioteki w stałej rubryce uczelnianego dwumiesięcznika.

Badania 2003
Badania preferencji w zakresie nowych serwisów i usług oraz satysfakcji z kolejno 

adaptowanych usług, przeprowadzono ponownie w 2003 r. z wykorzystaniem specjal�
nego oprogramowania LIBRA: Priority Search8. W drugiej edycji badań postanowiono 
zająć się usługami odnoszącymi się do następujących obszarów działalności biblioteki: 
zapewnienie dostępu do usług i jakość obsługi; działanie systemu bibliotecznego; wy�
korzystanie witryny internetowej biblioteki. W badaniach zajmowano się opinią respon�
dentów na temat preferowanych usług, głównie w zakresie modernizacji usług bibliote�
ki. Najwyżej notowane postulaty użytkowników odnosiły się do wypożyczania książek 

8 Buzdygan D.: Libra – oprogramowanie wykorzystywane do badania użytkowników. W: Badania porów-
nawcze polskich bibliotek naukowych: materiały z konferencji. Kraków 2001, s. 187-198.
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i dotyczyły: zmniejszenia kolejek do wypożyczalni i stworzenia możliwość rezerwacji 
książek. Obydwa zagadnienia były równie ważne dla ankietowanych. Kolejne miejsca na 
liście popieranych postulatów zajęły te dotyczące rozszerzenia dostępu do komputerów 
w bibliotece, a w szczególności: „Zwiększenie liczby komputerów z dostępem do OPAC”; 
„Możliwość korzystania z PC z dostępem do Internetu”; „Utworzenie stanowisk do indy-
widualnej pracy z PC (Word, Excel)”.

Rys. 4. Preferencje użytkowników.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2003.

Postulaty związane z polepszeniem merytorycznej obsługi, edukacją czytelników 
oraz z potrzebą bezpośredniego kontaktu z personelem biblioteki nie uzyskały aprobaty 
w oczach badanej społeczności, co widać na powyższym rysunku (zob. np.: „Zaintere-
sowanie moim problemem informacyjnym ze strony bibliotekarza” czy „Szkolenia z ob-
sługi baz danych i czasopism elektronicznych”). Zaskakujące, że najmniejszą popular�
nością cieszył się postulat „Zainstalowanie w budynku biblioteki barku lub automatu do 
napojów”.

Zapoznano się również z opiniami użytkowników na temat pracy biblioteki. Rysunek 
5 przedstawia ocenę satysfakcji z usług świadczonych przez Bibliotekę PK w 2003 r. 
Respondenci odpowiadali na pytanie: „W jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz 
z następującymi stwierdzeniami?” (zob. rys. 5).
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Rys. 5. Satysfakcja z usług świadczonych w BPK.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2003.

Sugestie uzyskane w trakcie badań również były podstawą do doskonalenia usług 
BPK oraz promowania jej w środowisku uczelnianym. W odpowiedzi na postulaty skie�
rowane przez użytkowników do biblioteki za pośrednictwem ankiety, zrealizowano 
następujące prace: uruchomiono filię biblioteki na Wydziale Mechanicznym (BWM); 
wprowadzono w pełni zautomatyzowaną obsługę użytkowników w wypożyczalniach 
filii bibliotecznych (BWM i DS-4); zwiększono liczbę stanowisk do obsługi użytkow�
ników w wypożyczalni; zwiększono ilość oraz poprawiono jakość sprzętu komputero�
wego, przeznaczonego dla użytkowników (wymieniono wszystkie komputery z OPAC); 
zmieniono interfejs użytkownika systemu bibliotecznego z DOS-owego na WINDOWS-
owy. W kolejnych latach wprowadzono dalsze modyfikacje oraz nowe usługi, głównie 
zdalne, np. dostęp do konta, nowe formy zbiorów udostępnianych online (e-czasopisma 
i e-książki), możliwość składania dezyderatów, zamówień na wypożyczenia międzybi�
blioteczne oraz zapisy na warsztaty i szkolenia. 

Po raz kolejny, w 2008 r., postanowiono wykorzystać badania do oceny trafności 
i przydatności usług proponowanych przez bibliotekę. Tym razem jednak, chcąc wyko�
rzystać możliwości technologiczne Internetu, przeprowadzono sondaż internetowy oraz 
internetowe i tradycyjne badania ankietowe. 
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Badania 2008
Sondaż 

W dniach od 28 stycznia do 28 maja 2008 r. za pośrednictwem witryny BPK WWW.
biblos.pk.edu.pl, przeprowadzono badania sondażowe. Dotyczyły one wykorzystania zdal�
nych usług biblioteki (wykaz pytań sondażowych zawiera załącznik nr 1). Badaniom to�
warzyszyła kampania promocyjna, m.in. reklamowano usługi, które aktualnie były przed�
miotem sond (na przykład na stronie WWW BPK sondowano opinie na temat zdalnego 
zgłaszania dezyderatów, publikując równocześnie w ogłoszeniach informacje o tej usłudze 
wraz z linkiem do formularza złożenia zamówienia). Porównanie pytań z sond i tematów 
ogłoszeń z działu aktualności na witrynie BPK zawiera tabela 1 w załączniku 2.

����

Rys. 6. Sonda – witryna BPK.
Źródło: Biblioteka Politechniki Krakowskiej [online] [dostęp 28.01.2008]. 

Dostępny w Internecie: http:// www.biblos.pk.edu.pl.

Celem sondażu było, z jednej strony sprawdzenie wiedzy użytkowników na temat wy�
branych usług, z drugiej zaś ich reklama. Założono, że respondenci, którzy odpowiedzieli 
w sondzie „nie wiem, że jest taka możliwość”, poprzez samo przeczytanie pytania sondy, 
dowiedzieli się o reklamowanej usłudze. Jeśli ponadto skorzystali z towarzyszącego py�
taniu linku, prowadzącego bezpośrednio do opisu usługi, której dotyczyło pytanie sondy, 
to prawdopodobnie w razie potrzeby będą umieli z niej skorzystać w przyszłości.
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W związku z opinią o niewystarczającej ofercie zbiorów, wyrażoną w poprzednich 
badaniach oczekiwań użytkowników, w sondażu położono nacisk na usługi poszerzające 
dostęp do materiałów naukowo-dydaktycznych. Uruchomiono standardowe usługi biblio�
teczne w nowej formie – elektroniczne składanie dezyderatów oraz zamówień międzybi�
bliotecznych. W aktualnościach przywołano informacje o tych usługach, a użytkowników 
pytano, jak z tych usług korzystają. Wyniki sondażu przedstawiają poniższe wykresy.

Rys. 7. Zamawianie przez użytkowników książek do zbiorów.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań sondażowych 2008.

Rys. 8. Wykorzystanie Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań sondażowych 2008.

Jak widać, pomimo wieloletniego działania obu usług w wersji tradycyjnej oraz ich 
intensywnej promocji, wykorzystanie utrzymuje się na średnim poziomie. Istotnym było 
sprawdzenie skuteczności reklamy w/w usług. Zestawienie w tabeli 1 ilustruje omawiane 
zagadnienie i potwierdza działanie reklamy, w przypadku składania zamówień na książki.
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Ilość zamówień WM Data publikacji sondy i ogłoszeń  
dot. WM

Styczeń 2008 50
Luty 2008 56

Marzec 2008 53 10.03 – 31.03.2008
Kwiecień 2008 40

Maj 2008 50

Ilość  dezyderatów Data publikacji sondy i ogłoszeń  
dot. składania dezyderatów

Styczeń 2008 9
Luty 2008 37 28.01 – 11.02.2008

Marzec 2008 7

Tab. 1. Porównanie realizacji reklamowanych usług.
Źródło: Opracowanie własne.

Nowe usługi, jakimi są dostępy do zasobów elektronicznych, od kilku lat bardzo inten�
sywnie promowane przez środowisko bibliotekarskie, są wykorzystywane na podobnym 
poziomie (ok. 20%.) Z badania wynika, że około połowa udzielających odpowiedzi nie 
wiedziała o możliwości bezpośredniego, elektronicznego dostępu do zasobów wiedzy.

����

Rys. 9. Zdalne wykorzystanie e-zbiorów pełnotekstowych.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań sondażowych 2008.

Kolejne wyniki sondy pokazują, że użytkownicy preferują osobisty kontakt z biblio�
teką. W porównaniu z badaniami z roku 2003 jest to sytuacja odwrotna (zob. preferencje 
użytkowników BPK, rys. 5). Uczestnicy sondażu wskazali kontakt personalny, jako prefe�
rowaną formę komunikacji, zarówno w sferze korzystania ze zbiorów i informacji o zaso�
bach biblioteki, jak i w sferze edukacji dotyczącej funkcjonowania biblioteki i jej usług. 
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����

Rys. 10. Sposób przeglądania e-zasobów.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań sondażowych 2008.

����

Rys. 11. Udział w warsztatach lub prezentacjach.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań sondażowych 2008.

Wydaje się, że zbiorowe formy komunikacji nie są zbyt zachęcające dla czytelników. 
Jedynie wykorzystanie linków dziedzinowych zamieszczanych w serwisie BPK cieszy 
się rosnącym zainteresowaniem.

Sonda wykazała też, iż istotą komunikacji użytkowników z biblioteką jest kontakt bez�
pośredni: drogą e-mailową, lub za pomocą łączności internetowej (czat, GG) i telefoniczną  
(w tym również sms). Użytkownicy chcieliby otrzymywać wszelkie informacje, wiedzę, 
zawartość kursów itp. w tej właśnie formie.
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Rys. 12. Wykorzystanie linków z serwisu OIN BPK.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań sondażowych 2008.

Rys. 13. Preferowana forma komunikacji z BPK.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań sondażowych 2008.

Ankieta
W okresie od 5 maja do 5 czerwca 2008 r. BPK przeprowadziła badania ankietowe wśród 

swoich użytkowników. Od maja do 5 czerwca 2008 r. ankieta była także zamieszczona na 
stronie WWW BPK. Pytania w ankiecie dotyczyły korzystania z zasobów elektronicz�
nych BPK oraz usług realizowanych przez bibliotekę za pośrednictwem strony WWW. 
Pytania zostały sformułowane w ten sposób, żeby przy okazji uzyskać szersze informa�
cje o korzystaniu z usług bibliotecznych w ogóle, nie tylko tych realizowanych zdalnie.  
Na przykład pytania dotyczące zamawiania nowych książek do zbiorów, czy sprowadza�
nia dokumentów z innych bibliotek, nie ograniczały się w żaden sposób do formy elek�
tronicznej (choć jest to w BPK podstawowa forma składania dezyderatów i zamówień 
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272 Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych

międzybibliotecznych). Forma pytania Kiedy ostatnio zamówiłeś nową książkę do zbio-
rów BPK miała domyślnie szerszy zakres niż np. Kiedy złożyłeś elektroniczne zamó-
wienie międzybiblioteczne i sądząc z odpowiedzi, zgodnie z zamysłem autorów, pytania 
były rozumiane w szerszym kontekście. Autorzy zastosowali taki zabieg, ponieważ, jak 
wspomniano wcześniej, przeprowadzenie ankiety miało służyć realizacji dwojakiego 
celu. Autorzy chcieli poznać opinie respondentów na temat e-zasobów i usług bibliote�
ki. Jednak głównym celem ankiety był swego rodzaju eksperyment, polegający na dys�
kretnej popularyzacji oferowanych usług i zasobów biblioteki oraz pokazaniu dalszych 
możliwości i kierunków rozwoju zdalnych usług BPK. Autorzy zamierzali w ten sposób 
uzasadnić tezę, że skuteczną formą promocji biblioteki naukowej może być realizacja 
usług, na które istnieje rzeczywiste lub potencjalne zapotrzebowanie społeczności aka�
demickiej. Podejmowane przez bibliotekę działania marketingowe zakładają bowiem nie 
tylko zaspakajanie bieżących potrzeb, ale także ich stymulowanie, na przykład przez 
uświadamianie, rozbudzanie i definiowanie potrzeb. Można tu przywołać znany przykład 
supermarketu, w którym klient wybiera z bogatej oferty towar, bardzo często znacznie 
różniący się od tego, który początkowo zamierzał kupić.

W przeciwieństwie do przywoływanych wcześniej badań ankietowych, w których 
koncentrowano się na badaniu poziomu satysfakcji użytkowników z oferowanych usług 
oraz preferencji użytkowników dotyczących nowych usług, w tegorocznej ankiecie po�
łożono nacisk na działania promocyjne – uświadomienie użytkownikom możliwości, ja�
kie biblioteka im stwarza. Ponieważ Bibliotece zależało także na pokazaniu perspektyw 
rozwoju usług, dlatego w ankiecie znalazły się jednak (podobnie jak w poprzednich ba�
daniach) dwa pytania o preferencje – tym razem dotyczyły one formy kontaktu z biblio�
teką (pytanie zamknięte) oraz propozycji nowych usług BPK (pytanie otwarte). Pytania 
o termin ostatniego korzystania z poszczególnych usług, obok informacji ułatwiających 
autorom interpretację wyników ankiety, miały też uświadomić użytkownikom, na ile fak�
tycznie korzystają ze stwarzanych im przez bibliotekę możliwości.

Czy eksperyment pośredniej promocji oferty BPK się powiódł? Z pewnością za wcze�
śnie dziś na jednoznaczną odpowiedź. Podjęta próba kolejnego przybliżenia środowi�
sku uczelni oferty biblioteki nie jest wszakże działaniem odosobnionym i jednorazo�
wym. Jest bowiem składnikiem realizowanej od wielu lat polityki dwutorowych działań 
promocyjnych biblioteki: „promocji przez usługi” oraz „promocji usług”, wpisując się 
w program informowania środowiska akademickiego o bibliotece i integracji działań 
biblioteki z działalnością uczelni.

Wyniki ankiety
Badania ankietowe prowadzono wśród użytkowników BPK. 450 ankiet drukowa�

nych. Otrzymano 346 wypełnionych ankiet, z których 331 było wypełnionych prawidło�
wo, a 15 nieprawidłowo (nieuzupełniona metryczka).

Dodatkowo, ankieta była zamieszczona na stronie WWW BPK. Elektroniczny formu�
larz ankiety zwróciło 175 respondentów; 169 ankiet wypełniono poprawnie, 3 błędnie 
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(nieuzupełniona metryczka), 3 ankiety wpłynęły po upływie terminu rejestracji formula�
rzy. Łącznie analizie poddano odpowiedzi od 468 respondentów.

Liczebność grupy do badań ustalono na podstawie wzoru (1)9:

                        N  
n = ---------------                  (1)

                  1 + e2 N 

n – wielkość próby 
N – populacja generalna
e – zakładany błąd

Do obliczeń przyjęto następujące dane: 
N = 16 452
Jest to liczba studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych na Politechnice Kra�
kowskiej wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
e=0,05

Obliczona na podstawie wzoru (1) wielkość próby reprezentatywnej w wykonanym 
badaniu wynosi co najmniej 391 respondentów. 

Rys. 14. Formularz ankiety na stronie WWW BPK.
Źródło: Biblioteka Politechniki Krakowskiej [online] [dostęp 12.06.2008]. 

Dostępny w Internecie: http:// www.biblos.pk.edu.pl.

9 Metodologia. W: Pracodawca roku [online]. Warszawa: AIESEC Polska, 2007 [dostęp 19.06.2008]. Dostęp�
ny w Internecie: http://www.pracodawcaroku.pl/index.php?mod=article&aid=41.
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W badaniach uczestniczyli pracownicy naukowi, doktoranci i studenci PK. Wśród 
respondentów 16% stanowili pracownicy, 2% doktoranci i 82% studenci. Ankietowani 
odpowiadali na 12 pytań. Formularz ankiety przedstawia załącznik 3, a tabelaryczne ze�
stawienie ogólnych wyników ankiety załącznik 4.

Uczestnicy ankiety
Liczba analizowanych ankiet

Liczba formularzy drukowanych Liczba e-formularzy
Pracownicy 33 45
Doktoranci 11 1
Studenci 255 123
RAZEM 299 169

Tab. 3. Respondenci – liczba poprawnie wypełnionych formularzy ankiet.
Źródło: Opracowanie własne.

Źródła informacji o zasobach i usługach BPK  
wykorzystywane przez respondentów

Pierwsze pytanie ankiety dotyczyło najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji 
(z możliwością wskazania więcej niż jednego źródła). Prawie 60% respondentów za pod�
stawowe źródło informacji o zasobach i usługach biblioteki uznało stronę WWW BPK. 
Źródła informacji o BPK oraz ich popularność wśród różnych grup użytkowników ilustru�
je rys. 15. Tylko 2% respondentów wskazało biblioteki instytutowe, jako inne, niewymie�
nione w pytaniach ankietowych źródło informacji. Co ciekawe, nikt z ankietowanych nie 
wymienił wśród innych źródeł katalogu biblioteki, co może wskazywać na powszechne 
już przyzwyczajenie użytkowników do korzystania ze strony WWW, także jako miejsca 
dostępu do katalogu BPK (wskazanie na stronę WWW jako źródło informacji).

Rys. 15. Źródła informacji o zasobach i usługach BPK.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.
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Rys. 16. Korzystanie ze źródeł informacji o zasobach i usługach 
przez poszczególne grupy użytkowników BPK.

Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Wybrane usługi BPK
Drugie pytanie ankiety dotyczyło korzystania z usług biblioteki, a w szczególności: 

zdalnego dostępu do katalogu i obsługi konta bibliotecznego, zamawiania nowych ksią�
żek do zbiorów BPK i sprowadzania dokumentów z innych bibliotek. Ze wszystkich tych 
usług można korzystać za pośrednictwem strony WWW BPK. Pytanie o zamawianie do�
kumentów do zbiorów i przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną nie wyszczególniało 
jednak tego faktu. Autorom chodziło przede wszystkim o zwrócenie uwagi użytkowni�
ków na fakt świadczenia przez bibliotekę wymienionych usług.

Rys. 17. Korzystanie z usług BPK przez jej użytkowników.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.
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Odpowiedzi wskazują na powszechne korzystanie z katalogu komputerowego i zdal�
ną obsługę konta bibliotecznego, choć może niepokoić fakt, że prawie 10% responden�
tów nigdy z tych możliwości nie korzystało. W odniesieniu do pozostałych usług, mar�
twi nie tyle stosunkowo niewielkie wykorzystanie oferty (można nawet optymistycznie 
tłumaczyć te wyniki adekwatną do potrzeb ofertą materiałów oferowanych przez BPK), 
co stosunkowo wysoki poziom niewiedzy o ich istnieniu. Wynik ankiety w tym punkcie 
potwierdził rezultaty wspomnianych wcześniej badań sondażowych.

Rys. 18. Deklarowany przez użytkowników poziom niewiedzy
 o poszczególnych usługach BPK.

Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Powyższe zestawienie pokazuje, jak rozkłada się brak wiedzy o poszczególnych usłu�
gach i tego aspektu dotyczą wartości procentowe. Innymi słowy, wartości procentowe 
odnoszą się tylko do respondentów, którzy w pytaniach dotyczących usług BPK wskazali 
odpowiedź „nie wiedziałem o takich usługach”. Nie należy tych wartości odnosić do 
ogólnej liczby respondentów. Wartości procentowe pokazują, o których usługach użyt�
kownicy wiedzą stosunkowo dużo (i korzystają z nich, co obrazuje rys. 17), a o których 
wiedza nie jest powszechna. 

Korzystanie z usług BPK zależy wyraźnie od statusu użytkownika, co pokazują ry�
sunki 19-21.

Korzystanie z możliwości zdalnego dostępu do katalogu i konta bibliotecznego są porów�
nywalne, jednak wykorzystanie możliwości zamawiania nowych książek do zbiorów i spro�
wadzania dokumentów spoza biblioteki przez doktorantów i studentów jest znikome w porów�
naniu z pracownikami. Wskazuje to zwłaszcza na konieczność rozpowszechnienia informacji 
o tych usługach wśród doktorantów, dla nich bowiem mogą one być szczególnie przydatne. 
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Rys. 19. Korzystanie z usług biblioteki przez pracowników PK.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Rys. 20. Korzystanie z usług biblioteki przez doktorantów.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.
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Rys. 21. Korzystanie z usług biblioteki przez studentów.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

E-zasoby

Rys. 22. Deklarowany przez respondentów brak wiedzy 
o poszczególnych rodzajach e-zasobów w ofercie BPK.

Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

W pytaniu o korzystanie z zasobów elektronicznych BPK wyróżniono książki, czaso�
pisma, bazy danych oraz kolekcje Biblioteki Cyfrowej PK (BC PK). Zamieszczony po�
niżej rysunek pokazuje liczby respondentów, którzy nie wiedzieli o udostępnianiu przez 
BPK poszczególnych zasobów. Można przyjąć, że także wśród respondentów, którzy 
nigdy nie korzystali z rozważanych e-zasobów, są tacy, którzy o nich nie wiedzieli. 
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Rys. 23. Deklarowany brak wiedzy o poszczególnych rodzajach e-zasobów w ofercie BPK  
– zestawienie odpowiedzi pracowników i studentów.

Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Poziom deklarowanej niewiedzy o zasobach jest wyższy wśród studentów, niż wśród 
pracowników uczelni, natomiast popularność poszczególnych zasobów w tych grupach 
respondentów wyraźnie zróżnicowana, co widać na rysunkach 25-31.

Rys. 24. Korzystanie z e-książek – ogółem.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.
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Rys. 25. Korzystanie z e-książek – zestawienie odpowiedzi 
pracowników, doktorantów i studentów.

Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Rys. 26. Korzystanie z e-czasopism – ogółem.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Rys. 27. Korzystanie z e-czasopism – zestawienie odpowiedzi  
pracowników, doktorantów i studentów.

Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.
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Rys. 28. Korzystanie z baz danych – ogółem.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Rys. 29. Korzystanie z baz danych – zestawienie odpowiedzi 
pracowników, doktorantów i studentów.

Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Rys. 30. Korzystanie z zasobów Biblioteki Cyfrowej PK – ogółem.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.
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Rys. 31. Korzystanie z zasobów Biblioteki Cyfrowej PK – zestawienie odpowiedzi
 pracowników, doktorantów i studentów.

Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Sposoby przeszukiwania e-zasobów BPK
Użytkownicy BPK mają możliwość łącznego przeszukiwania zasobów cyfrowych 

prenumerowanych przez bibliotekę za pomocą listy A-Z. Mimo, że tylko 5% responden�
tów deklaruje niewiedzę o tej możliwości, ponad 40% nigdy z niej nie korzystało.

Rys. 32. Lista A-Z jako narzędzie przeszukiwania zasobów elektronicznych BPK.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Zestawienie metod przeszukiwania zasobów pokazuje, że korzystanie z listy A-Z oraz 
bezpośrednie szukanie w serwisach jest traktowane przez użytkowników niemal równo�
rzędnie i nie da się tu zauważyć żadnych preferencji. Wśród respondentów, którzy nigdy 
nie korzystali z listy A-Z, zdecydowanie przeważają studenci. Pracownicy w większości 
zadeklarowali korzystanie z tego narzędzia.
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Rys. 33. Przeszukiwanie e-zasobów BPK za pośrednictwem listy A-Z
 – zestawienie odpowiedzi pracowników, doktorantów i studentów.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Rys. 34. Porównanie metod przeszukiwania zasobów BPK przez użytkowników biblioteki.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

W kontekście od dawna zadawanych przez użytkowników pytań o możliwość łączne�
go przeszukiwania zasobów (co sugeruje, że należałoby spodziewać się dużego zaintere�
sowania oferowanym narzędziem), jak i oczywistej wygody korzystania z listy A-Z, rodzi 
się pytanie czy wyszukiwanie bezpośrednio w konkretnych serwisach wynika z tego, że 
określone źródła w pełni zaspakajają potrzeby ich użytkowników, czy też z braku wiedzy 
o funkcjonowaniu listy A-Z. Wydaje się, że dalsza popularyzacja tego narzędzia powinna 
być jednym z ważnych składników szkoleń użytkowników biblioteki.
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Rys. 35. Korzystanie z listy A-Z przez pracowników i studentów PK.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Miejsce dostępu do e-zbiorów BPK
Studenci niemal dwukrotnie częściej korzystają z e-zasobów biblioteki spoza kom�

puterów w domenie PK niż z uczelni, podczas gdy pracownicy zdecydowanie częściej 
korzystają z oferty biblioteki na terenie uczelni niż poza nią.

Rys. 36. Miejsce dostępu do zbiorów BPK w ostatnich 3 miesiącach.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Sposoby i formy kontaktu z biblioteką
Z odpowiedzi na pierwsze pytanie ankiety o wykorzystywane przez użytkowników 

źródła informacji o BPK wynika, że najczęściej sięgają oni do strony WWW biblioteki. 
Nie dziwi zatem fakt, że strona WWW BPK jest także wskazywana jako preferowane 

źródło informacji w przyszłości.
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Rys. 37. Wykorzystywane przez użytkowników BPK źródła informacji o zasobach i usługach 
biblioteki – zestawienie odpowiedzi pracowników i studentów.

Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Rys. 38. Preferowane źródła pozyskiwania informacji o bibliotece – wyniki ogólne.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Preferencje wszystkich grup użytkowników są podobne. Cieszy fakt, że pracownicy 
dostrzegają potrzebę szkoleń, prezentacji i warsztatów. Być może jest to efekt podejmo�
wanych przez bibliotekę od dawna prób dotarcia z taką ofertą do pracowników uczelni. 
Można też przypuszczać, że studentom szkolenia kojarzą się przede ze wstępnym szko�
leniem bibliotecznym, w którym obowiązkowo uczestniczą na początku studiów, a nie 
z ukierunkowaną pomocą, jaką mogą uzyskać w rozwiązywaniu konkretnych problemów 
z pozyskiwaniem materiałów potrzebnych zwłaszcza w końcowym okresie studiów.
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Rys. 39. Preferowane źródła informacji o bibliotece – deklaracje na przyszłość; 
zestawienie odpowiedzi pracowników, doktorantów i studentów.

Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Oczekiwania użytkowników wskazują także na potrzebę opracowania kursów online, 
z których chęć korzystania już teraz deklaruje ponad 10% użytkowników ze wszystkich 
badanych grup. Natomiast stosunkowo niewielkie zainteresowanie usługą RSS (w bie�
żącym roku udostępniona na WWW BPK) można tłumaczyć faktem niewielkiej wiedzy 
o tym sposobie przekazywania informacji, co potwierdzają znaki zapytania postawione 
na formularzu ankiety przy tej usłudze przez wielu respondentów.

Rys. 40. Preferowane formy kontaktu z biblioteką – deklaracje na przyszłość.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Prawie 50% respondentów preferuje kontakt z biblioteką za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Użytkownicy sugerują także uruchomienie usługi GG (prawie 20% re�
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spondentów) i prowadzenie przez bibliotekę blogu oraz forum (6% respondentów). Ze 
stosunkowo małym zainteresowaniem spotkała się oferta usługi typu Skype. Natomiast 
około 20% respondentów nadal preferuje kontakty osobiste, a dalsze 10% kontakty tele�
foniczne, które można wszakże kojarzyć zarówno z kontaktem głosowym, jak i usługą 
sms. W tym miejscu warto nadmienić, że obecnie stosunkowo dużą popularnością cieszą 
się informacje i indywidualne szkolenia, realizowane przez telefon w OIN BPK. W an�
kietach pojawiły się także sugestie wykorzystania kontaktów telefonicznych w formie 
komunikatów sms wysyłanych przez bibliotekę do użytkowników, z informacjami o bie�
żących usługach BPK, zbliżających się terminach prolongaty lub upływającym terminie 
zwrotu książek. Podobne sugestie dotyczą także wykorzystania poczty elektronicznej.

Kolejne nowe zdalne usługi BPK
Czy aktualna oferta zdalnych usług BPK jest wystarczająca? Czy biblioteka powinna 

skoncentrować się na ich doskonaleniu, czy też powinna wprowadzać nowe usługi, a jeśli 
tak, to jakie są w tym względzie oczekiwania użytkowników?

Zdecydowana większość respondentów nie widzi potrzeby poszerzenia oferty BPK 
o nowe zdalne usługi. Większość osób, które na pytanie o taką potrzebę odpowiedziały 
twierdząco, nie podała niestety żadnych przykładów oczekiwanych nowych form usług. 

Natomiast nieliczne zamieszczone w tym punkcie propozycje można podzielić na 
dwie grupy. Pierwszą, zdecydowanie mniejszą, stanowią propozycje faktycznie nowych 
usług jak:

wprowadzenie tzw. elektronicznych półek dla pracowników (nie podano bliższego  �
wyjaśnienia; można się domyślać, że chodzi o możliwość dokonywania przez użyt�
kownika wyboru interesujących e-dokumentów i odkładania ich na wirtualną półkę, 
co ułatwiałoby dalsze korzystanie z wybranych dokumentów w przyszłości, bez ko�
nieczności ponownego przeszukiwania zasobów),
umożliwienie dokonywania przelewem opłat za przetrzymanie książek, �
informowanie o zbliżającym się terminie zwrotu lub prolongaty książek (e-mail, sms), �
udostępnienie w formie elektronicznej pełnych tekstów zalecanych podręczników,  �
najlepiej wraz z narzędziem do przeszukiwania pełnych tekstów,
zapewnienie e-dostępu do pełnych tekstów norm i patentów. �
Część propozycji zgłaszanych przez respondentów nosi wprawdzie znamiona „no�

wości”, np. „zamieszczenie pełnych tekstów książek z możliwością ich przeszukiwania” 
lub „bieżące informowanie o nowościach w bibliotece (e-mail, sms, RSS)”, jednak pro�
pozycje te odnoszą się do usług już realizowanych (na przykład: wybrane podręczniki 
są zamieszczane w Bibliotece Cyfrowej PK, informacje o nowych nabytkach, na bieżą�
co generowane automatycznie przez system biblioteczny, są dostępne na stronie WWW 
PBK, a przesyłanie ich e-mailem bez uprzedniej selekcji tematycznej byłoby niecelowe, 
choćby ze względu na ilość dostarczanych przy tej okazji zbędnych informacji).

Wreszcie, duża grupa proponowanych „nowych usług” to usługi już istniejące, o któ�
rych respondenci nie wiedzieli. Liczne postulaty dotyczą umożliwienia zdalnej rezerwacji 
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książek (możliwość istnieje od dawna), poszerzenia oferty zagranicznych e-czasopism 
i książek (podano tylko 2 przykłady tytułów, spośród których jeden znajduje się w zbio�
rach BPK) lub zdalnego udostępniania e-zasobów. Pozostałe propozycje dotyczyły obni�
żenia opłat za drukowanie dokumentów lub… ekspresowego dostarczania książek użyt�
kownikom.

Dotychczasowy udział użytkowników BPK w prezentacjach,  
warsztatach, szkoleniach i badaniach sondażowych

Biblioteka PK od wielu lat organizuje prezentacje, warsztaty i szkolenia tematyczne 
dotyczące wybranych zasobów i usług BPK, skierowane do konkretnych grup użytkow�
ników. Równolegle w OIN na bieżąco prowadzi się szkolenia indywidualne. Zaintereso�
wanie szkoleniami jest stosunkowo niewielkie w badanej grupie użytkowników, co moż�
na tłumaczyć zarówno niewiedzą (ok. 30% respondentów nie wiedziało o takiej ofercie), 
jak i niechęcią do podejmowania dodatkowych zajęć w bieżącym, i tak zwykle wypeł�
nionym licznymi codziennymi zajęciami, życiu akademickim. Problem niedoinformo�
wania użytkowników o ofercie szkoleń biblioteka próbuje rozwiązywać poprzez szeroką 
popularyzację tej usługi na różne sposoby (plakaty, ulotki, artykuły w czasopiśmie uczel�
nianym, zaproszenia wysyłane drogą służbową do dziekanatów i instytutów, wystąpie�
nia na posiedzeniach senatu uczelni i rad wydziałów, wreszcie eksponowanie informacji 
na stronie WWW BPK). Na stronie WWW znajduje się też na bieżąco aktualizowany 
harmonogram szkoleń – zwykle na najbliższe dwa miesiące, oraz e-formularze zgło�
szeń indywidualnych i grupowych. Promocja biblioteki poprzez prezentacje i szkolenia 
to działanie długofalowe, które stopniowo winno owocować wzrostem zainteresowania 
zasobami i usługami biblioteki, najpierw wśród pracowników, a potem także wśród stu�

Rys. 41. Udział w prezentacjach i warsztatach komputerowych organizowanych 
przez OIN BPK – zestawienie odpowiedzi pracowników, doktorantów i studentów.

Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.
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dentów. Bowiem to od pracowników w dużej mierze zależy zainteresowanie studentów 
ofertą biblioteki. W tym kontekście cieszy fakt, że ok. 30% pracowników zadeklarowało 
swój dotychczasowy udział w szkoleniach, a tylko niewiele ponad 10% pracowników 
nie wiedziało o takiej usłudze. W dalszym ciągu stosunkowo wysoki poziom niewiedzy 
o szkoleniach organizowanych przez BPK (ponad 25% ogółu respondentów) skłania bi�
bliotekę do szukania nowych, bardziej efektywnych form promocji tej usługi.

Jak wspomniano powyżej, jedną z form promocji usług biblioteki były badania son�
dażowe, prowadzone za pośrednictwem strony WWW BPK.

Rys. 42. Udział w badaniach sondażowych 
– zestawienie odpowiedzi pracowników, doktorantów i studentów.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Z zamieszczonych tu zestawień wynika, że uczestnicy sondażu i respondenci ankiety 
to w przeważającej mierze rozdzielne grupy. Zastanawiać może fakt, że tak wielu respon�
dentów nie wiedziało o prowadzonym przez prawie pół roku sondażu, mimo że pytania 
były dobrze wyeksponowane na stronie głównej BPK, tuż pod linkami do katalogu i kon�
ta bibliotecznego użytkownika, a zatem w miejscu, którego nie sposób nie zauważyć 
przy korzystaniu z witryny BPK. Nasuwa się myśl, że wśród respondentów znalazło 
się stosunkowo wiele osób, korzystających ze strony WWW biblioteki sporadycznie. To 
może także tłumaczyć fakt stosunkowo wysokiego poziomu niewiedzy o oferowanych 
e-zasobach i usługach biblioteki.

Rola BPK w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych  
realizowanych na Politechnice Krakowskiej

Jednym z celów przeprowadzenia ankiety było zwrócenie uwagi środowiska akade�
mickiego na bogatą ofertę biblioteki, która zdaniem samych bibliotekarzy, pełni ważną 
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rolę w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych realizowanych na uczelni. Jako, 
że nie zdanie bibliotekarzy jest w tym względzie najważniejsze, a opinia środowiska 
akademickiego, przeto na końcu ankiety znalazło się ważne dla biblioteki pytanie o po�
strzeganie jej roli w uczelni przez pracowników, doktorantów i studentów. Cieszy fakt, 
że ponad 80% respondentów uważa korzystanie z biblioteki za ważny element realizo�
wanego na uczelni procesu dydaktycznego i badań naukowych. Martwi, że prawie 20% 
społeczności akademickiej myśli inaczej.

Rys. 43. Postrzeganie biblioteki jako składnika uczelni odgrywającego istotną rolę w procesie 
dydaktycznym i badaniach naukowych.

Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Warto w tym miejscu przytoczyć zamieszczone przez respondentów uwagi o biblio�
tece w procesie kształcenia i badań naukowych. Są to argumenty potwierdzające istotną 
rolę biblioteki albo ją negujące:
NIE, ponieważ:

„brak odpowiedniego budynku, w którym byłaby odpowiednia przestrzeń bibliotecz- �
na” (ta opinia powtarzała się wielokrotnie)
„zbyt małe zasoby biblioteczne, które nie wystarczają dla wszystkich” �
„jak można mówić o istotnym wpływie na proces kształcenia, jeśli w bibliotece jest  �
tylko jedna książka z danego tematu?”
„katalogi powinny być otwarte co najmniej do 20.00” �  (są czynne do godz. 19.30, 
a online dostępne przez całą dobę)
„brak nowości, brak anglojęzycznych pozycji, najlepiej w formie elektronicznej”  � (sic!).

TAK, ponieważ:
„w bibliotece były wszystkie książki niezbędne do zgłębiania wiedzy w okresie 5 lat  �
studiów”
„z mojego punktu widzenia zaczyna mieć, niestety wśród potencjalnych odbiorców  �
jest zbyt mała wiedza nt. oferowanych przez bibliotekę usług” 
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„jest prawdopodobnie najlepiej funkcjonującą jednostką na uczelni”. �
NIE MAM ZDANIA, ponieważ:

„nie znam dostępnych zasobów biblioteki”. �

Usługi biblioteki zapewniające jej szczególną pozycję w procesie 
dydaktycznym i badaniach naukowych 

Odpowiedź na pytanie „Które usługi BPK uważasz za najistotniejsze w kontekście 
dydaktyki i badań naukowych realizowanych na PK?” wymagała uszeregowania wy�
mienionych usług od najistotniejszych do najmniej ważnych. Poproszono użytkowników 
o dodanie i uszeregowanie także innych, niewymienionych w pytaniu, usług świadczo�
nych przez BPK. Zgodnie z instrukcją respondenci wpisywali przy poszczególnych usłu�
gach cyfry od 1 do 6 (1 – najważniejsza usługa). Jednakże część respondentów zaznaczy�
ła tylko jedną lub dwie usługi cyfrą „1”, albo przy wybranej usłudze postawiła krzyżyk. 
W tej sytuacji przy opracowaniu ankiety przyjęto zasadę, że w tym pytaniu przypisano 
poszczególnym usługom wartości od 1 do 6 wg następującego schematu: usługa ozna�
czona jako najważniejsza (1) – 6 punktów, usługa oznaczona cyfrą 2 – 5 punktów itd. 
Usługi, przy których nie postawiono żadnego znaku – 0 punktów. W przypadku ankiet, 
w których respondenci postawili krzyżyk tylko przy wybranej usłudze, przyznano jej 
najwyższą wartość tj. 6 punktów.

Rys. 44. Najistotniejsze usługi biblioteki w kontekście dydaktyki i badań naukowych.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Zgodnie z przewidywaniami, za najważniejsze zadanie biblioteki uznano zapewnie�
nie dostępu do literatury – niezbędnej w procesie dydaktycznym (30% studentów i 12% 
pracowników) i w badaniach naukowych (16% studentów i 28% pracowników). Pozo�
stałe usługi BPK są przez respondentów uważane za porównywalnie ważne, przy czym 
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pomoc w wyszukiwaniu literatury (zestawienia tematyczne, wybór źródeł) wysuwają 
się nieznacznie przed szkolenie użytkowników i dokumentowanie dorobku naukowego. 
Oczywiście, rozkład priorytetów zależy od statusu respondenta. Bardzo pozytywny wy�
daje się tu, przywoływany w niniejszym referacie już po raz kolejny, fakt przypisywania 
przez pracowników PK stosunkowo dużego znaczenia szkoleniom. 

Rys. 45. Usługi BPK uważane przez respondentów za najistotniejsze  w procesie dydaktycznym 
i badaniach naukowych realizowanych na uczelni 

– zestawienie opinii pracowników, doktorantów i studentów.
Źródło: Opracowanie własne na podst. badań ankietowych 2008.

Podsumowanie
Wyniki badań ankietowych i sondażowych pokazały, że w opinii użytkowników bi�

blioteka uczelni technicznej powinna funkcjonować jak współczesne media, których 
istotną cechą jest interaktywność oraz personalizacja usług. Jak napisano we wstępie, 
wdrażając rozwiązania oczekiwane przez użytkowników, biblioteka uczelni technicz�
nej może nie tylko promować swoje usługi, ale także poprawiać komunikację ze śro�
dowiskiem akademickim. Nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów 
z użytkownikami wymaga od biblioteki uważnego wsłuchiwania się w ich opinie oraz 
bacznego śledzenia zmian modelu komunikacji, implikowanych rozwojem technologii 
i przemianami kulturowymi. Konsekwentne budowanie wizerunku biblioteki jako bazy 
wiedzy, niezbędnej w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych realizowanych na 
uczelni, wsparte wdrażaniem oczekiwanych przez użytkowników rozwiązań oraz nowo�
czesnych technologii informacyjnych, w dłuższej perspektywie owocuje coraz lepszym 
rozumieniem wagi (i potrzeb) biblioteki.

Przykładem takich przemian może być obserwowana od 1999 r. stopniowa zmiana 
opinii użytkowników, co do potrzeby korzystania z pomocy biblioteki w poszukiwaniu 
potrzebnych materiałów naukowych. O ile we wspomnianych pierwszych i drugich ba�
daniach preferencji, użytkownicy nie przywiązywali wagi do tego zagadnienia, o tyle 
ostatnie badania wskazują na istotny, choć zdaniem bibliotekarzy nadal wysoce niezado�
walający, wzrost zapotrzebowania na takie usługi biblioteki. Obserwujemy to zjawisko 
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także w codziennej praktyce zawodowej – studenci i pracownicy uczelni coraz częściej 
doceniają kompetencje bibliotekarzy, zwracając się do nich z prośbą o pomoc w dotarciu 
do źródeł informacji, a także w ich wyborze i ocenie. Szybko rośnie też zapotrzebowanie 
na indywidualne szkolenie studentów i pracowników.

Wychodząc naprzeciw wyrażonym w tegorocznej ankiecie oczekiwaniom responden�
tów co do personalizacji usług, w nowym roku akademickim 2008/2009 BPK zaproponuje 
swoim użytkownikom zindywidualizowany dostęp do serwisów i usług. Zarejestrowany 
użytkownik, po zalogowaniu się do portalu BPK będzie miał możliwość dostosowania 
wyglądu strony startowej do własnych potrzeb w zakresie zasobów i serwisów online 
BPK. Dzięki tzw. gadżetom, będzie mógł ustawić następujące zakładki: moje czasopi�
sma, moje bazy zagraniczne, moje bazy polskie, moje książki, wyszukiwarki, nowości. 
Dodatkowo, nowości obsługuje usługa RSS, która umożliwia otrzymywanie informacji 
o nowych książkach w BPK, nowych numerach czasopism, nowościach Biblioteki Cy�
frowej PK oraz zapoznawanie się z aktualnościami biblioteki. Zarejestrowani użytkow�
nicy BPK otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej osobiste zaproszenie do 
korzystania z nowej usługi.

Wprowadzenie zindywidualizowanego dostępu do serwisu BPK jest jednym z przy�
kładów tytułowej „promocji przez usługi”. Sprawdzianem skuteczności takiego podej�
ścia do promocji biblioteki będzie jej faktyczna rola w procesie dydaktycznym i bada�
niach naukowych.

Rys. 46. Witryna BPK – zbuduj swoją stronę BPK.
Źródło: Biblioteka Politechniki Krakowskiej [online] [dostęp 2.01.2008]. 

Dostępny w Internecie: http:// www.biblos.pk.edu.pl.
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A university library in academic community Library services as 
a mean of promotion – the offer and the assessment based on the 

research conducted at Cracow University of Technology

Scientific and didactic activities of any academic school require smooth cooperation of 
all the university units, including its library. The authors propose a thesis that by en-
riching its services a university library can effectively promote its activities and con-
stantly enhance its image within the academic community. The library can be perceived 
as a modern unit to support research and didactic processes, provided that the services 
offered are in line with real and potential requirements of users. Deep understanding of 
users’ needs should be based on effective communication. 
To prove this thesis the results of several traditional and Internet surveys conducted by 
the Library of Cracow University of Technology (CUT) at its parent institution between 
1999 and 2008 have been discussed. Their dual aim: to develop the services themselves 
(based on users’ feedback) and inform about them as well as to stimulate further users’ 
expectations through encouraging them to check new services, seem to result in high ap-
preciation of the library and its increasing role among the academic community.
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Załącznik 1 
Wykaz pytań sondażowych wraz z procentowym rozkładem wypowiedzi.

1. Czy zaproponowałeś zakup książki do zbiorów BPK? 
tak (17%) �
nie (28%) �
nie wiem, że jest taka możliwość (55%) �

2. Czy czytałeś książki lub artykuły ze zbiorów BPK na swoim komputerze?
tak (21%) �
nie (34%) �
nie wiem, że jest taka możliwość (45%) �

3. Czy uczestniczyłeś w warsztatach lub prezentacjach organizowanych w OIN BPK?
tak (8%) �
nie (34%) �
nie wiedziałem o takiej ofercie BPK (58%) �

4. Czy zamawiałeś literaturę przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną?
tak (28%) �
nie (41%) �
nie wiedziałem o takiej ofercie BPK (31%) �

5. Czy korzystasz z linków dziedzinowych w serwisie Informacja Naukowa?
tak (27%) �
nie (38%) �
nie wiedziałem o takiej ofercie BPK (35%) �

6. W jaki sposób najczęściej przeglądasz e-książki i e-czasopisma na stronie BPK?
za pomocą listy A-Z (16%) �
bezpośrednio w poszczególnych serwisach (34%) �
nie korzystam z e-zasobów (50%) �

7. Jaka forma kontaktu z BPK byłaby dla Ciebie najodpowiedniejsza?
kontakt osobisty (13%) �
kontakt telefoniczny (5%) �
e-mail (60%) �
GG / czat (18%) �
blog / forum (4%) �
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Załącznik 2
Tabela 1 Porównanie pytań z sond i tematów ogłoszeń z Aktualności:

Data 
publikacji Sonda Ogłoszenie Liczba 

respondentów

28.01.2008

Czy zaproponowałeś 
zakup książki do zbiorów 

BPK?

Zachęcamy do zamawia�
nia interesujących książek 

naukowych do zbiorów BPK. 
Użytkownik BPK zama�

wiający nową książkę, ma 
pierwszeństwo jej wypoży�

czenia.

210

11.02.2008
Czy czytałeś książki lub 

artykuły ze zbiorów BPK 
na swoim komputerze?

Zdalny dostęp do źródeł 
elektronicznych BPK. 260

25.02.2008

Czy uczestniczyłeś w pre�
zentacjach lub warsz�

tatach organizowanych 
przez OIN BPK?

Elektroniczne źródła infor�
macji w ofercie Biblioteki 
PK. Bezpłatne prezentacje 
i warsztaty komputerowe.

124

10.03.2008
Czy zamawiałaś literatu�
rę przez Wypożyczalnię 

Międzybiblioteczną?

Wypożyczalnia Międzybi�
blioteczna � zasady korzysta�
nia, formularz zamówienia 

międzybibliotecznego

195

7.04.2008
Czy korzystasz z linków 

dziedzinowych w serwisie 
Informacja Naukowa?

Dedykowane linki dzie-
dzinowe - specjalnie dla 

studentów i pracowników 
PK.

+

21.04.2008

W jaki sposób najczęściej 
przeglądasz e-książki 

i e-czasopisma na stronie 
BPK?

Zachęcamy do korzystania 
z zasobów elektronicznych 

udostępnianych zdalnie oraz 
z narzędzi ułatwiających 

dotarcie do poszukiwanych 
publikacji.

16

8.05.2008
Jaka forma kontaktu 

z BPK byłaby dla Ciebie 
najodpowiedniejsza?

103

19.05.2008

Które z wymienionych 
kanałów informacyjnych 
uważasz za najbardziej 

użyteczne?

35

politechnika 2009�3.indd   297 2009-05-11   12:05:36



298 Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych

Załącznik 3
Wzór ankiety

Szanowni Państwo, 
Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej działalności Biblioteki Politechniki Kra�

kowskiej. Wyniki ankiety zostaną zamieszczone na stronie WWW Biblioteki i będą mia�
ły wpływ na kształtowanie zdalnych usług oferowanych przez BPK.

Prosimy zakreślić wybrane odpowiedzi. Pytania 1-8 – tylko 1 odpowiedź.

1. Skąd czerpiesz informacje o nowych usługach i zasobach Biblioteki PK
ze strony WWW BPK �
ze szkoleń, prezentacji i warsztatów �
z ogłoszeń, plakatów, ulotek, informatora BPK  �
od innych użytkowników BPK �
od bibliotekarzy �
z innych źródeł (jakich?)  �

2. Kiedy ostatnio korzystałeś:
2.1 z opcji zdalnego zamawiania, prolongaty lub rezerwacji książek ze zbiorów BPK?

w ostatnich 3 miesiącach �
wcześniej �

nigdy �
nie wiedziałem o takiej ofercie �

2.2 z możliwości zamówienia nowej książki do zbiorów BPK?
w ostatnich 3 miesiącach, �
wcześniej �

nigdy �
nie wiedziałem o takiej ofercie �

2.3 z możliwości sprowadzenia książki lub artykułu z innej biblioteki polskiej lub 
zagranicznej?
w ostatnich 3 miesiącach �
wcześniej �

nigdy �
nie wiedziałem o takiej ofercie �

3. Kiedy ostatnio korzystałeś:
3.1 z książek elektronicznych dostępnych z WWW BPK?

w ostatnich 3 miesiącach �
wcześniej �

nigdy �
nie wiedziałem o takiej ofercie �

3.2 z czasopism elektronicznych dostępnych z WWW BPK?
w ostatnich 3 miesiącach �
wcześniej �

nigdy �
nie wiedziałem o takiej ofercie �

3.3 z baz danych dostępnych z WWW BPK?
w ostatnich 3 miesiącach �
wcześniej �

nigdy �
nie wiedziałem o takiej ofercie �
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3.4 z zasobów Biblioteki Cyfrowej Politechniki Krakowskiej (BCPK)?
w ostatnich 3 miesiącach �
wcześniej �

nigdy �
nie wiedziałem o takiej ofercie �

4. Kiedy ostatnio przeszukiwałeś zasoby elektroniczne BPK:
4.1 za pośrednictwem listy A-Z?

w ostatnich 3 miesiącach �
wcześniej �

nigdy �
nie wiedziałem o takiej ofercie �

4.2 bezpośrednio (w wybranej bazie lub serwisie)?
w ostatnich 3 miesiącach �
wcześniej �

nigdy �
nie wiedziałem o takiej ofercie �

5. Kiedy ostatnio przeszukiwałeś zasoby elektroniczne BPK:
5.1 z komputerów znajdujących się na uczelni lub w DS?

w ostatnich 3 miesiącach �
wcześniej �

nigdy �
nie wiedziałem o takiej ofercie �

5.2 zdalnie np. z domu?
w ostatnich 3 miesiącach �
wcześniej �

nigdy �
nie wiedziałem o takiej ofercie �

6. Czy uczestniczyłeś w organizowanych przez Oddział Informacji Naukowej (OIN) 
BPK prezentacjach lub warsztatach? 
tak �
nie �
nie wiedziałem o takiej ofercie �

7. Czy uczestniczyłeś w badaniach sondażowych zamieszczanych na stronie WWW 
BPK? 
tak �
nie �
nie wiedziałem o takich badaniach �

8. Czy widzisz potrzebę wprowadzenia innych zdalnych usług bibliotecznych?
tak �
podaj przykłady: ……………………………………………
nie �

9. Które z wymienionych sposobów pozyskiwania informacji o e-serwisach uważasz 
za najbardziej użyteczne?
Informacje na stronie WWW �
E-biuletyn informacyjny �
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RSS  �
Prezentacje, warsztaty, szkolenia �
Kursy online �

10. Jaka forma kontaktu z BPK byłaby dla Ciebie najodpowiedniejsza? 
Kontakt:
osobisty �
telefoniczny �
e�mail �
GG  �
Skype �
blog / forum �

11. Czy Twoim zdaniem Biblioteka PK odgrywa istotną rolę w procesie dydaktycz-
nym i badaniach naukowych realizowanych na Politechnice Krakowskiej?
tak  �
nie �
nie mam zdania �
Uwagi……………………………………………………………………

12. Które usługi BPK uważasz za najistotniejsze w kontekście dydaktyki i badań 
naukowych realizowanych na Politechnice Krakowskiej? 

Uszereguj wg ważności przez wpisanie numerów obok wymienionych usług 
(1 – najważniejsza)

Zapewnienie dostępu do literatury niezbędnej w procesie dydaktycznym �
Szkolenie pracowników i studentów w zakresie korzystania z e-zasobów udostępnia� �
nych przez BPK
Dokumentowanie dorobku naukowego pracowników PK (bibliografia publikacji,  �
baza niepublikowanych prac zrealizowanych na PK, śledzenie obiegu cytowań publi�
kacji naukowych)
Zapewnienie dostępu do literatury naukowej niezbędnej w badaniach naukowych �
Pomoc w wyszukiwaniu literatury (tematyczne zestawienia literatury, wybór źródeł) �
Inne (jakie?) ………………………………………………………….. �

Dane respondenta:
Status: Student PK � Doktorant PK � Pracownik PK �

Wydział: WA � WIEiK � WIL �

WiiTCh � WIŚ � WFMiIS � WM �
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agnieSzka Sabela, błażeJ feret

Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Księgozbiór dydaktyczny w wolnym dostępie  
– potrzeba czy problem?

Od 4 lat w Bibliotece Politechniki Łódzkiej funkcjonuje magazyn otwarty księgozbioru 
naukowego. Jednak zasadnicza część księgozbioru studenckiego, służącego potrzebom 
dydaktyki udostępniana jest za pośrednictwem tradycyjnej wypożyczalni z magazynu  
zamkniętego. Od pewnego czasu rozważana jest możliwość udostępnienia czytelnikom ma-
gazynu z księgozbiorem dydaktycznym (studenckim). Takie rozwiązanie budzi jednak wiele 
wątpliwości i obaw związanych z możliwymi problemami. Dlatego też przed podjęciem 
ostatecznej decyzji, wśród polskich bibliotek, które posiadają magazyny otwarte przepro-
wadzono badania ankietowe dotyczące zastosowanych rozwiązań organizacyjnych. 
W tekście przedstawiono krótki opis organizacji wolnego dostępu w wybranych bibliote-
kach akademickich w Polsce oraz wyniki przeprowadzonej ankiety, ich analizę w kontek-
ście planowanych w Bibliotece PŁ zmian oraz model otwartego dostępu wypracowany 
dla Biblioteki Politechniki Łódzkiej.

„…nie ma nic bardziej pouczającego i pasjonującego niż szperanie po półkach, 
na których zgromadzone zostały wszystkie książki na określony temat, 

czego w katalogu ułożonym według autorów nie da się odkryć…”.
Umberto Eco

Wstęp
Przeprowadzka Biblioteki Politechniki Łódzkiej do nowego gmachu w roku 2002 stwo�

rzyła możliwości udostępniania znacznej części zbiorów w trybie magazynów otwartych. 
W roku 2004 udostępniono do dyspozycji czytelników magazyn otwarty księgozbioru 
naukowego, w którym znajdują się dzieła o treści specjalistycznej, monografie, książki za�
graniczne zakupione do zbiorów bibliotecznych głównie w jednym egzemplarzu. Jednak 
zasadnicza część księgozbioru studenckiego, służącego potrzebom dydaktyki udostępnia�
na jest za pośrednictwem tradycyjnej wypożyczalni z magazynu zamkniętego. 

Wychodząc naprzeciw coraz większym oczekiwaniom czytelników, Biblioteka Poli�
techniki Łódzkiej od pewnego czasu rozważa możliwość otwarcia dla czytelników ma�
gazynu z księgozbiorem studenckim, który znajduje się w gmachu głównym biblioteki. 
Księgozbiór ten tworzą głównie podręczniki, skrypty akademickie oraz lektury obowiąz�
kowe i uzupełniające niezbędne w procesie dydaktycznym i edukacyjnym, udostępniane 
w wielu egzemplarzach.
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Wolny dostęp w księgozbiorze dydaktycznym budzi jednak wiele wątpliwości i obaw 
związanych z możliwymi problemami, których ze względu na mniejsze wykorzystanie 
nie doświadczamy w księgozbiorze naukowym. 

Podstawową obawę budzi wstęp studentów do magazynów w okresie wzmożonego 
ruchu. W październiku 2007 r. wypożyczono ok. 17 000 książek, co oznacza dziennie kil�
kuset obsłużonych studentów. Czy taka liczba studentów wpuszczona do bibliotecznych 
magazynów nie spowoduje zamieszania i nieporządku nie do opanowania?

Drugą – znacznie poważniejszą wątpliwością – jest potencjalna rezygnacja z zamó�
wień książek z katalogu elektronicznego. Istniejący, bardzo wygodny mechanizm po�
zwalający na zamówienie książki z zacisza domu czy akademika w środku nocy, miałby 
zostać zastąpiony samodzielną i jak najszybszą wizytą w bibliotece by zdążyć przed 
innymi czytelnikami po egzemplarze niezbędnego podręcznika.

Dlatego też, przed podjęciem ostatecznej decyzji o terminie, sposobie i organiza�
cji wolnego dostępu w księgozbiorze dydaktycznym, zdecydowano się przeprowadzić 
wśród polskich bibliotek akademickich badania ankietowe, dotyczące zastosowanych 
rozwiązań organizacyjnych, procedur oraz korzyści i problemów wynikłych z otwarcia 
magazynów. Badania te w niektórych przypadkach zostały uzupełnione wizytą i rozmo�
wą bezpośrednio z dyrekcją biblioteki. 

Przegląd rozwiązań
Ankieta, której wyniki zostaną przedstawione poniżej, została opracowana za pomocą 

internetowego serwisu SurveyMonkey. Zawierała 21 pytań i skierowana była do biblio�
tek udostępniających książki w trybie magazynu otwartego. List z prośbą o wypełnienie 
ankiety skierowano na listę dyskusyjną Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich 
Szkół Polskich, na której figuruje ok. 100 bibliotek. Poprawnie i kompletnie wypełnione 
ankiety zwróciło jedynie 10 bibliotek. Tak niewielka liczba odpowiedzi może oznaczać, 
że warunki lokalowe w większości polskich bibliotek akademickich nie pozwalają jesz�
cze na szerokie wprowadzenie magazynów otwartych lub, że liczba zbiorów w naszych 
bibliotekach jest zbyt mała i po rozpoczęciu roku akademickiego regały w otwartym 
dostępie zostałyby prawie puste… 
Biblioteki, które odpowiedziały na ankietę to:
1. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków
2. Biblioteka Główna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn
3. Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa
4. Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin
5. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
6. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
7. Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej
8. Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
9. Biblioteka Uniwersytecka, Poznań
10. Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań.
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W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, księgozbiór dy�
daktyczny stanowi około 70 000 woluminów i ustawiony jest w układzie rzeczowym 
według prostego symbolu UKD. Na książki z wolnego dostępu nie składa się zamówień 
komputerowych, należy wejść samemu z koszykiem, odszukać książkę i wypożyczyć za 
pomocą Self-Checka albo w wypożyczalni. Księgozbiór dydaktyczny przeznaczony jest 
głównie dla pracowników i studentów własnej uczelni, ale wraz z końcem października 
każdego roku akademickiego wypożycza się go także studentom spoza uczelni i innym 
użytkownikom na dwa tygodnie.

W październiku 2007 r. oddano do użytku nowoczesny gmach Biblioteki Uniwersyte�
tu Warmińsko-Mazurskiego, zbudowany na terenie kampusu uniwersyteckiego Kortowo 
II. W trybie magazynu otwartego dostępna jest kolekcja dydaktyczna (ok. 220 000) i ko�
lekcja dziedzinowa (ok.110 000).

Kolekcja dydaktyczna znajduje się na parterze budynku biblioteki i łączy funkcję wy�
pożyczalni i czytelni (12 stanowisk komputerowych i rozproszone na całej powierzch�
ni stanowiska czytelniane). Książki z tej kolekcji wypożycza się na okres jednego lub 
dwóch miesięcy. Cały księgozbiór zgromadzony w kolekcji dydaktycznej zarejestrowa�
ny jest w katalogu komputerowym, ale bez możliwości zamawiania komputerowego. 
Czytelnik musi przyjść do biblioteki i samodzielnie odszukać książki na półce. Zarówno 
w przypadku kolekcji dydaktycznej, jak i dziedzinowej zastosowano układ działowy, 
a w obrębie działów książki ustawione są alfabetycznie według nazwiska autorów i/lub 
tytułów. Aby ułatwić czytelnikom jak najszybsze dotarcie do poszukiwanej książki, dzia�
ły te połączono w trzy duże grupy i oznaczono różnymi kolorami: żółtym oznaczono 
książki z działów zaczynających się od cyfr 0-3, dotyczących nauk społecznych, zie�
lonym oznaczono książki z działów zaczynających się od cyfr 5-6, dotyczących nauk 
przyrodniczo-technicznych, niebieskim oznaczono książki z działów zaczynających się 
od cyfr 7-9, dotyczących nauk humanistycznych.

Część kolekcji dydaktycznej zostawiana jest w magazynie zamkniętym, aby umożli�
wić czytelnikom składanie zamówień komputerowych.

Kolekcja dziedzinowa mieści się na II piętrze budynku biblioteki. Tworzą ją najnow�
sze specjalistyczne wydawnictwa książkowe ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz polskie 
i zagraniczne czasopisma.

Udostępnienie części zbiorów w trybie magazynów otwartych w Bibliotece Uniwer�
sytetu Warszawskiego, wpłynęło na zmianę struktury organizacyjnej biblioteki. Utwo�
rzono Oddział Udostępniania i Informacji Naukowej, który połączył dotychczasowe 
Oddziały: Udostępniania, Informacji Naukowej i Dydaktyki oraz Księgozbioru Dy�
daktycznego. W strukturze tego oddziału pojawiły się nowe stanowiska: informatorzy 
dziedzinowi (w obrębie Sekcji Informacji i Dydaktyki) oraz magazynierzy obsługujący 
wolny dostęp i służba porządkowa (w Sekcji Udostępniania Prezencyjnego). W wolnym 
dostępie znajdują się w większości książki wydane od 1980 r., z pewnymi ograniczeniami 
oraz inne wydane wcześniej, stanowiące kanon literatury dla poszczególnych dyscyplin 
nauki. Na początku każdej szerokiej dziedziny ulokowano najczęściej wykorzystywane 
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czasopisma w układzie alfabetycznym. Książki ułożone są według klasyfikacji Bibliote�
ki Kongresu w Waszyngtonie (KBK) i zgrupowane w ośmiu szerokich dziedzinach na 
dwóch poziomach.

Księgozbiór dydaktyczny znajduje się na drugim poziomie. Stanowią go podręczniki, 
lektury obowiązkowe, zalecane i uzupełniające dla wszystkich kierunków studiów pro�
wadzonych na UW, gromadzone w wielu egzemplarzach. Książki ustawione są według 
sygnatur numerus currens.

Na przełomie 2007/2008 r. Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej 
w Szczecinie została połączona z Filią nr 2 i zmieniła swoją siedzibę. Obecnie mieści 
się w budynku dawnego klubu studentów TRANS przy al. Powstańców Wielkopolskich 
20. W bibliotece znajduje się wypożyczalnia z wolnym dostępem do zbiorów, które liczą 
19 000 woluminów i ustawione są w układzie działowym. Na książki z wolnego dostępu 
nie składa się zamówień. Podręczniki i skrypty są dostępne również w czytelni.

W Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego w wolnym dostępie mieszczą się książki nowe 
wydane po 1997 r. oraz niektóre wydania wcześniejsze podstawowej literatury z poszcze�
gólnych dyscyplin nauki. Zbiory te ustawione są dziedzinami według Klasyfikacji Bibliote�
ki Kongresu w Waszyngtonie i rozmieszczone na parterze oraz czterech piętrach budynku.

Na parterze znajduje się księgozbiór dydaktyczny oznaczony literą W. Są to podręcz�
niki, skrypty akademickie, lektury obowiązkowe na wszystkich kierunkach studiów UŁ. 
Część księgozbioru umieszczona jest w wolnym dostępie, a pozostała część znajduje się 
w magazynie zamkniętym. 

Książki z wolnego dostępu można wypożyczyć albo za pomocą urządzenia do samo�
dzielnego wypożyczania albo w wypożyczalni. Na książki z wolnego dostępu nie składa 
się zamówień komputerowych.

Biblioteka Politechniki Warszawskiej zapewnia wolny dostęp do kolekcji studenckiej 
i naukowej. Kolekcję studencką tworzą dwa lub trzy egzemplarze tytułów podręczników, 
skryptów najczęściej wypożyczanych przez studentów i udostępnianych na 7 dni. Po 
pewnym czasie, gdy podręczniki stają się mniej popularne przesuwa się je do magazy�
nu zamkniętego i wypożycza na dłużej (od 1-5 miesięcy). Należy jednak zaznaczyć, że 
w magazynie zamkniętym dostępne są wcześniejsze wydania tego samego tytułu. Księ�
gozbiór ten zlokalizowany jest w małym pomieszczeniu z ograniczoną liczbą użytkowni�
ków, mogących tam jednocześnie przebywać, bez wydzielonych miejsc do pracy.

Druga kolekcja to tzw. księgozbiór naukowy zlokalizowany na Antresoli, z którego 
książki wypożycza się na miesiąc z możliwością dwukrotnego przedłużenia. Zamówienia 
z tej kolekcji są możliwe jedynie dla książek wypożyczonych. Możliwość taka istnieje od 
dwóch lat. Przy zwrocie książki automatycznie drukuje się zamówienie osoby oczekującej 
i jednocześnie wysyłane jest do niej powiadomienie o przygotowanej do odbioru książce. 

W pomieszczeniu jest miejsce do pracy własnej bez limitu co do ilości osób jedno�
cześnie przebywających. Przestrzeń ta połączona jest bezpośrednio z czytelniami: ogólną 
i czasopism, w których zasób jest również w wolnym dostępie i w identycznym ułożeniu 
rzeczowym (lokalna klasyfikacja rzeczowa). 
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Księgozbiór dydaktyczny Biblioteki Politechniki Świętokrzyskiej liczy 94 000 wolu�
minów. Ustawiony jest według UKD. Podręczniki na bieżąco dokładane są z magazynu 
znajdującego się za ścianą. Nie ma zamówień z tej kolekcji.

W listopadzie 2006 r. został otwarty nowy budynek Biblioteki Głównej w Gdańsku-
Oliwie. Biblioteka zapewnia wolny dostęp do książek wydanych po 1995 r. oraz wy�
danych wcześniej a stanowiących kanon literatury z poszczególnych dyscyplin nauki. 
Do wydawnictw zwartych dołączono czasopisma, które ułożono na regałach alfabetycz�
nie tuż za literaturą książkową. Zbiory przydzielone są do pięciu obszernych dyscyplin 
(Kultura i Sztuka, Nauki humanistyczne, Nauka o Literaturze i Językoznawstwo, Nauki 
Społeczne, Nauki ścisłe i eksperymentalne), ulokowane na I, II, i III piętrze budynku 
oraz ułożone dziedzinami według klasyfikacji systematycznej. Księgozbiór dydaktyczny 
znajduje się na I piętrze i ustawiony jest według sygnatur.

W nowej Bibliotece Głównej stworzono Oddział Udostępniania z 5 stanowiskami 
bibliotekarzy dziedzinowych, rezygnując ze stanowisk magazynierów.

W październiku w 1999 r. otwarta została w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu 
nowoczesna wypożyczalnia z otwartym dostępem do półek.

Obecnie księgozbiór dydaktyczny liczy przeszło 82 000 woluminów i w całości zare�
jestrowany jest w bazie komputerowej. Księgozbiór ten ustawiony jest działowo, a w ra�
mach działów alfabetycznie według nazwisk autorów albo pierwszego słowa tytułu, jeśli 
książka posiada więcej niż trzech autorów. Na każdym regale znajduje się alfabetyczny 
wykaz książek usytuowanych w tym miejscu. Jeden egzemplarz każdego podręcznika 
oznaczony jest tęczową nalepką i przeznaczony do korzystania tylko na miejscu, drugi 
taki egzemplarz dostępny jest w czytelni. Czytelnik, po wybraniu książki, udaje się do 
wypożyczalni w celu zarejestrowania jej wypożyczenia.

Ze zbiorów głównych Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Po�
znaniu wydzielono wieloegzemplarzowy księgozbiór dydaktyczny, który w całości zareje�
strowany jest w bazie komputerowej. Zastosowano w nim układ działowy, a w jego obrębie 
alfabetyczny. Przeznaczony jest on wyłącznie dla studentów i pracowników AWF-u.

W wolnym dostępie są także wydawnictwa własne uczelni. Ogółem te zbiory stano�
wią 11 337 woluminów.

Aktualna sytuacja w Bibliotece Politechniki Łódzkiej
Zbiory Biblioteki PŁ rozmieszczone są na czterech kondygnacjach gmachu biblioteki. 
Na parterze udostępniane są czasopisma. Wszystkie magazyny czasopism są otwarte  �
dla użytkowników. 
Na I piętrze biblioteki znajduje się wypożyczalnia oraz magazyny zamknięte z księ� �
gozbiorem studenckim. Aktualnie księgozbiór studencki ustawiony jest według nu�
meru inwentarza (numerus currens). 
Na II piętrze znajduje się magazyn księgozbioru naukowego, dostępny dla czytelni� �
ków (wolny dostęp). Zbiory ustawione są według uproszczonej klasyfikacji UKD. 
Część zbiorów, specjalnie oznaczona, dostępna jest wyłącznie na miejscu. W obszarze  
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wejścia do magazynu znajduje się punkt wypożyczeń, w którym użytkownik może 
dokonać wypożyczenia książki z otwartego magazynu naukowego. 
III piętro to zespół czytelń – czytelnia główna z księgozbiorem podręcznym, czytelnia  �
zbiorów specjalnych, pokoje do pracy indywidualnej i grupowej. 
W bibliotece funkcjonuje system Horizon. Wszystkie książki, niezależnie od ich przy�

należności do kolekcji studenckiej lub naukowej, jeśli podlegają wypożyczeniu mogą 
zostać zamówione do wypożyczenia z poziomu katalogu elektronicznego. Zamówiona 
książka jest dostarczana do wypożyczalni i tam czeka na odebranie przez 3 dni robocze. 

Możliwy konflikt pomiędzy dostępnością książki w otwartym magazynie naukowym 
a możliwością jej zamówienia przez katalog komputerowy został rozwiązany następują�
co: za pośrednictwem regulaminu udostępniania zbiorów użytkownik informowany jest, 
że składając zamówienie na książkę z magazynu naukowego ma gwarancję jej odebrania 
dopiero następnego dnia. Jeśli chce mieć ją tego samego dnia – musi przyjść do biblio�
teki, samodzielnie wziąć książkę z półki i wypożyczyć w punkcie wypożyczeń w maga�
zynie otwartym księgozbioru naukowego. Z kolei użytkownik, który korzysta z książki 
na miejscu (w magazynie otwartym) może ją wypożyczyć pod warunkiem, że w między�
czasie nie dokonano na nią zamówienia z katalogu. Mechanizm ten jak do tej pory nie 
spowodował konfliktów, głównie z powodu dość niewielkiego wykorzystania otwartego 
magazynu naukowego przez użytkowników. 

Warto dodać, że na etapie projektowania rozwiązań komunikacyjnych gmachu biblio�
teki przewidziano możliwość utworzenia jednego, chronionego systemem zabezpieczeń 
obszaru otwartego obejmującego wszystkie cztery kondygnacje. 

Aktualnie księgozbiór studencki ustawiony jest sygnaturowo, księgozbiór naukowy 
i czytelniany – działowo, według uproszczonej klasyfikacji UKD.

Wyniki ankiety
Znaczna różnorodność bibliotek, w których funkcjonuje wolny dostęp w księgozbio�

rze dydaktycznym przejawia się różną liczbą zbiorów udostępnianych w tym trybie oraz 
różną liczbą bibliotekarzy, którzy pracują w obszarze dostępu otwartego. W tabeli 1 
przedstawiono dla poszczególnych bibliotek liczbę bibliotekarzy oraz liczbę zbiorów, 
którymi się opiekują. 

Liczba zbiorów w dostępie otwartym waha się od 11 000 do 370 000 książek, nato�
miast liczba zatrudnionych w wolnym dostępie bibliotekarzy zmienia się w zależności od 
biblioteki od 2 do 33 osób. Interesująca jest trzecia kolumna prezentowanej tabeli, w któ�
rej przedstawiono liczbę zbiorów przypadającą na 1 bibliotekarza w wolnym dostępie. 
Liczba ta waha się od około 5600 do 18 500 książek. Duża rozbieżność wynika zapew�
ne z różnych warunków lokalowych i różnego rozstawienia zbiorów prezentowanych 
w wolnym dostępie. Przedstawione liczby są jednak pewnym wskaźnikiem co do liczby 
osób, ktore powinny mieć w przyszłości pieczę nad otwartym dostępem do księgozbioru 
dydaktycznego w Bibliotece PŁ.
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Liczba zbiorów
w wolnym dostępie

Liczba pracowników
w wolnym dostępie

Zbiory/
/pracownicy

1 70 000 4 17 500
2 330 000 32 10 330
3 370 000 20 18 500
4 19 000 3 6333
5 112 000 19 5895
6 60 700 10 6070
7 94 000 7 13 429
8 300 000 33 9091
9 88 280 9 9809
10 11 340 2 5670

Tab. 1. Liczba pracowników zatrudnionych w wolnym dostępie i liczba zbiorów,  
którymi się opiekują.

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania ankietowe.

W czterech spośród dziesięciu bibliotek, część osób pracujących w obszarze otwar�
tym pełni rolę bibliotekarzy dziedzinowych. 

We wszystkich bibliotekach, które odpowiedziały na ankietę w trybie magazynu 
otwartego udostępnia się podręczniki i skrypty dla studentów. W ośmiu z nich w maga�
zynach otwartych dostępny jest także księgozbiór naukowy a w siedmiu z nich także inne 
typy zbiorów.

Spośród innych zbiorów ulokowanych w otwartym dostępie należy wymienić:
wydawnictwa własne uczelni, �
księgozbiór popularno-naukowy, beletrystyka, �
czasopisma naukowe, �
wydawnictwa pomocnicze (słowniki, niektóre encyklopedie), �
książki zakupione po roku 1980. �
Ostatni punkt zasługuje na szczególną uwagę, bowiem jak się okazuje typ zbiorów nie 

jest jedynym wyznacznikiem umieszczenia książki w wolnym dostępie. Kluczem przy�
działu może być także określony zakres czasowy wydania czy zakupu a nawet format 
wydawnictwa.

politechnika 2009�3.indd   307 2009-05-11   12:05:38



308 Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych

Rys. 1. Typy zbiorów w wolnym dostępie.
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania ankietowe.

Jeśli chodzi o ustawienie księgozbioru to, większość bibliotek zastosowała układ 
działowy oparty albo na klasyfikacji UKD, albo na klasyfikacji lokalnej. Układ taki za�
pewnia czytelnikowi poruszanie się w obrębie jednej dziedziny, bez konieczności odszu�
kiwania książek w katalogu elektronicznym. W przypadku jednej z bibliotek – Biblioteki 
Uniwersytetu Gdańskiego – zastosowany układ sygnaturowy wynika z tymczasowości 
przechowywania kolekcji studenckiej w wolnym dostępie. 

Rys. 2. Ustawienie księgozbioru w wolnym dostępie.
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badania ankietowe.

Na zadane pytanie o możliwość elektronicznego zamawiania książek z wolnego do�
stępu aż 9 bibliotek (90%) odpowiedziało, że procedura taka nie jest realizowana. Je�
dynie w Bibliotece Politechniki Warszawskiej zamówienie książki z wolnego dostępu 
możliwe jest w przypadku kolekcji naukowej, ale tylko w przypadku gdy książka jest 
wypożyczona a nie stoi na półce. 

Oznacza to, że w większości bibliotek realizowany jest model: 
książka w magazynie zamkniętym – zamówienie z katalogu jest możliwe, �
książka w wolnym dostępie – brak możliwości zamówienia. �
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A zatem udostępnienie księgozbioru w przestrzeni otwartej przy jednoczesnej możli�
wości składania zamówień z tej kolekcji jest niemożliwe albo możliwe jedynie w przy�
padku małego wykorzystania tego księgozbioru.

W przypadku Biblioteki PŁ rezygnacja z zamówień komputerowych dla księgozbioru 
studenckiego oznaczałaby rezygnację z bardzo ważnej, wygodnej i bardzo wykorzysty�
wanej usługi bibliotecznej.

Na pytanie czy ten sam tytuł, który dostępny jest w magazynie otwartym jest także 
przechowywany w magazynie zamkniętym (z możliwością zamówienia z katalogu elek�
tronicznego) sześć bibliotek odpowiedziało twierdząco, cztery przecząco. 

Być może więc otwarcie księgozbioru dydaktycznego w Bibliotece PŁ powinno wiązać 
się – podobnie jak to jest w części bibliotek (np. Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Ma�
zurskiego) – z przydziałem zakupionych egzemplarzy zarówno do magazynu zamknięte�
go (do zamawiania) jak i do wolnego dostępu. Dla Biblioteki PŁ ten wariant mógłby ozna�
czać konieczność utrzymania części magazynu w trybie zamkniętym, choć organizacyjnie 
możliwe byłoby otwarcie wszystkich magazynów do dyspozycji czytelników.

Warto tutaj zwrócić uwagę na dwie biblioteki (Politechniki Warszawskiej i Święto�
krzyskiej), które odpowiedziały pozytywnie na pytanie o dostępność tego samego tytułu 
w magazynie otwartym i zamkniętym.

W Bibliotece Politechniki Warszawskiej wszystkie nowe podręczniki umieszczane są 
w otwartym magazynie dydaktycznym i wypożycza się je na 7 dni. Po pewnym czasie, 
gdy stają się mniej popularne przesuwa się je do magazynu zamkniętego i wypożycza 
na dłużej (od 1-5 miesięcy). Zatem w magazynie zamkniętym dostępne są wcześniejsze 
wydania tego samego tytułu.

W Bibliotece Politechniki Świętokrzyskiej, aby zapełnić pustoszejące półki w magazynie 
otwartym, podręczniki dokładane są z magazynu zamkniętego, który jest w sąsiedztwie.

Kolejne pytanie ankiety dotyczyło sposobu w jaki następuje wypożyczenie książki 
z wolnego dostępu. 

sześć bibliotek realizuje wypożyczenia za pośrednictwem wypożyczalni ogólnej, �
trzy biblioteki za pośrednictwem stanowiska do wypożyczeń umieszczonego w wol� �
nym dostępie,
trzy biblioteki stosują urządzenia do samodzielnego wypożyczania książek (Self� �
Check).
Wszystkie biblioteki w obszarze wolnego dostępu zapewniają możliwość pracy przy 

stoliku oraz dostęp do katalogu komputerowego. Dostęp do urządzeń kopiujących za�
pewnia 8 bibliotek, stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu znajdują się w 7 
bibliotekach. Ponadto w niektórych bibliotekach w obszarze wolnego dostępu znajdują 
się stanowiska pracy bibliotekarzy, czytniki do mikrofisz, drukarki, skanery oraz urzą�
dzenia audiowizualne.

Nie we wszystkich bibliotekach, które oferują wolny dostęp do książek sytuacja taka 
wystąpiła w wyniku reorganizacji udostępniania. W niektórych wolny dostęp jest wyni�
kiem budowy nowego gmachu lub otrzymania nowych pomieszczeń. Większość zmian 
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organizacyjnych, które nastąpiły w bibliotekach w związku z otwarciem wolnego dostę�
pu można opisać jako:

podział lub łączenie działów, �
tworzenie kolekcji dziedzinowych (bibliotekarze dziedzinowi), �
połączenie odpowiedzialności za udostępnianie książek i czasopism (jeden dział od� �
powiedzialny za oba rodzaje zbiorów).
Na pytanie o korzyści, jakie dało bibliotekom wprowadzenie wolnego dostępu do 

księgozbioru, aż 9 bibliotek odpowiedziało, że zwiększyło się wykorzystanie zbiorów. 
W 8 bibliotekach wprowadzenie wolnego dostępu pozwoliło bliżej poznać potrzeby czy�
telników, zmniejszyły się też kolejki w wypożyczalni. W 5 bibliotekach korzystnie zmie�
niła się struktura organizacyjna, a w 4 zmalała liczba zamówień komputerowych. Wśród 
innym zauważonych zmian należy wymienić wzrost prestiżu zawodowego pracowników 
magazynu a także zwiększenie wykorzystania książek zagranicznych.

Korzyści z wprowadzenia wolnego dostępu do zbiorów dla czytelników są oczywiste. 
We wszystkich bibliotekach dzięki takiemu rozwiązaniu można bardziej swobodnie prze�
szukiwać zbiory biblioteczne oraz dotrzeć do książek dotąd nieznanych. Skrócił się rów�
nież czas oczekiwania na książki, który zależy prawie wyłącznie od samego czytelnika.

Spośród problemów bibliotek, które wiążą się z funkcjonowaniem wolnego dostępu, 
wymieniano najczęściej:

konieczność ciągłego porządkowania księgozbioru, �
niewystarczającą skuteczność systemów zabezpieczających, �
chowanie upatrzonych książek przez czytelników, �
samodzielne odkładanie książek na półki przez czytelników, �
trudności ze statystyką odwiedzin i wykorzystania zbiorów, �
zbiory bardziej narażone na zniszczenie, wycinanie kartek, usuwanie ekslibrisów. �
Pamiętać też należy o problemach związanych z samym wdrożeniem magazynu 

otwartego:
koniecznym dużym nakładzie pracy przy zabezpieczaniu księgozbioru, �
koniecznością zamknięcia biblioteki na czas przeniesienia księgozbioru, �
problemami związanymi z organizacją przestrzeni i logicznym ustawieniem księgo� �
zbioru.
Wolny dostęp wiąże się też z przejściową niewygodą dla samych użytkowników 

związaną z:
koniecznością zapoznania się z nowymi sposobami ustawienia zbiorów, �
większą liczbą miejsc, z których można skorzystać z tych samych książek, �
wymaganą większą samodzielnością i umiejętnością poruszania się po nowo zorga� �
nizowanej bibliotece.

Model wolnego dostępu w Bibliotece PŁ
Na podstawie wyników ankiety oraz wewnętrznych dyskusji wypracowano ostatecz�

nie następujący model otwartego dostępu w Bibliotece PŁ:
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1. Strefę Wolnego Dostępu stanowić będą wszystkie cztery kondygnacje gmachu A: par�
ter oraz piętra I-III. 

2. Organizacja udostępniania czasopism na parterze biblioteki pozostanie bez zmian, 
podobnie jak organizacja czytelń na III piętrze.

3. Piętra I-II powinny stanowić jednorodny obszar Wolnego Dostępu bez podziału na ko�
lekcję naukową i studencką, zorganizowany według uproszczonej klasyfikacji UKD. 

4. Część księgozbioru pozostawiona zostanie wyłącznie do zamówień komputerowych 
i tworzyć będzie Magazyn Zamknięty, zlokalizowany na I piętrze gmachu B.

5. W ramach Wolnego Dostępu, wyznaczone pozycje będą zawsze dostępne w 1-2 eg�
zemplarzach – tylko na miejscu.

6. Każde piętro zostanie wyposażone w stację do samodzielnego wypożyczania (SelfCheck), 
a istniejąca wypożyczalnia będzie funkcjonowała w obszarze Wolnego Dostępu. 
Rozważana jest także możliwość otwarcia wszystkich magazynów i utrzymania za�

mawiania z katalogu jedynie w czasie, gdy biblioteka jest zamknięta. Taka procedura po�
zwoliłaby na pogodzenie wygody magazynu otwartego z komfortem zamawiania książki 
z domu czy akademika. Wymaga ona jednak analizy technicznej możliwości systemu 
bibliotecznego. 

Realizacja wymienionych wyżej założeń wymaga oczywiście wielkiej pracy związa�
nej głównie z dwoma zadaniami dotyczącymi księgozbioru studenckiego:

zabezpieczeniem zbiorów, �
ich przydziałem dziedzinowym. �
Wydaje się jednak, że podjęcie wysiłku w kierunku otwarcia wszystkich magazynów 

jest warte spodziewanych efektów. Czy mieliśmy rację dokonując takiej zmiany – ocenią 
sami czytelnicy. 
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Open stacks for students’ textbooks collection  
– a need or a problem?

For the last 4 years the research collection of the Library of the Technical University of 
Lodz is located in open stack area. However, the main collection of books supporting stu-
dents’ education needs is accessible from the closed stacks in a traditional way via cata-
log and circulation desk. The library is considering converting the area to open stacks. 
This solution raises however many doubts. Before the decision will be taken, the authors 
conducted a short survey among Polish libraries with open stacks on their experience 
and solutions in practice. The paper presents short description of some examples of open 
stacks for students’ collections in Polish libraries as well as the results of the survey. The 
authors present also a probable model of organization of student and research collections 
in open stacks in the TU Lodz Library.
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Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Czy połączenie promocji z dydaktyką to dobry sposób 
na zainteresowanie czytelników biblioteką?

Dydaktyka to ważny element działalności biblioteki naukowej. Przygotowuje czytelników 
do umiejętnego korzystania z jej zbiorów i usług. Jednakże współcześnie coraz większe 
znaczenie zyskuje promocja biblioteki. Zróżnicowane formy promocji połączone z dydak-
tyką stają się atrakcyjniejsze niż tradycyjne zajęcia biblioteczne. Połączenie promocji 
z dydaktyką, poprzez wypracowanie oraz dobre rozreklamowanie modelu dobrowolnych 
szkoleń i konsultacji dla czytelników to wyjście naprzeciw oczekiwaniom środowiska oraz 
spełnienie realnych możliwości kształcenia w zakresie ściśle określonej specjalizacji.
Artykuł przedstawia różne formy dydaktyki i promocji realizowane w polskich i zagra-
nicznych bibliotekach. Autorki podejmują próbę scharakteryzowania wpływu działań 
promocyjnych na kształt dydaktyki oraz odnalezienia wspólnej płaszczyzny dla obu form, 
których celem jest zainteresowanie czytelników biblioteką. 

Wprowadzenie
Polskie prawodawstwo regulujące kwestie działalności bibliotek naukowych od po�

czątku zakładało, że biblioteki te realizować będą funkcje dydaktyczno-naukowe. Przez 
wiele lat, dodać należy – z różnym skutkiem, realizowano zadania dydaktyczne ukierun�
kowane na studentów i doktorantów uczelni. Ich celem było przede wszystkim zapozna�
nie czytelników z katalogiem, księgozbiorem oraz zasobami informacyjnymi dostępnymi 
w macierzystej książnicy. Obserwując obecne zmiany w środowisku naukowym zauwa�
żyć można, iż dotychczasowa działalność dydaktyczna jest niewystarczająca, a także nie�
atrakcyjna dla użytkowników. 

Świadomość przeobrażeń charakterystycznych dla społeczeństwa informacyjne�
go wskazuje bibliotekom nowe formy działalności dydaktycznej, która coraz częściej 
opiera się na najnowszych teoriach w dziedzinie marketingu. Odnalezienie wspólnych 
zależności pomiędzy dydaktyką i promocją może poprawić jakość usług nowoczesnej 
biblioteki.

W celu ustalenia oferty dydaktycznej i promocyjnej zdecydowano o przeprowadze�
niu badań ankietowych w polskich bibliotekach naukowych. Kwestionariusz składał się 
z sześciu pytań, które dotyczyły kolejno:
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rodzajów zajęć dydaktycznych prowadzonych przez bibliotekarzy,  �
form prowadzonych zajęć,  �
form promocji zasobów i usług biblioteki, �
form komunikowania się z użytkownikiem, �
nazewnictwa zajęć bibliotecznych, �
włączenia dydaktyki bibliotecznej do programów studiów i objęcia ich oceną zgodną  �
z Europejskim Systemem Punktów Kredytowych.
Uzyskane odpowiedzi pozwoliły ustalić, jakie działania dydaktyczne i promocyjne 

realizowane są w polskich bibliotekach. 
Ankietę rozesłano do 40 bibliotek akademickich – uniwersytetów i politechnik uzy�

skując 23 odpowiedzi, które stanowiły stuprocentową wartość poddaną analizie. Dodat�
kowo informacje weryfikowane były w oparciu o dane zawarte na stronach internetowych 
tych książnic. Ponadto przejrzano serwisy WWW zagranicznych bibliotek naukowych1.

Dydaktyka w bibliotekach szkół wyższych
Badania ankietowe potwierdziły, że biblioteki akademickie wywiązują się z ustawo�

wego obowiązku prowadzenia działalności dydaktycznej. Wszystkie spośród badanych 
książnic organizują zajęcia dydaktyczne, adresowane do różnych grup użytkowników. 
Spośród najczęściej realizowanych szkoleń wyodrębnić można następujące ich rodzaje:

przysposobienie biblioteczne dla studentów pierwszego roku,  �
seminaria z zakresu informacji naukowej dla dyplomantów i doktorantów,  �
lekcje biblioteczne dla młodzieży ponadgimnazjalnej oraz uczniów szkół gimnazjal� �
nych, 
szkolenia dla pracowników uczelni,  �
szkolenia dla bibliotekarzy,  �
szkolenia dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,  �
szkolenia dla innych grup użytkowników. �
Zajęcia organizowane dla studentów pierwszego roku stanowią najpopularniejszą 

formę dydaktyki bibliotecznej ukierunkowanej na środowisko macierzystej uczelni. Re�
alizuje je 19 badanych bibliotek (ok. 83%). W większości z nich mają one charakter ob�
ligatoryjny, a uczestnictwo potwierdzane jest wpisem do indeksu. Podczas zajęć studenci 
zapoznawani są z biblioteką, jej strukturą, zbiorami i katalogami. Jednak z doświadczenia 
bibliotekarzy-praktyków wynika, iż nie jest możliwe przekazanie wszystkich informacji 
podczas pojedynczych zajęć, a tym samym utrwalenie ich. 

Na szczególne zainteresowanie zasługuje inicjatywa Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu2, która rozszerzyła zasięg oddziaływania organizowanych szkoleń, wykra�
czając poza środowisko akademickie i organizując przysposobienie biblioteczno-infor�
macyjne dla studentów wyższych szkół niepublicznych. Pomysł ciekawy, zważywszy, 

1 Badania ankietowe oraz analizę stron WWW przeprowadzono w okresie od marca do maja 2008 r.
2 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu [online] [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.bu.uni.wroc.pl/.
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iż ci studenci często nie mają dostępu do dobrze wyposażonej biblioteki akademickiej. 
Choć w zbiorach znajdują się cenne, nowe wydawnictwa, często brakuje literatury uzu-
pełniającej, nie mówiąc już o licencjonowanych źródłach elektronicznych. Społeczność 
akademicka szkół niepublicznych korzysta z księgozbiorów bibliotek uczelni państwo-
wych, a zajęcia realizowane przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu z pewnością 
podnoszą efektywność zdobywania informacji.

Spośród innych interesujących pomysłów warto przybliżyć inicjatywę Biblioteki 
Głównej Politechniki Częstochowskiej3 przeprowadzającej, po wcześniejszym uzgod-
nieniu, przysposobienie biblioteczne dla studentów pierwszego roku studiów niestacjo-
narnych. Szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż kontakt z biblioteką dla 
studentów na co dzień pracujących zawodowo, to poznawanie zbiorów i zasobów wiedzy 
oraz zasad korzystania z nich niemal od podstaw. Zajęcia dydaktyczne dla studentów 
zaocznych odbywają się w weekendy i są dostosowane do planu zajęć i oczekiwań tej 
grupy czytelników. Zainteresowanie zajęciami pokazuje, że są one potrzebne i należa-
łoby rozważyć czy nie wprowadzić ich jako obowiązujących dla wszystkich studentów 
studiów niestacjonarnych pierwszego roku.

Seminaria dla dyplomantów i doktorantów prowadzone są w 16 placówkach (ok. 70%). 
Mimo, iż nie są obowiązkowe udział bibliotek realizujących ten rodzaj zajęć pozwala 
wnioskować, że jest zapotrzebowanie na taką formę i treść dydaktyki bibliotecznej. Se-
minaria przygotowywane są dla zainteresowanych grup, a treści przekazywane słucha-
czom dostosowane do obszarów badawczych, którymi aktualnie się zajmują. Podczas 
zajęć duży nacisk położony jest na kształtowanie umiejętności posługiwania się elektro-
nicznymi źródłami informacji i selekcją wyszukanych danych.

W bibliotekach, szczególnie uniwersyteckich odbywają się także lekcje biblioteczne 
przewidziane w programie nauczania dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych. Ich celem jest zapoznanie uczniów, korzystających głównie z bibliotek szkolnych 
i publicznych, z dużą biblioteką naukową i możliwościami poszerzania swojej wiedzy 
i zainteresowań w oparciu o literaturę naukową. Dla młodzieży ponadgimanzajalnej za-
jęcia organizuje 15 badanych bibliotek (ok. 65%), a dla uczniów gimnazjów jedynie  
4 (ok. 17%).

Ciekawą inwencję wykazuje Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu4 przygotowując 
specjalne zajęcia dla maturzystów. Organizowane są one na zamówienie i zawierają 
wcześniej uzgodnione treści związane z wyszukiwaniem literatury do prac maturalnych.

Podobną propozycję zajęć dla maturzystów ze szkół średnich o profilu technicznym 
realizuje Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej. Zajęcia odbywają się w bi-
bliotece, na życzenie i w terminie uzgodnionym wcześniej z nauczycielami. Uczniowie 
zapoznawani są podczas zajęć z zasobami biblioteki i zasadami ich udostępniania ze 

3 Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej [online] [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
http://www.bg.pcz.czest.pl/start.htm.

4 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu [online] [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.bu.uni. torun.pl/.
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szczególnym uwzględnieniem korzystania z polskich norm, norm branżowych, między�
narodowych norm ISO oraz opisów patentowych. Kilkuletnia współpraca ze szkołami 
pokazuje, że zajęcia każdego roku cieszą się zainteresowaniem i są dla młodzieży po�
mocne przy gromadzeniu literatury niezbędnej do pisania prac dyplomowych. Tym bar�
dziej, że uczniowie piszący prace dyplomowe mają obowiązek odwołania się do litera�
tury fachowej i norm.

Szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni należą do rzadkości. 
Okazjonalnie organizuje je zaledwie 10 bibliotek uczelnianych (ok. 43%). Z obserwacji 
bibliotekarzy wynika, iż istnieje potrzeba przygotowywania takich spotkań. Jednakże 
forma typowych szkoleń nie jest odpowiednia dla tej grupy czytelników. Dlatego coraz 
częściej zastępowane są spotkaniami o charakterze promocyjnym, co zostanie omówione 
w dalszej części referatu.

Modna w ostatnim czasie edukacja permanentna sprzyja organizowaniu szkoleń dla 
samych bibliotekarzy, niezależnie od tego czy pracują oni w danej instytucji, czy w in�
nych placówkach. Zakres zajęć jest bardzo szeroki. Poczynając od wewnętrznych szkoleń 
związanych z rozwojem źródeł informacji i nowych technologii, poprzez ogólnobiblio�
teczne seminaria dla wszystkich pracowników czy obowiązkowe staże dla bibliotekarzy 
przygotowujących się do awansu zawodowego, a skończywszy na seminariach dla na�
uczycieli-bibliotekarzy, a także pracowników bibliotek publicznych. Spotkania dydak�
tyczne dla bibliotekarzy organizuje 13 respondentów (ok. 57%). 

Jako przykład warto podać ogólnobiblioteczne seminaria organizowane od kilku lat 
w Bibliotece Politechniki Łódzkiej5 dla wszystkich jej pracowników. Podczas spotkań 
każdy z oddziałów przekazuje informacje o nowych inicjatywach, które pojawiły się 
w ostatnim roku w działalności każdej z agend. Dzięki seminarium, nawet w dużej biblio�
tece uczelnianej, możliwe jest poznanie całokształtu realizacji procesów bibliotecznych. 
Ponadto okresowo (w zależności od potrzeb – nawet kilka razy w roku) prowadzone 
są wewnętrzne szkolenia obejmujące użytkowanie sprzętu komputerowego, systemów 
elektronicznych oraz nowego oprogramowania.

Praktyki dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej odbywają się nie�
mal we wszystkich badanych bibliotekach, w sumie w 21 instytucjach (ok. 91%). Dobre 
przygotowanie przyszłych pracowników jest obecnie wymogiem czasów. Teoretyczne 
kształcenie musi zostać podparte wiedzą praktyczną zdobytą w różnych typach bibliotek, 
dlatego katedry i instytuty kształcące bibliotekarzy chętnie współpracują z bibliotekami 
naukowymi, gwarantując swoim studentom odbycie rzetelnej praktyki zawodowej.

Z zajęć bibliotecznych korzystają także inne grupy czytelników, np. pracownicy in�
stytutów naukowo-badawczych, nauczyciele. Organizuje je 16 bibliotek (ok. 70%).

O atrakcyjności oferty dydaktycznej w dużej mierze świadczą odpowiednio dobrane 
i elastyczne formy zajęć. Spośród nich wymienić należy szkolenia o charakterze:

grupowym, prowadzone w bibliotece,  �
grupowym, prowadzone na wydziałach uczelni,  �

5 Biblioteka Politechniki Łódzkiej [online] [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://bg.p.lodz.pl.
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indywidualnym, prowadzone w bibliotece,  �
indywidualnym, prowadzone na wydziałach uczelni,  �
indywidualnym, prowadzone za pośrednictwem Internetu.  �
Najpopularniejsze są zajęcia grupowe organizowane na terenie biblioteki. Z takiej formy 

korzysta 100% respondentów. Z oczywistych względów są one najwygodniejsze dla prele�
gentów, gdyż podręczny warsztat informacyjny znajduje się „w zasięgu ręki”. Na miejscu 
można zapoznać się z katalogami kartkowymi (elektroniczne dostępne są z każdego miej�
sca), układem zbiorów w wolnym dostępie, poznać usytuowanie poszczególnych agend 
i warunki korzystania z nich. Jednakże warto zwrócić uwagę, że największa grupa szkolo�
nych użytkowników – studenci pierwszego roku niechętnie przychodzą na obowiązkowe 
zajęcia do biblioteki. Dlatego część bibliotek dodatkowo realizuje zajęcia na wydziałach, 
posiłkując się bibliotekami wydziałowymi. Tak jest w 15 placówkach (ok. 65%).

Indywidualne zajęcia dla wszystkich rodzajów użytkowników realizuje 21 bibliotek 
(ok. 91%). Mają one charakter instruktażu każdorazowo dostosowanego do oczekiwań 
czytelnika. Ich celem jest przygotowanie do sprawnego korzystania z interesujących 
daną osobę zasobów biblioteki oraz źródeł informacji. Niekiedy ograniczają się do krót�
kiej prezentacji możliwości wyszukiwania w katalogu, serwisach elektronicznych bądź 
użytkowania wybranych aplikacji komputerowych np. Power Point’a czy AutoCad’a.

Szkolenia internetowe ukierunkowane na indywidualnego czytelnika należą w biblio�
tekach uczelnianych wciąż do rzadkości. W swojej ofercie posiada jest 6 spośród bada�
nych bibliotek (ok. 26%). Kierowane są przede wszystkim do studentów pierwszego roku 
oraz użytkowników spoza środowiska macierzystej uczelni, gdyż zawierają podstawowe 
treści dotyczące organizacji biblioteki i jej zasobów. Przygotowane są w formie prezen�
tacji multimedialnej, do której link znajduje się na domowej stronie WWW biblioteki. 
Dotychczas kilka bibliotek zdecydowało o zastąpieniu przysposobienia bibliotecznego 
internetowym szkoleniem, zakończonym testem kompetencji kwalifikującym na podsta�
wie uzyskanego wyniku do zaliczenia zajęć studentom pierwszego roku.

Promocja w bibliotekach uczelnianych
Działalność promocyjna bibliotek podobnie jak dydaktyka przybiera różne formy. 

Warto zwrócić uwagę, iż zajęcia dydaktyczne, których celem jest przygotowanie uczest�
ników do umiejętnego wykorzystania potencjału wiedzy zgromadzonej w bibliotece, 
w globalnej sieci Internet a także przygotowania bibliotekarzy i studentów biblioteko�
znawstwa do efektywnej pracy zawodowej są również formą promocji biblioteki i jej 
zasobów.

Promocja najczęściej uzupełnia działalność dydaktyczną i ukierunkowana jest na 
wszystkich użytkowników, choć jej oddziaływanie najbardziej widoczne jest w stosun�
ku do grup, do których nie sprawdziły się typowe zajęcia dydaktyczne. Należą do nich 
pracownicy naukowo-dydaktyczni, bibliotekarze i użytkownicy spoza środowiska aka�
demickiego. Spośród form promocji działalności bibliotecznej w bibliotekach akademic�
kich najczęściej realizowane są:
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spotkania promocyjne organizowane przez bibliotekarzy dla pracowników dydak� �
tyczno-naukowych uczelni, 
spotkania promocyjne dla środowiska akademickiego współorganizowane z firmami  �
oferującymi produkty i usługi biblioteczne, 
wystawy nowych nabytków, literatury z określonych dziedzin, polskich i zagranicz� �
nych nowości wydawniczych, 
inne wystawy niezwiązane bezpośrednio z działalnością biblioteki, ale odbywające  �
się na jej terenie, adresowane do wszystkich grup użytkowników, 
wycieczki po bibliotece dla zainteresowanych użytkowników, najczęściej spoza śro� �
dowiska akademickiego, 
multimedialne prezentacje poświęcone bibliotece, przewodniki po bibliotece zamiesz� �
czone na WWW, 
reklama radiowa, prasowa, telewizyjna, ogłoszenia, reportaże, �
publikowanie w bibliotece cyfrowej dorobku naukowego i piśmienniczego pracow� �
ników uczelni,
włączanie się bibliotek w ważne wydarzenia społeczności lokalnej � 6. 
Spotkania promocyjne dla pracowników uczelni realizowane są w 12 bibliotekach 

(ok. 52%). Doskonałym przykładem może być Biblioteka Politechniki Łódzkiej, która na 
poszczególnych wydziałach organizuje prelekcje poświęcone źródłom elektronicznym. 
Podczas spotkań prezentowane są licencjonowane zasoby elektroniczne ogólnodziedzi�
nowe oraz specjalistyczne adresowane dla wybranego wydziału. Bibliotekarze zachęcają 
do korzystania z nich, przedstawiając sposoby wyszukiwania, możliwości archiwizacji 
interesujących treści oraz opcje selektywnej dystrybucji informacji.

Świadomość potencjału informacyjnego biblioteki wśród pracowników dydaktyczno-
naukowych uczelni nie jest zadowalająca. Korzystają oni najczęściej z jednego poznane�
go wcześniej źródła elektronicznego. Podczas spotkań promocyjnych rozszerzają swoją 
wiedzę o elektronicznych serwisach rejestrujących publikacje z całego świata, z których 
mogliby korzystać w codziennej pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Z obserwa�
cji wynika, iż spotkania z pracownikami wpływają na poprawę statystyk wykorzystania 
źródeł, szczególnie tych, które zostały nabyte w ostatnim czasie.

Również Biblioteka Politechniki Krakowskiej7 realizuje ciekawy projekt promocji, 
organizując prezentacje warsztatu informacyjnego na posiedzeniach Senatu Uczelni, 
podczas Rad Wydziałów i seminariów instytutowych.

Inną formą promocji są spotkania odbywające się w bibliotece i organizowane przez 
firmy oferujące produkty i usługi biblioteczne. Uczestniczą w nich przede wszystkim pra�
cownicy i doktoranci uczelni, ale także bibliotekarze z macierzystej książnicy oraz innych 
bibliotek naukowych, a niekiedy pracownicy instytutów naukowo-badawczych. Takie spo�

6 Budkiewicz E., Mroczek R.: Marketingowa rola wystaw – bibliotekarstwo aktywne, Bibliotekarz 1995 
nr 11, s. 11.

7 Biblioteka Politechniki Krakowskiej [online] [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.biblos.pk.edu.pl/.
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tkania odbywają się w 22 bibliotekach (ok. 96%). Celem spotkań jest zapoznanie uczestni�
ków z jednym wybranym produktem. Prelegenci przeprowadzają szczegółowy instruktaż 
przybliżający funkcje i możliwości wyszukiwawcze wybranego źródła informacji.

Wystawy nowych nabytków popularyzują zbiory literatury drukowanej. Organizo�
wane są systematycznie na terenie bibliotek, w Internecie, a także rozsyłane w postaci 
wykazów do jednostek organizacyjnych uczelni. Inną formą są wystawy polskich i za�
granicznych nowości wydawniczych, przygotowywane wspólnie z wydawcami. Podczas 
wystaw zbierane są dezyderaty od czytelników, które stanowią podstawę zakupu szcze�
gólnie dla drogiej literatury zagranicznej. Z tego rodzaju promocji korzysta 17 respon�
dentów (ok. 74%).

Ponadto na terenie bibliotek odbywają się inne wystawy, niezwiązane bezpośrednio 
z działalnością biblioteczną. Prezentują historię wybranych dziedzin wiedzy czy regio�
nu. Przedstawiają dorobek publikacyjny znanych osobowości. Gromadzą eksponaty 
w postaci prac studentów. Ponadto są wynikiem uczestnictwa w ogólnopolskich akcjach 
promowania nauki czy czytelnictwa. W Bibliotece Politechniki Łódzkiej obok prac pla�
stycznych studentów uczelni (rzeźba, malarstwo, grafika itp.), w listopadzie 2007 r. zor�
ganizowano wystawę „Przyłapani na czytaniu”, a lutym bieżącego roku miała miejsce 
wystawa fotografii autorstwa Piotra Pustelnika pt.: „Moje podróże”. Działalność wysta�
wienniczą jako formę promocji biblioteki stosuje 15 badanych placówek (ok. 65%).

Niektóre biblioteki akademickie czynnie włączają się w coroczny Festiwal Nauki, 
Techniki i Sztuki. Bezpośrednie spotkania z rzeczywistymi i potencjalnymi czytelnika�
mi stwarzają warunki do zaakcentowania istnienia biblioteki i znaczenia świadczonych 
przez nią usług. Udział bibliotek w festiwalu staje się niezastąpionym elementem budo�
wania ich rangi zarówno w środowisku akademickim, jak i poza nim.

Wycieczki po bibliotece, których uczestnikami są uczniowie, nauczyciele, bibliote�
karze a także pracownicy naukowi spoza środowiska uczelni oraz członkowie Komisji 
Akredytacyjnych odwiedzających uczelnię, organizują 22 instytucje (ok. 96%).

Multimedialne prezentacje po bibliotece umieszczone na stronie WWW, a także wszel�
kiego rodzaju drukowane materiały promocyjne przygotowywane są w 17 bibliotekach 
(ok. 74%). Spośród nich najpopularniejsze są ulotki reklamowe, zaproszenia rozdawane 
studentom wraz z indeksami, broszury informacyjne, zakładki do książek, a w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Warszawie8 także pocztówki, katalogi wystaw oraz płyty CD-ROM 
zawierające treści promujące bibliotekę i jej zasoby.

Biblioteki akademickie promują się także w mediach. Są to jednak działania spora�
dyczne. Ograniczone środki finansowe a także niedochodowy charakter instytucji non-
profit nie sprzyjają podejmowaniu inicjatyw typowo reklamowych. Jednakże niekiedy 
media masowe – prasa, radio, telewizja same występują z propozycją nieodpłatnego 
przygotowania i upowszechnienia materiału informacyjnego o bibliotekach, jako insty�
tucjach wspomagających polską naukę i kulturę. Z obserwacji czynionych w ostatnich 

8 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [online] [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.buw.uw.edu.pl/.
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latach w regionie łódzkim wynika, iż regionalna prasa drukowała informacje o zmianie 
godzin otwarcia bibliotek, o ważnych wystawach odbywających się na terenie książnic 
i innych znaczących dla czytelnika wydarzeniach. Rzadziej bibliotekami interesują się 
radio i telewizja. Choć czasami poświęcały one swój czas antenowy, aby przypomnieć 
o istnieniu i znaczeniu placówek bibliotecznych. 

Znaczenie bibliotek cyfrowych o charakterze instytucjonalnym dla dydaktyki i pro�
mocji biblioteki akademickiej jest niekwestionowane. Jednakże z uwagi na rozmiar zja�
wiska, jakim jest tworzenie bibliotek cyfrowych zasługuje ono na odrębne potraktowanie 
i omówienie w osobnej publikacji. W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę, iż więk�
sze biblioteki uczelniane tworzą zbiory cyfrowe umieszczając w nich m.in. materiały 
naukowe i dydaktyczne wykorzystywane w procesie nauczania, skrypty i podręczniki 
wydawane przez wydawnictwa uczelniane, prace habilitacyjne, doktorskie i dyplomowe. 
Promują własne zbiory drukowane zamieniając je na postać cyfrową i udostępniając za�
interesowanym czytelnikom za pośrednictwem sieci Internet. Włączają się tym samym 
w promocję uczelni, zarówno w kraju jak i na świecie poprzez popularyzację potencjału 
badawczego oraz naukowej twórczości intelektualnej pracowników naukowo-badaw�
czych i dydaktycznych9.

Obecnie najnowocześniejszą formą promocji jest udział bibliotek w tzw. Second 
Life. Jest to kompletny świat dostępny online, do złudzenia przypominający otaczającą 
rzeczywistość: domy, parki, kina, muzea, sklepy, bary, kluby, biura a także biblioteki, 
choć nie brak w nim również elementów historycznych czy fantastycznych10. Cieka�
wym rozwiązaniem dla bibliotek jest zachowanie realnej przestrzeni architektonicznej. 
Wyodrębnione pomieszczenia z półkami pełnymi książek czy czasopism, korytarze, 
windy, schody (…) roztaczają specyficzny urok tradycyjnej biblioteki. Jednak potenc�
jalny czytelnik nie sięga po jakąkolwiek książkę z półki. W tym wirtualnym klimacie, 
odwzorowującym wszechobecną wiedzę i myśl ludzką gromadzoną w bibliotece ma 
możliwość czerpania pożądanych treści za pomocą hiperłączy. Może poczuć, że właśnie 
tu, w internetowej placówce znajdzie to, czego szukał, spotka inne osoby o podobnych 
zainteresowaniach, uzyska pomoc jakiej oczekuje11. 

W Polsce na wykupienie wyspy zdecydowała się dotychczas jedna uczelnia – Uni�
wersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie12. Projekt UMCS, zakłada wykorzy�
stanie wirtualnego świata do uzupełnienia tradycyjnego modelu uczelni w zakresie na�
uczania, ale też w badaniach naukowych i w życiu akademickim. Również biblioteka 
9 Rożniakowska M., Margas M.: „eBiPol” – Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej na tle innych inicja�

tyw bibliotek cyfrowych w kraju od strony technicznej, formalnej i projektowej, Biuletyn EBIB [online] 
2006 nr 4 [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://www.ebib.info/2006/74/rozniakowska_margas.php.
10 Miller M.: Od Library 2.0 do Library 3-D – drugie życie bibliotek, Biuletyn EBIB [online] 2008 nr 1 [do�

stęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/2008/92/a.php?miller.
11 Matyjaszczyk G.: Miejsce biblioteki w Second Life, nowej wirtualnej rzeczywistości, Biuletyn EBIB [online] 

2007 nr 7 [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/2007/88/a.php?matyjaszczyk.
12 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [online] [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

http:// www.umcs.lublin.pl/.
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UMCS może odnaleźć swoje miejsce w Second Life. Może przekształcić się w wirtualne 
repozytorium, gdzie użytkownicy mogą nie tylko czytać książki, słuchać muzyki czy 
oglądać filmy lub strony WWW, ale też brać udział w wykładach czy ćwiczeniach online 
i komunikować się z innymi. Świat trójwymiarowy jest środowiskiem atrakcyjniejszym 
niż tradycyjne strony WWW, pełne teksty w formacie html lub pdf13. Obecnie dostęp�
ny jest wirtualny kampus UMCS, w ramach którego poszczególne wydziały zamieściły 
kursy tematyczne. Dla zarejestrowanych użytkowników udostępnionych jest 46 kursów, 
a także szkolenie biblioteczne dla studentów I roku „Pierwsze kroki w bibliotece”. Praw�
dopodobnie, w przyszłości wszyscy będą mogli odwiedzić wirtualną bibliotekę UMCS 
oraz online skorzystać z usług. 

Stosowanie przedstawionych propozycji, możliwości i pomysłów promocji ma 
w swoim założeniu spowodować wzrost liczby użytkowników biblioteki akademickiej. 
Studiowanie bowiem to samodzielne zdobywanie wiedzy w oparciu o różne formy zajęć 
dydaktycznych i dostępny warsztat pracy zorganizowany przez uczelnie14.

Przedstawiony pakiet działań promocyjnych zapewne nie wyczerpuje pomysłów 
wdrażanych niemal każdego dnia przez biblioteki, jednakże przedstawia skalę tych dzia�
łań, zaangażowanie i pomysłowość bibliotekarzy akademickich.

Połączenie promocji z dydaktyką
Innym sposobem zaproszenia użytkowników do biblioteki mogłoby być połączenie 

promocji z dydaktyką biblioteczną, poprzez wypracowanie oraz dobre rozreklamowanie 
modelu dobrowolnych szkoleń i konsultacji. W założeniu model dobrowolnych szkoleń 
i konsultacji odpowiadałby zarówno potrzebom środowiska jak i realnym możliwościom 
kształcenia w zakresie ściśle określonej specjalizacji. Przekaz wiedzy obejmującej infor�
mację naukową i metodologię pracy umysłowej mógłby przybrać formę organizowanych 
z pewną częstotliwością:

Dni otwartych biblioteki �  – spotkania przygotowywane dla wszystkich grup użyt�
kowników. Bibliotekarze podczas wykładu połączonego z pokazem zaprezentować 
mogą księgozbiór podręczny oraz podstawowe czasopisma fachowe. Czytelnicy za�
poznając się ze zgromadzonymi w czytelni encyklopediami, słownikami, najważniej�
szymi podręcznikami akademickimi i opracowaniami monograficznymi uczyliby się 
wykorzystania ich do teoretycznej analizy i syntezy studiowanych zagadnień. Wizyta 
w bibliotece będzie także przyczynkiem do poznania różnego typu źródeł informacji 
dostępnych na miejscu, w bibliotece. 
Jednorazowych szkoleń z podstaw informacji naukowej �  – zajęcia skierowane do 
studentów starszych roczników, ułatwią poszukiwania bibliograficzne, niezbędne 
do przygotowania prac dyplomowych (licencjackich lub magisterskich). W trakcie 
wykładu studenci mogą zapoznać się z możliwościami optymalnego wykorzystania  
zasobów biblioteki. Pokaz podstawowych polskich i zagranicznych źródeł informacji, 

13 Miller M., tamże.
14 Nowakowski M., Benicewicz-Miazga A.: Przeczesywanie sieci, Marketing w Praktyce 2006 nr 2, s. 25.
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dostosowanych do profilu studiów, uzupełnić można informacjami na temat metodyki 
ich przeszukiwania. Studenci po zapoznaniu się z zasadami sporządzania opisów bi�
bliograficznych samodzielnie mogą wykonać zestawienia bibliograficzne na zadany 
temat, w oparciu o wyznaczone źródła informacji. 
Zajęć grupowych lub indywidualnych konsultacji na temat redakcyjnego opra- �
cowania pracy naukowej – zajęcia dla dyplomantów i doktorantów. Szkolenia, obok 
technicznej budowy pracy, powinny przybliżyć zagadnienie tworzenia przypisów i bi�
bliografii załącznikowej. Bibliotekarze prowadzący szkolenia powinni zwrócić uwagę 
na różnice między opisami bibliograficznymi różnych typów dokumentów: książki, 
artykułu, wydawnictwa seryjnego czy źródła elektronicznego. Uczestnicy opanowując 
zasady redagowania pracy naukowej uświadomią sobie, że dbałość o poprawną stronę 
warsztatową jest również jednym z elementów wykształcenia akademickiego15.
Przedstawione powyżej formy zajęć stanowią jedynie ogólnikową propozycję zapo�

znania czytelników z warsztatem informacyjnym biblioteki. 
Celem przerwania złej passy zajęć bibliotecznych należałoby uatrakcyjnić ich treść 

oraz formę. Na początek konieczna byłaby zmiana nazwy zajęć, które prowadzone przez 
dziesiątki lat, kojarzą się uczestnikom z nudą. W ankiecie zaproponowano nowe nazew�
nictwo dla tych zajęć, które spotkało się z uznaniem pracowników bibliotek. Wśród cie�
kawszych propozycji wymienić należy:

biblioteczne systemy informacyjne dla studentów (propozycja bibliotekarzy z Akade� �
mii Ekonomicznej we Wrocławiu), 
edukację biblioteczną i multimedialną dla studentów pierwszego roku (propozycja  �
autorów referatu), 
edukację biblioteczno-informacyjną dla studentów pierwszego roku (propozycja bi� �
bliotekarzy z Uniwersytetu Wrocławskiego), 
InfoProgram I – usługi biblioteczno-informacyjne dla studentów pierwszego roku  �
(propozycja bibliotekarzy z Politechniki Poznańskiej), 
InfoProgram II – umiejętności informacyjne dla dyplomantów (propozycja bibliote� �
karzy z Politechniki Poznańskiej), 
InfoProgram III – umiejętności informacyjne w nauce i technice dla doktorantów  �
(propozycja bibliotekarzy z Politechniki Poznańskiej), 
podstawy metodyki pracy naukowej dla dyplomantów i doktorantów (propozycja au� �
torów referatu), 
podstawy informacji naukowej dla dyplomantów i doktorantów (propozycja autorów  �
referatu).
Dydaktyka biblioteczno-informacyjna wymaga podjęcia obligatoryjnych działań 

przez bibliotekarzy z placówek akademickich w całym kraju. Jednym z nich mogłoby 
być umieszczenie w programie nauczania dla studentów zarówno pierwszego jak i dru�

15 Barańska-Malinowska B.: Co i jak promować w bibliotece? Referat wygłoszony na Konferencji Nauko�
wej „Zarządzanie marketingowe biblioteką” zorganizowanej przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, w dniach 17-19 października 2007 r.
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giego stopnia studiów oraz dla doktorantów obowiązkowych zajęć z podstaw informacji 
naukowej i zasad pisania prac dyplomowych. Zajęcia te byłyby obowiązkowe i oceniane 
zgodnie z Europejskim Systemem Punktów Kredytowych ECTS. Taki pomysł został za�
proponowany i rozważany na spotkaniu grupy „POLBIT” Bibliotek Uczelni Technicz�
nych, które odbyło w dniach 04-05.03.2008 r. w Bibliotece Politechniki Szczecińskiej. 
Zdaniem bibliotekarzy obowiązkowe zajęcia pozwoliłyby studentom dobrze poznać za�
soby i usługi oferowane przez macierzystą bibliotekę a jednocześnie uzyskać dodatkowe 
punkty za te przedmioty w ramach ECTS. Wśród ankietowanych za takim rozwiązaniem 
opowiedziało się w imieniu swoich instytucji 14 bibliotekarzy (ok. 61%). 

Inicjatywa organizacji takich zajęć musi wyjść od samych pracowników bibliotek 
i tak zostać wypromowana w środowisku akademickim aby spotkała się z oczekiwanym 
zainteresowaniem studentów i władz uczelni. Punktem wyjścia w każdej bibliotece za�
interesowanej rozwijaniem funkcji dydaktycznej jest dokładne rozpoznanie i określenie 
potrzeb oraz możliwości organizacyjnych. Kolejnym krokiem jest przygotowanie pro�
gramu, który uwzględniałby zarówno kryterium interesu (rok, kierunek, rodzaj studiów) 
jak i kryterium merytoryczne oraz skuteczność dydaktyczną planowanych zajęć. Mate�
riał, jego zakres oraz metoda prezentacji muszą być tak dobrane, aby służyły studentom 
do efektywnego wykorzystania określonych umiejętności na zajęciach seminaryjnych, 
a także w przyszłej pracy zawodowej. Projektodawcy muszą też wziąć pod uwagę opinię 
władz katedr i instytutów zarówno na temat zawartości programu jak i ram czasowych 
planowanych zajęć oraz możliwości realizacji w warunkach macierzystej jednostki. 

Istotnym zagadnieniem jest opracowanie przez bibliotekę tzw. pakietów dydaktycz�
nych. W oparciu o własne zbiory biblioteka powinna przygotować zestawy informacyjne 
dla użytkowników, instrukcje, materiały poglądowe (plansze, wzory dokumentów). Opra�
cowania te mogą być wykorzystane (niezależnie od prowadzonych zajęć) w codziennej, 
indywidualnej pracy dydaktycznej z użytkownikami jako materiały promocyjno-dydak�
tyczne biblioteki. Realizacja programu powinna przebiegać zgodnie z przyjętymi wcze�
śniej założeniami i harmonogramem zajęć, a ich skuteczność winna być badana pod kątem 
dalszego doskonalenia przedmiotu i metod nauczania. Sprawdzanie efektów nauczania 
jest niezwykle istotną wskazówka dla planowania rozwoju procesu dydaktycznego. 

Niezbędnym elementem szerszego włączenia się bibliotek w organizację szkoleń in�
formacyjnych jest ich promocja i zachęta do korzystania z oferty dydaktycznej. Studenci 
powiadamiani poprzez afisze, plakaty, ulotki, komunikaty na tablicach ogłoszeń oraz za�
chęcani przez bibliotekarzy i wykładowców, dostrzegą korzyści płynące z uczestnictwa 
w tych zajęciach. Przyjęcie zaproponowanych rozwiązań przez jednostki wydziałowe 
pozwoli wypełnić niszę w kształceniu użytkowników biblioteki uczelnianej. Doprowadzi 
jednocześnie do utworzenia stabilnego modelu działalności dydaktyczno-informacyjnej, 
obejmującego wszystkie biblioteki uczelni. Biblioteka stanie się wówczas jeszcze jedną 
pracownią wydziałową, która konsekwentnie będzie przyczyniać się do unowocześnie�
nia działalności naukowej i dydaktycznej. 

Można przypuszczać, że wysiłek ten przyczyni się do:
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lepszego ukształtowania studenta jako samodzielnego i świadomego użytkownika in� �
formacji, 
wzrostu zapotrzebowania na literaturę już znajdującą się w zbiorach, w tym na cza� �
sopisma fachowe,
optymalnego kształtowania księgozbioru zgodnie z sugestiami czytelników, �
zacieśnienia współpracy bibliotekarzy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi. �
Powyższe działania podniosą rangę biblioteki w społeczności akademickiej, prze�

kształcając ją w „uczącą bibliotekę jutra”. 

Formy komunikacji z użytkownikiem
Obok dydaktyki i promocji warto zwrócić uwagę na nowoczesne kanały komuni�

kowania się z użytkownikiem, które podnoszą poziom świadomości istnienia biblioteki 
oraz usług przez nią realizowanych, a także dają możliwość użytkownikom wyrażenia 
opinii o bibliotece. Spośród nich na uwagę zasługują:

poczta elektroniczna,  �
komunikator typu gadu-gadu,  �
komunikator typu skype,  �
forum dyskusyjne,  �
lista dyskusyjna,  �
blog,  �
inne.  �
Z poczty elektronicznej korzysta 100% bibliotek, umożliwiając tym samym wszyst�

kim czytelnikom kontakt z biblioteką. Pozostałe formy komunikacji są mniej popularne, 
choć częściowo dostępne w niektórych bibliotekach. Rozwój technologii informatycz�
nych powinien w najbliższym czasie wpłynąć na zwiększenie wykorzystania komuni�
katorów internetowych umożliwiających dwustronny kontakt w czasie rzeczywistym. 
Dotychczas z komunikatora typu „gadu-gadu” korzysta 7 instytucji (ok. 30%). Skype’a 
obsługuje zaledwie jedna spośród analizowanych bibliotek – Biblioteka Główna Wojsko�
wej Akademii Technicznej16. Forum dyskusyjne dostępne jest dla użytkowników 6 bi�
bliotek (ok. 26%). Lista dyskusyjna prowadzona jest w 5 (ok. 22%), blog podobnie jak 
Skype w jednej bibliotece – Politechniki Krakowskiej.

Dodatkowo biblioteki uznają za dobrą formę komunikacji formularze typu „Ask a li�
brarian” – „Zapytaj bibliotekarza”, „Zaproponuj książkę”, ”Zgłoś swoją sugestię doty�
czącą pracy biblioteki” i inne bezpośrednio generowane przez system biblioteczny. Te 
ostatnie stanowią najczęściej komunikację jednostronną.

Analizując wykorzystanie narzędzi nowoczesnej technologii informatycznej mamy 
świadomość, iż wiele należy nadrobić, aby dotrzymać tempa cywilizacyjnemu rozwojowi 
społeczeństwa. Z doświadczenia bibliotekarza wynika, iż nie jest to efektem braku odpo�
wiedniego sprzętu czy umiejętności korzystania z niego, a raczej braku etatowych możli�

16 Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej [online] [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
http://www.bg.wat.edu.pl/.
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wości obsługi komunikatorów. Przyglądając się bliżej bibliotekom akademickim, należy 
uświadomić sobie, że spada liczba użytkowników korzystających na miejscu, na korzyść 
tych korzystających z zasobów wirtualnie. Zatem może warto powierzyć obowiązki bieżą�
cej obsługi komunikatorów pracownikom związanym z bezpośrednią obsługą czytelnika. 

Dydaktyka i promocja w bibliotekach zagranicznych
Doskonałym europejskim przykładem bibliotek, dla których edukacja czytelnicza jest 

bardzo ważna są biblioteki fińskie. W Finlandii opracowywane są programy rządowe dla 
bibliotek, których wdrażanie koordynuje Biblioteka Narodowa, pełniąca jednocześnie 
funkcję Biblioteki Uniwersyteckiej w Helsinkach17. Biblioteki akademickie są odpowie�
dzialne za kształtowanie w społeczeństwie umiejętności korzystania z informacji. Jest to 
obowiązek nałożony przez Ministerstwo Edukacji. Sieć biblioteczna składa się z biblio�
tek akademickich-naukowych, publicznych i specjalnych. Od 2002 r. wszystkie placówki 
przystąpiły do sukcesywnego wdrażania zintegrowanego systemu bibliotecznego PIKI, 
który docelowo ma obowiązywać w całej Finlandii. W 2007 r. system obsługiwał już 22 
większe biblioteki naukowe i publiczne. Biblioteka Narodowa nadzoruje wdrażanie jed�
nolitego systemu, tworzy opisy katalogowe, które następnie mogą importować do swoich 
baz poszczególne biblioteki oraz zajmuje się tworzeniem i nadzorem nad konsorcjami 
źródeł elektronicznych. Zasoby elektroniczne zakupywane są centralnie w ramach kon�
sorcjum dla wszystkich bibliotek o podobnym profilu np. dla uniwersyteckich, politech�
nicznych czy publicznych.

Klarowny system bibliotekarstwa naukowego i powszechnego jest najlepszą promo�
cją czytelnictwa, zyskuje akceptacje użytkowników, niezależnie od wieku, miejsca za�
mieszkania, czy statusu społecznego. Biblioteki nie narzekają na brak zainteresowania. 
Mimo, iż stacjonarnych placówek nie jest zbyt wiele, wypracowały one sposoby dotar�
cia do czytelnika. Biblioteki publiczne dysponują bibliobusami i internetobusami w ten 
sposób popularyzując czytelnictwo i dostęp do informacji w miejscach oddalonych od 
głównej siedziby placówki bibliotecznej.

Równie istotną funkcję pełnią biblioteki akademickie, promowane podczas zajęć 
przez pracowników naukowo-dydaktycznych. Studenci mają zalecane korzystanie z za�
sobów biblioteki, a biblioteka ma obowiązek przygotować ich do efektywnego odnajdy�
wania informacji. 

Studenci Studiów Informacyjnych na Uniwersytecie w Tampere rozpoczynając studia 
przechodzą tzw. kurs wstępny trwający kilka dni, poświecony m.in. zagadnieniom biblio�
teczno-informacyjnym18. Tegoroczny, zimowy kurs składał się z wykładów zamkniętych 
w trzech blokach:

Introduction to the University of Tampere,  �

17 National Library of Finland [online] [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.national library.fi/.
18 Faculty of Information Sciences University of Tampere [online] [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Inter-Dostępny w Inter-

necie: http://www.uta.fi/tiedekunnat/inf/inenglish.html.
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Introduction to courses and services offered in English,  �
Services to Students.  �
W okresie studiowania wszystkich obowiązują trzymiesięczne praktyki w bibliotece 

naukowej. 
Wśród studentów innych wydziałów podczas zajęć dydaktycznych kształtuje się 

umiejętność rozpoznawania potrzeb informacyjnych, wyszukiwania oraz analizy infor�
macji i właściwego ich zastosowania. Zajęcia przewidziane są jako trzykrotne spotka�
nia. Łączą one działalność promocyjną i dydaktyczną. Pierwsze spotkanie dla studentów 
rozpoczynających naukę ma charakter promocyjno-informacyjny. Celem spotkania jest 
ogólne przedstawienie biblioteki, omówienie funkcji poszczególnych agend, zapozna�
nie ze strukturą zbiorów, ich umiejscowieniem, systemem bibliotecznym. Druga część 
edukacji to dwugodzinne wykłady poświęcone bibliotece i jej roli w kształtowaniu spo�
łeczeństwa informacyjnego, w procesie studiowania, zdobywania i przyswajania wiedzy. 
To także promocja biblioteki jako warsztatu pracy naukowej dla wszystkich studentów. 
Część trzecia składa się z ośmiogodzinnych ćwiczeń, podczas których studenci zdoby�
wają umiejętności posługiwania się zbiorami drukowanymi oraz źródłami elektronicz�
nymi. W Bibliotece Uniwersytetu w Tampere corocznie w zajęciach uczestniczy około 
600-700 studentów. Mają one charakter obligatoryjny i zakończone są elektronicznym 
testem kompetencji. Materiały do testów znajdują się w elektronicznym serwisie. Zgro�
madzono tam około 200 pytań wraz z omówieniem, z których 40 losowo wybranych 
pojawia się podczas testu. Pytania są automatycznie generowane, co oznacza, iż każdy 
student dostaje inny zestaw. Generalnie podzielone są na cztery bloki tematyczne:

podstawowe definicje i informacje o bibliotece,  �
zagadnienia informacyjne (np. szukasz informacji o historii gier komputerowych jak  �
zbudujesz pytanie?), 
wyszukiwanie informacji w systemie bibliotecznym i źródłach elektronicznych,  �
ocena przydatności informacji.  �
Test jest zaliczony jeżeli czytelnik odpowie poprawnie na 70% pytań. Ten system 

szkoleń elektronicznych obowiązuje od 2006 r. Podczas pilotażowego testu zaliczyło go 
jedynie 35% studentów. Pozostali musieli powtórzyć test19. 

Biblioteka Uniwersytetu w Helsinkach jest przykładem książnicy, która obok trady�
cyjnych zajęć dla nowych studentów organizuje także inne zajęcia dla szerszej grupy 
odbiorców. Oferuje szkolenie z wyszukiwania informacji dla studentów piszących prace 
dyplomowe. Grupy spoza uniwersytetu mogą zamówić takie szkolenie z zakresu nauk 
behawioralnych. Jednak szkolenie dla tych grup jest odpłatne i wynosi 35 € za godzinę. 
Natomiast nieodpłatnie biblioteka organizuje grupowe prezentacje, po wcześniejszym 
uzgodnieniu oraz indywidualne konsultacje w wyszukiwaniu informacji i korzystaniu 
z zasobów internetowych. 

„Library Tutorial” – seminarium biblioteczne przygotowane dla studentów, to ko�

19 Informacje pochodzą z wykładu wygłoszonego dla polskich bibliotekarzy uczestniczących w studyjnym 
wyjeździe szkoleniowym do Finlandii zorganizowanym przez CEBID w 2007 r.
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lejna propozycja zajęć dydaktycznych biblioteki. Jest to rodzaj otwartego przewodnika 
dla użytkowników sieci bibliotek Uniwersytetu w Helsinkach. Seminarium ma na celu 
pomóc studentom, którzy nie znają fińskiego systemu bibliotecznego w wyszukiwaniu 
informacji i zarządzaniu nimi20. 

Również w bibliotekach uczelni amerykańskich realizowane są zajęcia edukacyjne, 
których cel nie odbiega od celów w polskich czy fińskich bibliotekach. 

Jako przykład posłuży Biblioteka Uniwersytetu w Idaho21. Szkolenia biblioteczne or�
ganizowane są dla studentów, młodzieży szkół średnich, bibliotekarzy, studentów biblio�
tekoznawstwa i informacji naukowej oraz innych zainteresowanych grup. Nieco inaczej 
rozłożony jest jednak nacisk na poszczególne treści. Studenci zobowiązani są do uczest�
niczenia w szkoleniu dotyczącym wydawnictw elektronicznych. Natomiast typowe przy�
sposobienie biblioteczne omawiające strukturę, zbiory i funkcje biblioteki organizowa�
ne jest jedynie dla chętnych zarówno ze środowiska uczelni jak i spoza niego. Zajęcia 
odbywają się zarówno w bibliotece jak i na wydziałach. Mają charakter grupowych lub 
indywidualnych szkoleń, każdorazowo dostosowywanych do sytuacji, potrzeb i ocze�
kiwań użytkowników. Świadczy to o dużej mobilności i elastyczności amerykańskich 
bibliotekarzy. Badania postrzegania bibliotek wśród amerykańskich studentów przepro�
wadzone w 2005 r. potwierdziły ich dużą przydatność. Aż 76% respondentów przyznało, 
że poszukuje informacji w źródłach elektronicznych korzystając z zasobów biblioteki 
i konsultując się w tej kwestii z bibliotekarzem. Jedynie 18% użytkowników samodziel�
nie poszukuje potrzebnych danych wykorzystując w tym celu zasoby internetowe22.

Z kolei Biblioteka Uniwersytetu w Ballarat w Australii oferuje program „Information 
Literacy” dla pracowników, badaczy i studentów uczelni. Celem programu jest wspiera�
nie pracowników i studentów w procesie zdobywania umiejętności:

identyfikowania odpowiednich źródeł informacji, �
krytycznego analizowania informacji, �
efektywnego wyszukiwania, �
zarządzania informacją. �
Cel jest realizowany czteroetapowo:
zajęcia „Info-Skills and Information Technology” – dla nowych studentów, �
zajęcia „Course-Integrated Info-Skils” – dla wszystkich poziomów szkolnictwa wyższego, �
program badawczy dla absolwentów studiów, �
akademicki program badawczy � 23.
Ciekawą propozycję oprócz tradycyjnych szkoleń dla studentów proponuje Biblio�

20 University of Helsinki: Library of Behavioural Sciences [online] [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Inter-Dostępny w Inter�
necie: http://www.helsinki.fi/behav/kirjasto/english/training/index.htm.

21 University of Idaho Library [online] [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.lib.uidaho.edu/.
22 Jankowska A. M.: Newest trends in American Academic Libraries. W: Invited Lecture at the University 

College Library in Dublin [online]. Ireland, 2007 [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.webpages.uidaho.edu/~majanko/my_presentations.html.
23 University of Ballarat Library: Information services [online] [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

http://ballarat.edu.au/aasp/is/library/services/training/.
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teka Uniwersytetu w Leeds w Wielkiej Brytanii. Kurs biblioteczny „Wprowadzenie do 
EndNote” skierowany jest do pracowników i studentów. EndNote to pakiet zarządzania 
danymi bibliograficznymi, który umożliwia przechowywanie informacji, zarządzanie 
nimi i tworzenie bibliografii załącznikowej do prac naukowych. Szkolenie to wprowadza 
do użytkowania najnowszej wersji EndNote i omawia eksport i import danych do End�
Note z bibliograficznych baz danych oraz wykorzystanie EndNote połączone z oprogra�
mowaniem MS Word24. 

Ciekawe kursy e-learning, e-teaching i wolnego dostępu do wiedzy realizuje także 
Biblioteka Uniwersytecka w Berlinie25. Przy bibliotece działają dwa centra ZEDAT i Ce�
DiS, które wspomagają jej pracę w zakresie informatycznym. ZEDAT (Die Zentralein�
richtung für Datenverarbeitung) jest jednostką biblioteczną, której celem jest poszerzanie 
kompetencji informatycznych studentów. ZEDAT współpracujący z biblioteką od 2001 r. 
zajmuje się organizacją kursów elektronicznych obejmujących uruchamiania kont PRO�
XY dla czytelników, udostępniania zasobów spoza sieci uniwersyteckiej, korzystania 
z baz danych, a także z obsługi oprogramowania np. Power Point, Linux czy tworzenia 
stron internetowych w języku HTML. W 2007 r. przeprowadzono 150 kursów. Odby�
wają się one w specjalnej sali multimedialnej z rzutnikiem i komputerami. Można je 
zaliczać w ramach studiów. Za uczestnictwo przyznawane są dodatkowe punkty ECTS. 
W semestrze zimowym, w kursie zorganizowanym przez ZEDAT, uczestniczyło 18 000 
studentów. Wszyscy pracownicy informacji naukowej zaangażowani są w organizacje 
e-learningu i kursów multimedialnych. 

CeDiS (Center für Digitale Systeme) jest agendą, która szkoli i przygotowuje do ob�
sługi platformy Blackboard służącej do zamieszczania kursów e-learningu w Internecie. 
W Niemczech pojęcie e-learningu zarezerwowane jest dla kursów umieszczanych przez 
wykładowców i bibliotekarzy na stronie internetowej. Mogą być one zaliczane online. 

Aktualnie największym projektem CeDiS jest sponsorowane przez Federalne Mini�
sterstwo Edukacji i Badań (Bundesministerium für Bildung und Forschung) przedsię�
wzięcie „FUeL“ (Freie Universität e-learning), którego głównym celem przewidzianym 
do realizacji w 2008 r. jest umieszczenie 25% wszystkich kursów berlińskiego uniwersy�
tetu na platformie Blackboard26. 

Biblioteki zagraniczne realizują zróżnicowane formy dydaktyki i promocji stosując 
przemyślane i odpowiednio dobrane metody. Często mają one poparcie najbardziej zna�
czących decydentów w kraju. Tak jest w przypadku Finlandii czy Niemiec, gdzie działal�
ność biblioteczna jest wspierana i monitorowana przez władze rządowe.

24 University of Leeds: University Library [online] [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.leeds.ac.uk/library/.
25 Freie Universität Berlin [online] [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.fu-berlin.de/en/index.html.
26 Dubkowicz Ł.: Wolny dostęp do zbiorów w Bibliotece Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Biblioteka Uni�

wersytecka w Berlinie - struktura i rozwój, Biuletyn EBIB [online] 2008 nr 5 [dostęp 00.07.2008]. Dostęp�
ny w Internecie: http://www.ebib.info/2008/96/.
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Wnioski
Obserwując zmiany zachodzące w bibliotekach akademickich można dostrzec, iż za�

jęcia dydaktyczne ustępują miejsca działalności promocyjnej połączonej z elementami 
dydaktyki. Świadczą o tym wyniki badań ankietowych, w których wartości procentowe 
promocji dorównują wartościom procentowym dydaktyki, a niekiedy nawet je przewyż�
szają. Warto ten kierunek zmian kontynuować. Zamierzeniem autorek nie było uzyskanie 
jednoznacznej odpowiedzi na tytułowe pytanie, a jedynie określenie kierunku zmian ja�
kie zachodzą w dydaktyce bibliotecznej.

Działania zmierzające do rozszerzenia promocji zbiorów i zasobów w połączeniu 
z dydaktyką mają wpływ na większe zainteresowanie czytelników biblioteką. Zatem na 
tytułowe pytanie, jakie autorki referatu postawiły, należy odpowiedzieć twierdząco. Pro�
mocja zbiorów i usług biblioteki przygotowana na odpowiednim poziomie merytorycz�
nym, zawierająca nie tylko ogólne informacje, ale instrukcje posługiwania się nimi może 
mieć znacznie lepszy skutek, niż typowe zajęcia. 

Bez wątpienia można stwierdzić, iż polskie biblioteki akademickie realizują swoje 
zadania dydaktyczne, współpracują ze środowiskiem uczelni, a także popularyzują osią�
gnięcia nauki zarówno we własnym środowisku jak i poza nim.

Biblioteki promują się za pośrednictwem Internetu, folderów reklamowych, pocztó�
wek, zakładek czy organizując wycieczki dla użytkowników. Natomiast popularyzacja 
zbiorów i zasobów oparta jest głównie na współorganizowaniu z firmami komercyjnymi 
oferującymi produkty i usługi biblioteczne spotkań, przygotowywaniu wirtualnych oraz 
stacjonarnych wystaw o różnorodnej tematyce. Podstawowym kanałem komunikacji po�
zostaje poczta elektroniczna, choć coraz częściej wykorzystywane są także inne komu�
nikatory np. gadu-gadu.

Książnice akademickie coraz częściej obejmują działalnością dydaktyczną studen�
tów studiów niestacjonarnych, dostrzegając bariery jakie towarzyszą tej grupie użytkow�
ników w korzystaniu z ich zasobów. Biblioteki, które prowadzą zajęcia dla studentów 
zaocznych przekonują, iż są one potrzebne i popierają pomysł wprowadzenia ich jako 
obowiązkowych.

Ponadto niezbędna jest współpraca z wydziałami uczelni, gdyż trzeba dotrzeć do 
wszystkich studentów i przekonać ich o rzeczywistych korzyściach uczestnictwa w za�
jęciach bibliotecznych. Umiejętność wyszukiwania informacji potrzebna jest nie tylko 
na studiach ale i w życiu codziennym. Osoba informacyjnie zorientowana potrafi poru�
szać się w morzu informacji, wydobywać właściwe znaczenie informacji, samodzielnie 
uczyć się oraz wykorzystywać informacje i technologie informacyjne odpowiedzialnie 
i etycznie. Jednym ze sposobów wzmocnienia współpracy powinno być wyjście biblio�
teki poza rzeczywiste mury i zorganizowanie mobilnych stanowisk informacyjnych na 
terenie kampusu. Obecność w przestrzeni uczelnianej (na wydziałach, na osiedlu akade�
mickim itp.) wpłynie na poprawę komunikacji biblioteki z czytelnikiem, a także ułatwi 
rozpoznanie niezidentyfikowanych dotychczas oczekiwań rzeczywistych i potencjalnych 
czytelników. 
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Optymalnym rozwiązaniem byłyby obowiązkowe zajęcia zaproponowane przez bi�
bliotekarzy, wprowadzone do programu nauczania dla studentów zarówno pierwszego 
jak i drugiego stopnia studiów oraz dla doktorantów z podstaw informacji naukowej 
i zasad pisania prac dyplomowych. Zajęcia te powinny być ujęte w programach studiów 
i oceniane zgodnie z Europejskim Systemem Punktów Kredytowych ECTS. 

Kolejnym krokiem innowacyjności i nowoczesności stosowanej w bibliotece może 
być zakup wyspy w Second Life. Biblioteka widoczna w Second Life może wykorzystać 
wirtualny świat do prowadzenia działalności dydaktycznej i promocyjnej nieograniczo�
nej terytorialnie czy formalnie, ponieważ dociera do wszystkich obecnych i potencjal�
nych użytkowników bez względu na to kim są i gdzie się obecnie znajdują. 

Idąc za przykładem bibliotek zagranicznych dążyć należy do rozszerzenia oferty dy�
daktycznej bibliotek o kursy, szkolenia i doskonalenie nie tylko umiejętności wyszuki�
wawczo-informacyjnych, ale również obsługi popularnych programów komputerowych, 
serwisów multimedialnych oraz spełnienia innych oczekiwań użytkowników.

Na podstawie zebranych informacji o bibliotekach zagranicznych można wyciągnąć 
wnioski, że w procesie dwukierunkowej komunikacji biblioteka/bibliotekarz – czytelnik 
nie występują bariery, charakterystyczne dla polskiego społeczeństwa. Biblioteki te roz�
szerzają znacznie wachlarz dydaktyczny realizowany zajęć o ciekawe i zróżnicowane 
propozycje kursów, seminariów, szkoleń na różnych poziomach i skierowanych do róż�
nych grup użytkowników. Szczególne znaczenie ma edukacja z szeroko pojętych nowo�
czesnych, elektronicznych technik wyszukiwania i zarządzania informacją. Biblioteki te 
wychodzą krok naprzód i kształcą także absolwentów studiów, kierując się założeniem, 
że dobre umiejętności wyszukiwania informacji są potrzebne nie tylko na studiach ale 
i w życiu codziennym. Bezpośredniość kontaktów ma kluczowe znaczenie dla wzajem�
nych relacji, sukcesu promocji i edukacji czytelniczej. 

Podsumowując należy zaznaczyć, że każdy przejaw aktywności biblioteki, zwra�
ca uwagę otoczenia na jej działalność, przypomina wszystkim o jej istnieniu. Podlega 
ona bowiem wpływom otoczenia a promocja biblioteki to przystosowanie się do zmie�
niającego się środowiska użytkowników i nadążanie za potrzebami odbiorców. Ważne 
w strategii promocyjnej jest także kształtowanie pozytywnego wizerunku biblioteki jako 
instytucji kształcącej, zorientowanej na użytkownika. Istotny element strategii rozwoju 
biblioteki, z czym ściśle związane są zasady marketingu i promocji, to ciągły i systema�
tyczny monitoring oraz ewaluacja wszelkich działań. Pozwala to na bieżąco reagować 
na pojawiające się zmiany w taki sposób, aby nie zatracić idei zaplanowanego rozwoju 
oraz dopasować się na bieżąco do potrzeb odbiorców. Wszelkie działania dydaktyczne 
i promocyjne należy prowadzić nieustannie, odpowiednio modyfikując i wykorzystując 
zdobyte doświadczenia. 
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Is combining promotion with didactics a good method  
to arouse readers interest in a library?

Didactics is very important in scientific libraries activity. It prepares readers to use cata-
logues and services efficiently and ethically. However, promoting libraries is getting more 
and more attention. Various methods of promotion along with didactics is becoming more 
attractive than traditional library classes. Combining promotion with library didactics, 
by working out and promoting the model of voluntary training and consultation for read-
ers seem to meet the needs and expectations of users and provide real possibilities to 
educate in specific fields.
The article presents initiatives undertaken within different didactics forms and promotion in 
both Polish and foreign libraries. The authors try to describe the influence of promotion on di-
dactics and find out the common ground for both, which aims to interest readers in the library.
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BarBara Bułat 
Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego

Współpraca Biblioteki Jagiellońskiej  
ze środowiskiem naukowym i studentami  
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Przedstawiono przykłady współpracy Biblioteki Jagiellońskiej ze środowiskiem nauko-
wym i studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zaprezentowano sprawy 
związane z gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów. Omówiono również udział Biblio-
teki Jagiellońskiej w procesie dydaktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem wykładów 
„Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie”.

Biblioteka Jagiellońska (BJ) jest biblioteką główną Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(UJ). Jednocześnie pełni funkcje biblioteki narodowej, a jej zbiory stanowią narodowy 
zasób biblioteczny. Jest biblioteką naukową i wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bi-
bliotecznej.

Te trzy stwierdzenia1, oprócz wyrażenia funkcji BJ określają również grono jej użyt-
kowników. Są nimi studenci i pracownicy UJ, studenci i pracownicy innych szkół wyż-
szych, a także inne osoby zainteresowane jej zbiorami. W niniejszym tekście spróbuję 
przyjrzeć się, co BJ robi dla środowiska naukowego i studentów macierzystej uczelni, 
jak wygląda wzajemna współpraca. Ograniczę się przy tym tylko do kilku zagadnień, 
związanych z gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów oraz działalnością dydaktyczną, 
które wydają się szczególnie interesujące.

Gromadzenie zbiorów, czyli jak BJ organizuje użytkownikom  
z UJ dostęp do naukowej wiedzy

Nikogo nie trzeba przekonywać, że dobrze zaopatrzona biblioteka stanowi nieoce-
nioną bazę dla działalności naukowej i dydaktycznej. W obecnych czasach chodzi przy 
tym nie tylko o gromadzenie książek czy czasopism w tradycyjnej, papierowej postaci, 
ale także o zapewnienie dostępu do ich wersji elektronicznych oraz do baz danych. Robi 
to także oczywiście BJ, biorąc pod uwagę potrzeby użytkowników. Na organizowane 

1 Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, uchwalony przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 7 czerwca 
2006 roku (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami nr 42/VI/2007 z 27.06.2007 roku oraz nr 
55/X/2007 z 1.10.2007 roku Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego) [online]. Kraków, 2008, § 68 ust. 1-3, 
s. 29 [dostęp 18.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/wladze/statutUJ.pdf.
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w BJ pokazy baz danych czy platform zapewniających dostęp do wydawnictw online 
zapraszani są zawsze przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych UJ (in-
stytutów, wydziałów) oraz ich bibliotek. Zdanie pracowników uczelni brane jest pod 
uwagę przy decyzji o organizowaniu dostępów testowych, a zwłaszcza przy decyzjach 
o zakupie. Kierowane do BJ przez pracowników naukowych wszelkie propozycje zaku-
pu wydawnictw są chętnie przyjmowane. Jeśli szczęśliwie dojdzie do ich realizacji, BJ 
ma miłe poczucie, że będą to nabytki systematyczne wykorzystywane. 

Czasopisma tzw. depozytowe
BJ stara się ułatwić korzystanie z zagranicznych czasopism drukowanych. Żeby skró-

cić drogę: pracownik naukowy/student  aktualne czasopismo, spośród wszystkich tytu-
łów czasopism zagranicznych prenumerowanych przez BJ niektóre tytuły przekazuje się 
w czasowe użytkowanie (w rodzaj nieformalnego, bo nie opartego na oficjalnej umowie 
depozytu) do bibliotek instytutowych UJ, nierzadko dość znacznie oddalonych od BJ. 
W Sekcji Kupna Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów BJ (OGR BJ) prowa-
dzona jest kartoteka bibliotek instytutowych, uczestniczących w tym przedsięwzięciu. 
Danej bibliotece przypisane są karty czasopism odpożyczanych do niej. Na karcie dane-
go czasopisma notuje się kolejno wpływające numery. Każda biblioteka ma swoją półkę 
w Sekcji Kupna. Kiedy do BJ w ramach prenumeraty wpływa kolejny numer któregoś 
z czasopism „depozytowych”, jest on dopisywany:

w Katalogu Komputerowym Zbiorów Bibliotek UJ – w rekordzie zasobu danego cza- �
sopisma albo – jeśli tytuł nie jest jeszcze rejestrowany w tym katalogu – na karcie 
akcesyjnej danego czasopisma; w rekordzie zasobu znajduje się również informacja, 
że czasopismo tymczasowo znajduje się w danej bibliotece instytutowej,
na karcie w kartotece bibliotek instytutowych. �
Po dopisaniu numer czasopisma jest odkładany na półkę danego instytutu. Biblio-

tekarze instytutowi z reguły sami pamiętają i systematycznie przychodzą po ‘swoje’ 
czasopisma. W razie potrzeby pracownicy Sekcji Kupna dzwonią do biblioteki z przy-
pomnieniem o rosnącym stosiku nowych numerów czasopisma. Odbiór bieżących ze-
szytów kwitowany jest przez bibliotekarzy instytutowych na kartach w kartotece insty-
tutów.

Kiedy biblioteka instytutowa uzna, że dany rocznik czasopisma „depozytowego” nie 
jest już potrzebny, umawia się z Sekcją Kupna i oddaje czasopismo. Niektóre biblioteki 
zwracają roczniki bardzo systematycznie (np. Biblioteka Wydziału Chemii robi to co 
roku w czerwcu przed wakacjami), inne nieco rzadziej (po 2, 3 latach). Zwrot odnotowy-
wany jest na karcie w kartotece instytutów. Odpowiednio uaktualniana jest informacja 
w rekordzie zasobu. Oddany rocznik (lub roczniki) kieruje się do opracowania w Od-
dziale Opracowania Wydawnictw Ciągłych Nowych BJ i dalej: do oprawy, do Sekcji 
Opracowania Technicznego Zbiorów w Oddziale Magazynów BJ (barkody) i na półkę do 
magazynu BJ. Od tego momentu biblioteka instytutowa może w razie potrzeby wypoży-
czyć dany rocznik, ale już normalnie, poprzez Wypożyczalnię Miejscową.
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Przedsięwzięcie to prowadzone jest w BJ od bardzo wielu lat. Jego cel i główne za�
sady organizacyjne są stałe, z upływem lat i postępem komputeryzacji zmieniano tylko 
jego zakres i szczegóły organizacyjne. Kilka danych liczbowych przedstawia tabela 1. 
Dawniej do instytutów odpożyczano znacznie więcej tytułów czasopism. Zmniejszanie 
się liczby tytułów „depozytowych” z jednej strony było odbiciem malejącej liczby czaso�
pism zagranicznych prenumerowanych przez BJ (cięcia budżetowe), z drugiej strony zaś 
konsekwencją rosnącej liczby czasopism w wersji online, które są dostępne ze wszyst�
kich komputerów sieci UJ. Z tym też faktem wiązać należy stopniowo malejący procent 
czasopism zagranicznych BJ odpożyczanych do bibliotek instytutowych – z ok. 40% 
w roku 2000 do ok. 20% w 2007 r.

Rok

Liczba wszystkich  
tytułów czasopism  

zagranicznych  
prenumerowanych  

dla BJ

Liczba tytułów czasopism tzw. depozytowych

ogółem

% liczby wszystkich 
czasopism  

zagranicznych  
prenumerowanych  

dla BJ
2000 810 337 41,6
2001 791 325 41,1
2002 771 305 39,6
2003 773 305 39,5
2004 621 202 32,5
2005 602 197 32,7
2006 602 178 29,6
2007 305 56 18,4

Tab. 1. Czasopisma tzw. depozytowe w latach 2002-2007.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania 

Zbiorów BJ – Sekcja Kupna.

Prenumerata czasopism polskich
BJ koordynuje prenumeratę zagranicznych czasopism i baz danych dla bibliotek in�

stytutowych UJ. Od 2002 r. decyzją władz uczelni BJ zaczęła koordynować także pre�
numeratę czasopism polskich dla wszystkich jednostek organizacyjnych UJ (nie tylko 
bibliotek). Wcześniej poszczególne jednostki UJ prenumerowały czasopisma polskie we 
własnym zakresie. Odkąd jednak dostawę czasopism polskich objęto ustawą o zamówie�
niach publicznych, sprawę tę powierzono BJ. Związane z tym dodatkowe czynności mu�
siały być wykonywane przez dotychczasowy zespół pracowników Sekcji Kupna OGR 
BJ aż do września 2005 r., kiedy pracę w Sekcji zaczęła dodatkowa osoba z wykształce�
niem ekonomicznym.
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Poszczególne jednostki organizacyjne UJ dostarczają do Sekcji Kupna wykazy cza�
sopism polskich, które chcą prenumerować w nadchodzącym roku. Pracownicy Sekcji 
scalają te wykazy w jedną listę alfabetyczną. Lista w tej postaci stanowi załącznik do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przygotowana w BJ dokumentacja prze�
targowa przekazywana jest do Biura Zamówień Publicznych UJ. Ogłaszany jest przetarg 
(przetargi). Ponieważ lista czasopism jest bardzo obszerna (zawiera ponad 600 tytułów 
i 1500 egzemplarzy czasopism), niemożliwe jest, aby jakakolwiek firma podjęła się do�
stawy całości. Dlatego też pracownicy Sekcji Kupna stosują metodę porównywania cen 
dla każdego tytułu oddzielnie. Dostawca, który zaoferował najniższą cenę, dostaje zamó�
wienie. W ten sposób prenumerata UJ zostaje rozdzielona pomiędzy kilku dostawców. 
W 2008 r. są to trzy firmy: Garmond, Ruch i Skarbnica. Z każdą z firm podpisywana 
jest umowa. Dostawca otrzymuje też listę jednostek z adresami, na które ma dostar�
czać wskazane czasopisma. Jednostki z kolei dostają informację, którzy dostawcy będą 
realizować ich prenumeratę. Zaprenumerowane w wyniku przetargu czasopisma są do�
starczane wprost do zamawiającej jednostki. Ona także na bieżąco reguluje rachunki. 
Część tytułów nie znajduje dostawcy. Muszą one być zamawiane we własnym zakresie, 
bezpośrednio przez zainteresowane nimi jednostki UJ. Dane liczbowe przedstawia tabela 
2. Widać w niej, że liczba jednostek UJ, dla których BJ koordynuje prenumeratę, stop�
niowo rośnie. Na uwagę zasługuje fakt, iż BJ zajmuje się prenumeratą dziesięciokrotnie 
większej liczby tytułów dla jednostek UJ niż dla siebie, co wiąże się z odpowiednio 
zwiększonym nakładem pracy.

Rok 
przetargu

Liczba 
tytułów 
dla BJ

Liczba 
jednostek UJ, 
dla których 

koordynowano 
prenumeratę 
(oprócz BJ)

Liczba tytułów dla innych jednostek UJ

zamawianych 
w przetargu

które znalazły 
dostawcę

zamawianych 
przez poszcze-
gólne jednostki 
(bo nie znalazły 

dostawcy)
2002 56 66 554 brak danych brak danych
2003 56 75 562 508 54
2004 53 73 670 464 206
2005 53 74 692 485 207
2006 66 76 662 476 186
2007 66 78 674 472 202

Tab. 2. Prenumerata czasopism polskich dla jednostek organizacyjnych UJ (bez CMUJ).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk Oddziału Gromadzenia 

i Uzupełniania Zbiorów BJ – Sekcja Kupna.
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Korzystanie ze zbiorów, czyli jak BJ współpracuje z UJ  
przy udostępnianiu swoich zbiorów

„Zasady udostępniania zbiorów w BJ” stanowią, że ze zbiorów BJ mogą korzystać 
„osoby pełnoletnie oraz instytucje, w szczególności zaś:
1. instytuty i zakłady UJ oraz jego pracownicy i studenci, 
2. instytuty i zakłady oraz pracownicy naukowi i studenci innych szkół wyższych, 
3. inne instytucje naukowe, kulturalne i oświatowe Krakowa i ich pracownicy”2. 

Kategorie czytelników VI 
1997

V 
2000

VIII  
2005

VIII  
2006

V 
2007

Pracownicy 
naukowi 

i doktoranci

UJ 6% 7% 6,9% 6,4% 6,2%

innych uczelni Krakowa 2% 3,5% 4,1% 4% 3,8%

Studenci
UJ 42% 40% 36,9% 39,1% 44,8%

Innych uczelni Krakowa 26% 23% 16% 18,4% 22,3%

Inne

osoby

z UJ (pracownicy 
niedydaktyczni, 

bibliotekarze sieci 
bibliotek UJ)

– – 1,8% 0,9% 0,7%

kaucja, poręczenie – – 3,9% 4,1% 5,7%
mające prawo do 
korzystania tylko 

w czytelniach
– – 30,1% 26,8% 16,2%

insty-
tucje

UJ (biblioteki jed-
nostek organizacyj-

nych)
– – 0,1% 0,1% 0,1%

inne (biblioteki głów-
ne innych uczelni 

Krakowa, inne insty-
tucje Krakowa)

– – 0,2% 0,2% 0,2%

inne razem 24% 26,5% 36,1% 32% 22,9%
Ogółem 100% 100% 100% 100% 100%

Tab. 3. Struktura czytelników Biblioteki Jagiellońskiej.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk Oddziału Udostępniania Zbiorów BJ.

2 Zasady udostępniania zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej. W: Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Ja-
giellońskiego [online]. Kraków 2008, §3 ust. 1, s. 142 [dostęp 18.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://www.uj.edu.pl/oip/pliki/regulamin/regulamin_organizacyjny_UJ_2008.pdf.
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Tabela 3 przedstawia dane liczbowe dotyczące struktury czytelników BJ. Zauważyć 
można, że zarówno wśród pracowników naukowych (liczonych razem z doktorantami), 
jak i wśród studentów dominują przedstawiciele UJ. Prawie wszystkie kategorie czytel�
ników mogą wypożyczać dzieła poza obręb BJ. Wyjątkiem jest grupa „Osoby mające 
prawo do korzystania tylko w czytelniach”. Część z nich to zapewne także osoby z UJ, 
niemożliwe jednak jest dokładne określenie, jaka to część, ponieważ w bazie czytelni�
ków istnieje tylko ogólny typ czytelnika „czytelnie tylko”.

Zapisy studentów i pracowników UJ
Udogodnieniem dla pracowników Wypożyczalni Miejscowej BJ, gdzie dokonuje się 

zapisów do BJ i prolongat kont, jest możliwość korzystania z bazy danych studentów UJ 
oraz bazy danych pracowników UJ. Obsługa Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Stu�
diów (USOS) generuje pliki tekstowe z danymi nowo zapisanych studentów UJ, które 
następnie przekazuje do BJ. Tu dane ładowane są do bazy czytelników BJ. Tak zapisani, 
potencjalni czytelnicy BJ mają przypisany w bazie specjalny typ czytelnika AU (=auto�
matyczny). Żeby stać się pełnoprawnym czytelnikiem, muszą zgłosić się do Wypoży�
czalni Miejscowej, gdzie dane są uzupełniane stosownie do potrzeb BJ (m.in. o adres 
tymczasowy), konto jest aktywowane, a studentowi przypisany jest właściwy typ czytel�
nika. Aktywacji konta można także dokonać w którejś z bibliotek sieci UJ, rejestrującej 
wypożyczanie. Jednak wizyta czytelnika w Wypożyczalni BJ jest i tak niezbędna. Rolę 
karty bibliotecznej pełni elektroniczna legitymacja studencka.

Raz w roku BJ otrzymuje także, tym razem z Działu Kadr UJ, wykaz pracowników 
UJ. Wykaz w postaci pliku programu Microsoft Excel, jest wgrywany na dysku siecio�
wym sieci Novell BJ, dostępnym w Wypożyczalni i używany przez pracowników Wypo�
życzalni do weryfikacji przy zapisywaniu pracowników UJ. Pracownicy innych uczelni 
przy wpisie do BJ muszą przedłożyć legitymację służbową lub inny dokument poświad�
czający zatrudnienie na uczelni.

Od 2007 r. znacznie uproszczono procedury przedłużania kont samodzielnych pra�
cowników naukowych UJ – przedłużają oni kartę biblioteczną nie co roku, jak pozostali 
użytkownicy BJ, ale co 5 lat. 

Wypożyczanie miejscowe poza obręb BJ
Pracownicy i niektórzy studenci UJ oraz biblioteki jednostek organizacyjnych UJ 

mają większe uprawnienia, jeśli chodzi o liczbę wypożyczanych poza BJ książek oraz 
okres wypożyczania. Szczegóły podane są w tabeli 4. 

Pracownicy naukowi i doktoranci UJ mogą pożyczać do domu dwa razy więcej ksią�
żek na okres trzy razy dłuższy niż ich koledzy z innych uczelni Krakowa. Uprawnienia 
pracowników naukowych UJ i doktorantów rozszerzono od lipca 2007 r. także na pra�
cowników sieci bibliotek UJ, Archiwum UJ i Muzeum UJ. We wrześniu 2004 r. wpro�
wadzono w regulaminie udostępniania zbiorów w BJ zmianę umożliwiającą studentom 
UJ studiującym jednocześnie na dwóch lub większej liczbie kierunków wypożyczanie 
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do domu dwukrotnie większej liczby dzieł niż studentom jednego kierunku. Jeśli chodzi 
o biblioteki innych niż UJ uczelni Krakowa, to poza obręb BJ dzieła wypożyczać mogą 
tylko ich biblioteki główne. W przypadku UJ prawo do wypożyczania miejscowego mają 
biblioteki wydziałów, instytutów, katedr i samodzielnych zakładów UJ. Od października 
2002 r. tylko one mogą wypożyczać z BJ oprócz książek także czasopisma naukowe 
i fachowe3. Regulamin obowiązujący od listopada 1996 r. dawał bibliotekom jednostek 
organizacyjnych UJ oraz bibliotekom głównym innych uczelni prawo do wypożyczania 
do 50 dzieł na okres 1 roku. Od października 2002 r. ograniczono liczbę dzieł do 20, 
a okres wypożyczenia do 3 miesięcy. Bibliotekom jednostek UJ pozostawiono jednak 
możliwość wypożyczania czasopism na okres jednego roku.

Kategoria czytelnika

Maksymalna 
liczba dzieł 

wypożyczonych 
jednocześnie

Okres 
wypożyczenia

Nauczyciele akade�
miccy, pracownicy 

naukowi i doktoranci

UJ (tu także bibliotekarze 
sieci bibliotek UJ, pracownicy 
Archiwum UJ, Muzeum UJ)

20 3 miesiące

innych uczelni 
Krakowa 10 1 miesiąc

Studenci studiujący 
na 1 kierunku

UJ 4 1 miesiąc
innych uczelni Krakowa 4 1 miesiąc

Studenci studiujący 
na 2 lub większej 
liczbie kierunków

UJ 8 1 miesiąc

innych uczelni Krakowa 4 1 miesiąc

Biblioteki

wydziałów, 
instytutów, katedr 

i samodzielnych zakładów UJ
20

czasopisma  
– 1 rok

inne dzieła  
– 3 miesiące

główne innych uczelni Krakowa 20 3 miesiące
Inni czytelnicy, mający prawo do wypożyczania 

miejscowego poza obręb BJ 4 1 miesiąc

Tab. 4. Uprawnienia wypożyczania miejscowego poza BJ w 2008 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zasady udostępniania zbiorów  

w Bibliotece Jagiellońskiej, § 22, §23, s. 145-146.

3 Wcześniej prawo wypożyczania czasopism naukowych i fachowych miały także biblioteki PAN, PAU 
i innych instytucji naukowych (por. Zasady udostępniania zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, obowiązujące 
od 1 listopada 1996 r., §20 ust. 2).
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Księgozbiory podręczne
Część zbiorów, wydzielona z ogólnego zasobu biblioteki i umieszczona w czytelniach 

ma zapewnić czytelnikom szybki dostęp, bez konieczności zamawiania i oczekiwania 
na realizację zamówienia. Co jakiś czas prowadzi się prace zmierzające do ulepszenia 
tego typu księgozbiorów i dostosowania ich do potrzeb użytkowników poprzez wycofa�
nie pozycji przestarzałych, zbędnych i włączenie dzieł nowych. Korzysta się przy tym 
z pomocy pracowników instytutów UJ albo bibliotek instytutowych. I tak np. w IV 1997 
r. rozpoczęto w Czytelni Głównej BJ melioracje działów A (Encyklopedie), B (Biogra�
fie), C (Nauka o książce) konsultując się z panią adiunkt z Instytutu Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej UJ. W tej samej czytelni przy pomocy bibliotekarzy Biblioteki 
Medycznej Collegium Medicum UJ zmeliorowano dział R (Medycyna) (VIII 1998), zaś 
z inicjatywy pracowników Instytutu Psychologii UJ i przy ich pomocy merytorycznej 
zmeliorowano dział Psychologia. Przy melioracji działu L (Prawo) jako konsultant po�
magała kierowniczka Wydziałowej Biblioteki Prawniczej (rok akademicki 1999/2000). 
W 2003 r. przy melioracji katalogu systematycznego księgozbioru podręcznego Czytelni 
Głównej zmiany wprowadzone w dziale Historia oraz Filologia indoirańska i orientalna 
konsultowane były ze specjalistami z UJ.

Dział W i Z księgozbioru podręcznego Czytelni Bibliograficznej (od 2001 r. nazwa: 
Czytelnia Informacji Naukowej) zawierający dzieła z dziedziny bibliotekoznawstwa, 
prasoznawstwa i informacji naukowej był w latach 90. XX w. uaktualniany zgodnie ze 
spisem lektur dla studentów Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UJ.

Nie każdy wie, że wynikiem współpracy BJ z UJ, a konkretnie z Katedrą Europeistyki 
UJ jest powstanie jednej z czytelń BJ – Czytelni Europeistycznej, istniejącej od październi�
ka 2001 r. Zalążkiem księgozbioru podręcznego tej czytelni były dzieła przekazane z Kate�
dry Europeistyki UJ. Dopełniły je dzieła posiadane już przez BJ, przeniesione z magazynu 
ogólnego do księgozbioru czytelni. Ich dobór konsultowany był z przedstawicielem Ka�
tedry Europeistyki. Wykorzystywano przy tym także spisy lektur, dostarczane na prośbę 
bibliotekarzy BJ przez studentów europeistyki. Obecnie księgozbiór jest uzupełniany o po�
zycje dotyczące Europy i Unii Europejskiej, wybierane przez kierownika Oddziału Udo�
stępniania Zbiorów BJ spośród bieżących wpływów BJ (egzemplarz obowiązkowy).

Odrębną częścią księgozbioru Czytelni Europeistycznej jest Biblioteka Austriacka. 
Tworzą ją dzieła naukowe wydane w Austrii i Austrii dotyczące, głównie z zakresu hu�
manistyki4. Zgodnie z artykułem 5 „Porozumienia zawartego między Federalnym Mini�
sterstwem Spraw Europejskich i Międzynarodowych reprezentowanym przez Austriac�
ki Konsulat Generalny w Krakowie a Uniwersytetem Jagiellońskim reprezentowanym 
przez Bibliotekę Jagiellońską” podpisanym dnia 19 września 2007 r. wszelkie ważne 
decyzje dotyczące Biblioteki Austriackiej podejmowane są przez gremium złożone 
z przedstawiciela Austriackiego Konsulatu Generalnego, a także trzech osób z BJ (bi�
bliotekarz-opiekun Biblioteki Austriackiej, kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów 

4 Więcej informacji o Bibliotece Austriackiej zob. Czytelnia Austriacka [online] [dostęp 18.06.2008]. Do�
stępny w Internecie: http://www.bj.uj.edu.pl/zas/cz_austr1_pl.php.
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BJ i zastępca dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej ds. druków nowszych XIX-XXI w.) oraz 
austriackiego lektora zatrudnionego przez UJ. Wyboru nowych pozycji książkowych do�
konują: kierownik biblioteki, pracownik Instytutu Filologii Germańskiej UJ (zawsze ze 
stopniem doktora habilitowanego) oraz austriacki lektor (art. 3). 

Godziny otwarcia
Przy ustalaniu godzin otwarcia BJ i jej poszczególnych agend często bierze się pod 

uwagę opinie i dezyderaty czytelników, przede wszystkim tych z UJ. Dotyczy to zwłaszcza 
godzin otwarcia BJ w czasie wakacji. Ich rozkład stanowi kompromis pomiędzy potrzeba�
mi BJ a potrzebami pracowników naukowych. Żeby można było przeprowadzić niezbęd�
ne prace porządkowe (m.in. skontrum księgozbioru, kontrolę kont czytelniczych), zmianę 
oprogramowania katalogu komputerowego oraz żeby pracownicy Oddziału Udostępniania 
Zbiorów BJ mogli wziąć urlop bez zakłócania harmonogramu dyżurów w czytelniach BJ. 
Szczególnie niektóre działy BJ bardzo potrzebują chociaż miesięcznego okresu zamknię�
cia. Od lat więc biblioteka w sierpniu jest zamknięta dla czytelników. Ponieważ jednak 
wakacje są dla pracowników naukowych najlepszym czasem na pracę naukową (brak zajęć 
dydaktycznych), BJ jest otwarta, choć w ograniczonym zakresie. Tradycyjnie do połowy 
lipca jest czynna normalnie, na dwie zmiany, w drugiej połowie lipca – na jedną zmianę. 
Czasami niektóre czytelnie otwarte są także w sierpniu. Na przykład w sierpniu 2002 r. 
czynna była Czytelnia Pracowników Nauki. Przeznaczona była w pierwszej kolejności dla 
pracowników naukowych UJ, w miarę wolnych miejsc – dla pracowników naukowych 
innych uczelni. Realizacja zamówień z magazynu odbywała się raz dziennie, nie działał 
system transportu telelift, zamówienia dostarczano wózkami. Dla pracowników BJ wiązało 
się to więc z pewną dezorganizacją prac, wykonywanych w czasie wakacji.

Szkolenia i pokazy dla studentów, czyli co BJ robi,  
żeby pomóc pracownikom naukowym UJ w procesie dydaktycznym
Szkolenia do marca 2005 r.

W Oddziale Informacji Naukowej (od X 2004 r.: Oddziale Informacji Naukowej i Ka�
talogów) BJ (OIN BJ) od dawna (żeby nie powiedzieć ‘od zawsze’) na zamówienie 
pracowników naukowych przeprowadzano zajęcia na temat bibliografii i innych źródeł 
informacji z danej dziedziny. Tabela 5 pokazuje, że od 1996 r. do lutego 2005 r. szkolenia 
zamawiali najczęściej pracownicy naukowi UJ. Jedynymi grupami z innych uczelni były 
dwie grupy studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Akademia 
Pedagogiczna), przeszkolone w VII 1996 r. i w IX 1997 r.

Szczegółowe dane rozróżniające studentów z poszczególnych kierunków UJ oraz te�
matykę zajęć zawiera tabela 6. Zauważyć można, że stałymi zamawiającymi szkolenia 
w BJ były osoby prowadzące zajęcia na I roku polonistyki oraz na II roku wiedzy o te�
atrze, a także na filozofii. Istniał stały zestaw zamawianych tematów, czasem tylko roz�
szerzany o zagadnienia mniej standardowe.
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Rok
Liczba kierunków, z których pocho-

dziły przeszkolone grupy Liczba przeszkolonych grup

UJ inne uczelnie UJ inne uczelnie
1996 3 1 3 1
1997 3 1 7 1
2000 1 – 1 –
2002 3 – 6 –
2003 3 – 9 –
2004 3 – 12 –

2005 (I, II) 1 – 2 –

Tab. 5. Szkolenia na zamówienie w latach 1996 – II 2005, 
przeprowadzone przez Oddział Informacji Naukowej (i Katalogów) BJ: dane ogólne.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk i sprawozdań  
Oddziału Informacji Naukowej (i Katalogów) BJ.

Żeby uniknąć konieczności przenoszenia omawianych w trakcie pokazu bibliografii 
drukowanych do sali konferencyjnej, pokazy takie odbywały się w Czytelni Bibliogra�
ficznej Oddziału, powodując pewne utrudnienia w normalnym korzystaniu z czytelni. 
Czytelnię bowiem na czas pokazu zamykano dla użytkowników, odcinając im na godzinę 
do półtorej możliwość korzystania z księgozbioru podręcznego. Od momentu pojawienia 
się w BJ pierwszych elektronicznych źródeł bibliograficznych (baza CD-ROM „Humani�
ties Index” IX 1991) należało rozszerzyć tematykę szkoleń i pokazów także o bibliogra�
ficzne bazy danych – te dostępne na CD-ROM-ach oraz te coraz liczniejsze dostępne on�
line (również za darmo). Ze względu jednak na małą liczbę komputerów (do 3 zestawów 
komputerowych) w OIN BJ oraz brak sali szkoleniowej z odpowiednim wyposażeniem 
było to prawie niemożliwe.

Kiedy w październiku 2001 r. oddano do użytku nowe skrzydło BJ z salą konferen�
cyjną wyposażoną m.in. w komputer podłączony do Internetu i rzutnik multimedialny, 
pojawiły się nowe możliwości przeprowadzania szkoleń i wykładów. Zajęcia zapocząt�
kowano w październiku 2004 r., a jedynym ograniczeniem w wykorzystywaniu sali kon�
ferencyjnej na szkolenia jest trudność w znalezieniu wolnego terminu. Sala konferencyj�
na jest bowiem wynajmowana za opłatą. 

Większość szkoleń miała charakter pokazu, podczas którego omawiano zasady ko�
rzystania z baz danych, wykonując przykładowe wyszukiwania. Żeby jednak szkolenie 
z zakresu korzystania z baz danych miało wymiar bardziej praktyczny, kilka razy5 pokaz 
połączono z ćwiczeniami. Z braku odpowiednio wyposażonej sali szkoleniowej zajęcia 
dotyczące ważniejszych bibliograficznych baz danych Biblioteki Narodowej przepro�
wadzono w Czytelni Informacji Naukowej, wykorzystując 9 spośród 13 znajdujących 

5 Zajęcia takie odbyły się 3 razy: w I 2003 r. (3 grupy), w I 2004 r. (4 grupy) oraz w XII 2004 r. (2 grupy), 
dla studentów I roku polonistyki UJ.
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Kierunek – rok Liczba 
grup

Miesiąc i rok, 
w których zajęcia 

się odbyły
Tematyka zajęć5

bibliotekoznawstwo i informacja 
naukowa UJ – I rok 2 V 1997 zbd

filozofia UJ – III rok 1 X 1996 zbd
filozofia UJ – IV rok 1 X� 1997 źid; zbd; OPAC; BJ
filozofia UJ – studenci różnych lat 1 X� 2002 OPAC; zbd
filozofia UJ 1 X�� 2003 OPAC; zbd
geografia UJ 1 X 1996 źid
historia UJ – seminarium 
magisterskie 1 V 2000 źid; zbd; bdBN

judaistyka UJ – III rok 1 X� 2004 bdBN; zbd
polonistyka UJ – I rok 4 � 1997 bdBN
polonistyka UJ – I rok 4 X 2002 OPAC; bdBN
polonistyka UJ – I rok 3 � 2003 bdBN
polonistyka UJ – I rok 2 X� 2003 OPAC; źid
polonistyka UJ – I rok 4 � 2004 bdBN
polonistyka UJ – I rok 2 X� 2004 OPAC
polonistyka UJ – I rok 2 X�� 2004 bdBN
psychologia UJ – III rok 1 XI 1996 zbd
socjologia UJ – I rok 1 V 2002 OPAC; zbd
wiedza o teatrze UJ – II rok 1 X 2003 OPAC
wiedza o teatrze UJ – II rok 1 X 2003 bdBN
wiedza o teatrze UJ – II rok 1 X� 2003 zbd

wiedza o teatrze UJ – II rok 1 �� 2004 jak się opracowuje 
bibliografię osobową

wiedza o teatrze UJ – II rok 2 X 2004 bdBN
wiedza o teatrze UJ – II rok 2 � 2005 teatr w Internecie

Tab. 6. Szkolenia na zamówienie UJ w latach 1996 – II 2005, przeprowadzone przez Oddział 
Informacji Naukowej (i Katalogów) BJ: afiliacja przeszkolonych grup, tematyka.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk i sprawozdań 
Oddziału Informacji Naukowej (i Katalogów) BJ.

6 W kolumnie ‘Tematyka zajęć’ zastosowano następujące skróty: 
bdBN – Bazy danych Biblioteki Narodowej w Warszawie (CD-ROM lub online)
BJ – Ogólne zasady korzystania z BJ
OPAC – Korzystanie z Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ
zbd – Zagraniczne bazy danych z danej dziedziny (CD-ROM lub online)
źid – Źródła informacji z danej dziedziny.
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się w niej komputerów. Po wysłuchaniu omówienia zasad wyszukiwania, ilustrowanego 
planszami (lub foliami) przedstawiającymi wygląd ekranów na kolejnych etapach wyszu�
kiwania, studenci otrzymywali kartki z pięcioma konkretnymi zadaniami do wykonania, 
siadali przy komputerach i mieli okazję wykorzystać świeżo nabytą wiedzę w praktyce.

... i od marca 2005 r.
Jak widać w tabeli 5, szkoleń na zamówienie było coraz więcej, podjęto więc decyzję 

o zorganizowaniu stałego cyklu wykładów pod tytułem „Ars Quaerendi – wyszukiwa�
nie informacji: narzędzia i strategie” (AQ). Pierwszy cykl odbył się w marcu 2005 r.7 
i obejmował 5 wykładów. Tematyka cyklu stopniowo się poszerzała i obecnie obejmuje 
on 8 wykładów dotyczących wyszukiwania w katalogach BJ, dostępnych w Internecie 
(OPAC i zeskanowany katalog alfabetyczny druków zwartych wydanych do 1949 r.), 
w polskich bibliograficznych bazach danych dostępnych online (bazy Biblioteki Narodo�
wej w Warszawie oraz inne), w zagranicznych bazach danych prenumerowanych w UJ, 
wyszukiwania informacji w Internecie (dla początkujących oraz dla zaawansowanych), 
a także strategii wyszukiwania. Cykl powtarzany jest co miesiąc od października do 
maja. Stroną organizacyjną zajmują się pracownicy OIN BJ. Wykłady prowadzą pra�
cownicy różnych oddziałów BJ. Na potrzeby cyklu wykładów „Ars Quaerendi” udało się 
wynegocjować stałą rezerwację sali konferencyjnej we wtorki w godzinach 8.00–15.00 
(od października 2008 r. – w środy w tych samych godzinach).

Wykłady mają charakter otwarty – są adresowane do wszystkich zainteresowanych 
(nawet niekoniecznie czytelników BJ), ale większość słuchaczy pochodzi z UJ. Pokazuje 
to tabela 7. 

Wykłady pomyślane są głównie jako wsparcie i pomoc dla tych pracowników nauko�
wych UJ, którzy prowadzą zajęcia z przedmiotów typu: Warsztat bibliograficzny, Wstęp 
do badań, a także dla prowadzących seminaria licencjackie czy magisterskie. Często na�
rzekają oni, że w trakcie zajęć brak im czasu na uczenie studentów korzystania z katalogu 
UJ czy baz danych. Mogą więc przyjść z grupą na dany wykład. Niektórzy prowadzący, 
którzy stale korzystają z oferty BJ, już przy ustalaniu terminów swoich zajęć na uczelni 
kierują się harmonogramem AQ. Studenci, którzy z jakichś powodów nie mogli brać 
udziału w wykładzie ze swoją grupą, mogą to nadrobić, przychodząc w innym miesiącu. 
Osoby, które wysłuchały danego wykładu, mogą dostać w BJ pisemne potwierdzeniem 
obecności – do przedłożenia u prowadzącego.

7 Więcej informacji o wykładach AQ zawiera referat Aleksandry Prokop-Kacprzak pt. Ars Quaerendi czyli 
sztuka wyszukiwania informacji bez tajemnic, wygłoszony podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Nauko-
wej „Zarządzanie informacją w nauce”. Katowice, 23-24 listopada 2006 r. (materiały w druku).
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2005
III-V, 
X�X��

UJ 82,4 76,4 84,7 46,3 30,6 – – – 100

inne uczelnie 12,2 16,9 6,1 47 65,3 – – – –

inne instytucje 3,9 5,6 7,1 5,3 4,1 – – – –

brak danych 1,5 1,1 2,1 1,4 – – – – –

2006
I-V, 

X�X��

UJ 60,5 90,4 50,3 90,6 66,7 72,2 – – 100

inne uczelnie 6,4 6,9 22,6 4,7 19 5,6 – – –

inne instytucje 3,7 1 0,6 1,9 4,8 16,6 – – –

brak danych 29,4 1,7 26,5 2,8 9,5 5,6 – – –

2007
I-V, 

X�X��

UJ 79,3 69,7 94,1 87,4 77,6 90,8 81,9 – –

inne uczelnie 6,9 17,1 3,2 7,4 8,2 4,6 9,7 – –

inne instytucje 6,9 7,9 1,6 4,2 6 3,3 2,8 – –

brak danych 6,9 5,3 1,1 1 8,2 1,3 5,6 – –

2008
��V

UJ 44,4 41,2 28,1 82,9 50 40 16,7 50 100

inne uczelnie – 29,4 15,6 5,7 25 10 25 21,4

inne instytucje 55,5 29,4 56,3 11,4 25 50 58,3 28,6

Tab. 7. Wykłady „Ars Quaerendi – wyszukiwanie informacji: narzędzia i strategie”: 
struktura słuchaczy w poszczególnych latach (w %).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk 
Oddziału Informacji Naukowej (i Katalogów) BJ.

8 Wykład odbywa się od X 2006 r.
9 Wykład odbywa się od I 2007 r.
10 Wykład odbywa się od I 2008 r.
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Jeśli odbiorcom nie pasuje termin AQ i chcieliby któryś z wykładów cyklu (albo inne 
zajęcia) zamówić w innym czasie, jest to możliwe, ale czasami niestety tylko teoretycz�
nie: prowadzący AQ są zawsze gotowi, ale sala nie zawsze jest wolna. Istnieje wprawdzie 
inna możliwość rozwiązania tego problemu: skoro nie może Mahomet (słuchacz) przyjść 
do góry (BJ), to może zaistnieć sytuacja odwrotna: wykładowca z BJ może przyjść z wy�
kładem do zainteresowanej wykładem jednostki UJ (jeśli tylko dysponuje ona odpo�
wiednim wyposażeniem). Na razie taka możliwość była rzadko praktykowana. W marcu 
2006 r. wykład AQ na temat zagranicznych baz danych prenumerowanych na UJ został 
przeprowadzony przez dwoje prowadzących z BJ w Instytucie Fizyki UJ na prośbę tego 
instytutu. W styczniu 2006 r. zaś miała miejsce inna sytuacja: pracownik naukowy In�
stytutu Polonistyki UJ chciał zamówić wykład o bazach danych Biblioteki Narodowej 
online dla studentów niestacjonarnych. Ponieważ z różnych względów bibliotekarz BJ 
prowadzący zwykle ten wykład nie mógł się tym zająć w proponowanym – sobotnim 
terminie, przeszkolił pracownika UJ jako osobę prezentującą bazy danych Biblioteki 
Narodowej. Jak więc widać, BJ stara się znaleźć rozmaite rozwiązania, aby zaspokoić 
potrzeby szkoleniowe pracowników UJ.

BJ stara się dotrzeć z informacją o cyklu AQ do jak najszerszego grona potencjalnych 
zainteresowanych. Zamieszczanie harmonogramów AQ na stronie domowej BJ, na stro�
nie domowej UJ (za pośrednictwem Ośrodka Informacji i Promocji UJ), w budynku BJ, 
informowanie bibliotek instytutów i wydziałów BJ – to podstawowe sposoby promocji. 
Oprócz tego do pracowników naukowych UJ, których wykłady AQ mogą interesować, 
zaczęto wysyłać e-maile z harmonogramami wykładów. Nazwiska pracowników są wy�
szukiwane w systeme USOS11. Tu, w Katalogu Publicznym za pomocą wyszukiwarki 
przedmiotów szukane są zajęcia typu: wstęp do, warsztaty, bibliografia, metodologia, na�
uki pomocnicze, seminarium licencjackie, seminarium magisterskie. Przy przeglądaniu 
wyników wyszukiwania wybierane są raczej przedmioty nauczane na kierunkach humani�
stycznych i społecznych. Z informacji wyświetlonych po kliknięciu na stronę przedmiotu 
brane są nazwiska osób, które będą prowadzić dany przedmiot w okresie, którego dotyczy 
harmonogram. Dzięki temu, że od czerwca 2007 r. wszyscy pracownicy UJ mają służbo�
we konta pocztowe na tym samym serwerze, potrzebne adresy można znaleźć przez opcję 
wyszukiwania w programie pocztowym, używanym na tym serwerze (Sun Java™ System 
Messenger Express). Na razie jednak efekty tych działań nie przekładają się na wzrost 
frekwencji na wykładach AQ ani na zwiększenie liczby wykładów dodatkowych na zamó�
wienie. Pracownicy OIN BJ myślą więc o rozszerzeniu działań promocyjnych. Rozpoczę�
to już także budowanie kursu zdalnego nauczania na platformie Moodle, administrowanej 
przez Centrum Zdalnego Nauczania UJ i tworzącej Jagielloński Kampus Wirtualny12.

11 System USOSweb Uniwersytetu Jagiellońskiego [online] [dostęp 18.11.2008]. Dostępny w Internecie: 
http:// www.usosweb.uj.edu.pl.

12 Jagielloński Kampus Wirtualny [online] [dostęp 18.11.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.czn.uj.edu.pl/moodle/.
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Pokazy zbiorów specjalnych
W BJ odbywają się również zajęcia dydaktyczne dla studentów, wykorzystujące wy-

brane obiekty zbiorów specjalnych BJ. Pracownik naukowy, który chciałby przeprowa-
dzić tego rodzaju zajęcia, zwraca się z pisemną prośbą do dyrekcji BJ. Ta kieruje sprawę 
dalej – do odpowiedniego oddziału. Uzgadniane są szczegóły – termin, obiekty do pre-
zentacji, liczebność grup (o ile nie podane były od razu w piśmie), miejsce spotkania. 
Obiekty są wybierane albo przez pracownika UJ, albo pozostawia on szczegóły bibliote-
karzom BJ, określając tylko tematykę zbiorów. 

Tabela 8 prezentuje liczbę pokazów obiektów rękopiśmiennych, przeprowadzonych 
w Czytelni Rękopisów BJ w ciągu ostatnich 7 lat. Zauważyć można, że organizowano 
je częściej dla innych odbiorców niż na zamówienie pracowników naukowych UJ. Byli 
nimi najczęściej goście BJ. Cieszy jednak fakt, że choć w mniejszej liczbie, to jednak 
pokazy rękopisów dla studentów UJ się odbywają. 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Liczba pokazów  
na zamówienie  

pracowników UJ
1 – 1 – 8 1 2 10

Liczba pokazów dla 
innych odbiorców 11 14 7 10 13 13 19 17

Tab. 8. Pokazy przeprowadzone w Oddziale Rękopisów BJ w latach 2000-2007.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk Oddziału Rękopisów BJ.

Za przykład niech posłuży tu pokaz, który odbył się 29.XI.2007 r. w Czytelni Zbio-
rów Specjalnych BJ na zamówienie pani adiunkt z Katedry Teatru UJ w ramach prowa-
dzonych przez nią zajęć obowiązkowych ze studentami II roku studiów licencjackich 
kierunku Wiedza o teatrze z przedmiotu Podstawy warsztatu teatrologa. Przedstawicielki 
Oddziału Rękopisów, Oddziału Zbiorów Graficznych i Kartograficznych oraz Oddziału 
Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego wybrały i bardzo profesjonal-
nie zaprezentowały dotyczące teatru dawnego i współczesnego obiekty: zdjęcia, rysun-
ki, inne materiały ikonograficzne, afisze, rękopisy i spuścizny pozostawione przez ludzi  
teatru. Studenci mieli m.in. okazję zobaczyć kwit wypisany własnoręcznie przez Wojcie-
cha Bogusławskiego, fotografie przedstawiające Helenę Modrzejewską, XIX-wieczne re-
żyserskie i suflerskie egzemplarze sztuk, XIX-wieczne afisze teatru krakowskiego, wśród 
nich te drukowane na jedwabiu. Ponieważ bibliotekarki ubolewały nad zbyt rzadkim 
wykorzystaniem tych materiałów, studenci dostali jako zadanie domowe przygotować 
ulotkę reklamującą zbiory teatraliów BJ albo napisać rozmowę z jednym z obejrzanych 
eksponatów. Niektóre prace studentów mogłyby być od razu (lub po małych tylko korek-
tach) posłane do druku i wykorzystane przez BJ.
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* * *
Przywołano oczywiście tylko niektóre przykłady współpracy BJ z UJ. Jest to z pew�

nością obraz nieco jednostronny, widziany oczami bibliotekarza BJ. Nie będzie jednak 
chyba przesadą stwierdzenie, że BJ w miarę posiadanych możliwości personalno-tech�
nicznych oraz obowiązków wynikających z wielości pełnionych funkcji stara się włą�
czać w procesy naukowe i dydaktyczne swojej macierzystej uczelni. Nawet jeśli zaple�
cze techniczne jest niewystarczające, dąży do znalezienia rozwiązań satysfakcjonujących 
wszystkich, korzystając przy tym z nowych możliwości, oferowanych przez UJ.

Dla pełniejszego obrazu ciekawe byłoby poznanie opinii środowiska naukowo-dy�
daktycznego oraz studentów UJ o współpracy z BJ. Niestety, nie były prowadzone do 
tej pory ani przez BJ, ani przez UJ żadne systematyczne szersze badania na ten temat. 
Nadrobienie tego wydaje się być dla BJ ważnym zadaniem na przyszłość.
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The cooperation of the Jagiellonian Library with the 
Jagiellonian University in Krakow faculty and students 

The article presents a few examples of the cooperation of the Jagiellonian Library with 
the faculty and students of the Jagiellonian University in Kraków. In particular, collection 
development and circulation issues are discussed. Also described is the participation of 
the Jagiellonian University in the educational process, with particular emphasis on the 
lecture series “Ars Quaerendi: information search – tools and strategies.”
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aldona chachlikowSka, kryStyna Jazdon

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Działalność naukowa biblioteki akademickiej  
i jej efekty na przykładzie Biblioteki  

Uniwersyteckiej w Poznaniu

W artykule omówiono problematykę pracy naukowej bibliotekarzy w kontekście oceny pa-
rametrycznej i kategoryzacji bibliotek. Podkreślone zostało znaczenie dotacji na działalność 
statutową dla biblioteki jako wymiernego efektu kategoryzacji a także możliwość ubiegania 
się o uczelniane fundusze na badania własne, które to subwencje pozwalają pracownikom 
na realizację projektów badawczych. Rezultatem działalności naukowej pracowników me-
rytorycznych biblioteki jest wzrost liczby publikacji i wewnętrznych prac naukowych, czego 
przejawem jest intensyfikacja działalności wydawniczej instytucji. Ważnym skutkiem tych 
działań jest satysfakcja pracowników zainteresowanych działalnością naukową, i wzrost 
liczby osób dążących do uzyskania tytułu bibliotekarza dyplomowanego.

Biblioteki akademickie są placówkami łączącymi funkcje naukowe z funkcjami 
usługowymi. Biblioteki uczelni wyższych, zazwyczaj największe w regionie, posiadają 
często bogate księgozbiory, które w naturalny sposób angażują pracowników do reali�
zowania prac badawczych. Naukowe księgozbiory a przede wszystkim bogate zbiory 
specjalne to priorytetowe pola działalności bibliotekarzy w tym zakresie. Duże znacze�
nie ma także działalność naukowa na polu badań historycznych nad dziejami książki 
i  ruchem wydawniczym. Liczą się także badania w sferze organizacyjnej, dzięki którym 
opracowanie zbiorów, ich organizacja, zasady udostępniania i informacja naukowa a tak�
że zarządzanie biblioteką naukową są najkorzystniejsze dla użytkowników. Biblioteki 
akademickie zatrudniają obok pracowników służby bibliotecznej także bibliotekarzy dy�
plomowanych a więc pracowników naukowych, których przywilejem, ale i obowiązkiem 
jest działalność naukowa. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pracuje 26 bibliote�
karzy dyplomowanych. Specyfika dużej biblioteki umożliwia niejednokrotnie włączanie 
się w realizację projektów naukowych także osobom zatrudnionym na etatach służby 
bibliotecznej. W wielu przypadkach są to młode, ambitne osoby myślące w przyszłości 
o uprawnieniach bibliotekarza dyplomowanego, często (a tak jest w przypadku Biblio�
teki Uniwersyteckiej w Poznaniu) jest to całkiem duża grupa pracowników. W wielu 
bibliotekach akademickich praca naukowa jest też pożądaną i realizowaną od wielu lat 
tradycją. Naturalne jest więc dążenie do ujęcia tej działalności w pewne ramy organiza�
cyjne i oczekiwanie na wymierne korzyści. 
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Zorganizowana działalność wydawnicza prowadzona jest w Bibliotece Uniwersy�
teckiej w Poznaniu od 1958 r. Właśnie 50 lat temu ukazał się pierwszy numer Biule-
tynu Biblioteki Głównej UAM. W 1960 r. wspomniany Biuletyn przekształcony został 
w Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej Biblioteka. W 2008 r. ukaże się 12 (21) tom nowej 
edycji naszego Rocznika. W 2007 r. Biblioteka umieszczona została na liście czasopism 
punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (4 punkty za artykuł). Od 
1960 r. publikujemy serię Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, w ramach której 
ukazało się 29 pozycji zwartych i jedna seria Spisy Zawartości Prasy Wielkopolskiej. 
Wymienić należy tutaj kilka bardzo wartościowych tytułów takich jak: Katalog inku-
nabułów autorstwa Wiesława Wydry (Poznań, 2002), Katalog druków współczesnych 
w zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w opracowaniu Andrzeja 
Karpowicza (Poznań, 2000) czy też Poznań na widokówkach w latach 1893-1918 – Ja�
kuba Skuteckiego (Poznań, 2000).

Wydawane w tej serii prace to nie zawsze efekt działalności osób zatrudnionych 
w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 
Warunkiem w tym wypadku jest natomiast, aby praca przygotowana została w oparciu 
o zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej. Przykładem tego typu wydawnictwa są Szkice Egip-
skie: wrażenia z podróży, studia i materiały Józefa Kościelskiego, które do druku przy�
gotował i opatrzył wstępem poznański historyk Hieronim Kaczmarek (Poznań, 2007). 
W ramach serii Antiquitates Minutae, prezentowane są najciekawsze zabytki piśmien�
nictwa ze zbiorów Biblioteki wraz z komentarzami specjalistów. Najnowszym tytułem 
w tej serii jest Przyjaciel Ludu czyli Tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 
w opracowaniu Krystyny Jazdon (Poznań, 2007). Kolejnym zadaniem, przygotowywa�
nym wspólnie z Instytutem Filologii Polskiej UAM, jest seria Bibliotheca paleotyporum 
in lingua polonica impressorum, czyli edycje w formie reprintów najstarszych polskich 
druków, pierwszym wydawnictwem w tej nowej serii jest: [Raj duszny] Hortulus animae 
polonice [Kraków, Florian Ungler i Wolfgang Lern, 1513] (Poznań, 2006) w opracowa�
niu Wiesława Wydry. 

Działalność wydawnicza instytucji non profit to zagadnienie dosyć trudne. Najważ�
niejszy jest fakt, że są to wydawnictwa naukowe i muszą być przygotowane na odpowied�
nim poziomie, stąd każda publikacja ukazująca się w ramach naszej oferty jest oceniana 
przez dwóch recenzentów zewnętrznych. Druga sprawa to finansowanie niskonakłado�
wych publikacji, które z jednej strony są przejawem działalności marketingowej i (obok 
strony WWW i konferencji) promocją biblioteki z drugiej strony powinny być sprzeda�
wane – stąd księgarnie internetowe i okazjonalne kiermasze własnych publikacji.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jest organizatorem dużych, często międzyna�
rodowych konferencji naukowych, nierzadko mających wpływ na dalszy rozwój i cha�
rakter działalności bibliotek w Polsce. Należy tu wspomnieć konferencje: Biblioteki 
naukowe. Automatyzacja. Organizacja. Zarządzanie (Poznań, 1994); Stan i potrzeby 
polskich bibliotek uczelnianych (Poznań, 2002) czy też Źródła do dziejów braci czeskich 
w bibliotekach i muzeach polskich (Kórnik – Poznań 2004). Poplonem tych konferencji 
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są materiały konferencyjne (zazwyczaj ukazujące się poza seriami). Ostatnio wydane 
zostały materiały, będące efektem konferencji pod tym samym tytułem: Gazety. Zasoby. 
Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/Informacja (Poznań, 2006) w opraco�
waniu Artura Jazdona i Aldony Chachlikowskiej. 

Od kilku lat pracownicy Biblioteki publikują rocznie około 1-2 wydawnictw zwar�
tych oraz 40-50 artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych. Tematyka 
publikacji to zarówno problematyka dotycząca bibliotekarstwa, jak i realizacja własnych 
zainteresowań często opartych o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki. Pracow�
nicy Biblioteki uczestniczą także, z referatami, w wielu konferencjach i seminariach na�
ukowych, polskich i zagranicznych. 

Efektem podejmowanej przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 
działalności naukowej, była decyzja Dyrekcji BU o poddaniu Jednostki ocenie para�
mentycznej, efektem której było uzyskanie przez Bibliotekę Uniwersytecką Poznaniu, 
w 2000 r., kategorii naukowej Komitetu Badań Naukowych, obecnie kategorii Minister�
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Biblioteka otrzymała kategorię trzecią – najwyższą 
jaką uzyskać może biblioteka uczelniana1. Uzyskanie kategorii naukowej pociąga za sobą 
konieczność corocznego składania Ankiety Jednostki, przygotowywanej przez Ośrodek 
Przetwarzania Informacji w formie elektronicznej. Na podstawie kompletu ankiet za lata 
2005-2008, w czerwcu 2009 r. nastąpi ponowna ocena parametryczna i kategoryzacja 
jednostek naukowych.

Kategoryzacja jednostki skutkuje przyznawaniem dotacji na działalność statutową. 
Dotacje, które otrzymują biblioteki niestety nie są wysokie, jednak mimo wszystko po�
zytywnie wpływają i motywują do pracy naukowej zainteresowanych bibliotekarzy. Ka�
tegoryzowana jednostka jest też dobrze postrzegana w uczelni, jako placówka ambitna 
i aktywna, co przekłada się z kolei na uwzględnianie od trzech lat Biblioteki w podziale 
dotacji przyznawanej uczelni na badania własne. Jest to na tyle znacząca suma, że istnie�
je możliwość rozpisywania wewnętrznych konkursów, dzięki którym przygotowywane 
są przez pracowników Biblioteki projekty usprawniające pracę Instytucji na wszystkich 
szczeblach działalności. Jednym z ważniejszych było przygotowanie szczegółowego sce�
nariusza i scenopisu a następnie realizacja, przy pomocy programu EASYPANO – syste�
mów fotografii panoramicznej, elektronicznej wersji Przysposobienia bibliotecznego dla 
studentów pierwszego roku studiów w UAM. Rozwiązany został w ten sposób problem 
pierwszego etapu szkolenia studentów w zakresie korzystania z biblioteki i podstaw in�
formacji naukowej. 

Wartym odnotowania projektem, zrealizowanym w ramach badań własnych, jest 
wprowadzony w życie w roku 2007 „Opis stanowisk pracy w Bibliotece Uniwersy�
teckiej w Poznaniu”, zawierający informacje o celu istniejących stanowisk, zadaniach 
i obowiązkach, spodziewanych rezultatach i miejscu danego stanowiska pracy w całej 

1 Streich W.: Kieruję jednostką naukową. Rozmowa z dr. Mirosławem Supruniukiem, dyrektorem Biblioteki 
Uniwersyteckiej (UMK Toruń), Głos Uczelni [online] marzec 2004 [dostęp 28.05.2008]. Dostępny w In�
ternecie: http://glos.umk.pl/2004/03/kieruje/.
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strukturze organizacyjnej Biblioteki. Celem stworzenia opisów stanowisk pracy, zgodnie 
z obowiązującą w krajach Unii Europejskiej normą ISO 9000, było stworzenie rejestru 
wymagań dla osób już pracujących lub ubiegających się o zatrudnienie oraz zastąpienie 
dotychczasowych zakresów obowiązków nowymi znormalizowanymi opisami. Korzy�
ści wynikających z opisu stanowisk pracy jest wiele. Najważniejsze nich to te mające 
wpływ na nowoczesną organizację, zarządzanie i funkcjonowanie biblioteki. Wypraco�
wuje się kanony mające wpływ na budowę struktury organizacyjnej i jej przekształce�
nia, stanowiące podstawę do planowania zatrudnienia oraz wartościowania stanowisk 
pracy ważnych dla instytucji. Niewątpliwą korzyścią jest możliwość dokładnego spre�
cyzowania oczekiwań wobec pracowników zatrudnionych, jak i rekrutowanych do pra�
cy. Czytelność Opisu stanowisk pozwala również na precyzyjne określenie oczekiwań 
zawodowych przez przełożonych i wykorzystanie wszystkich zdobytych umiejętności 
i doświadczeń zawodowych pracowników2. 

Ważnym z pewnością projektem, przygotowywanym i realizowanym przez pracowni�
ków Biblioteki, jest System Okresowej Oceny Pracowników (SOOP). Regularne ocenianie 
osób zatrudnionych w danej instytucji jest instrumentem polityki motywacyjnej, jak rów�
nież umożliwia diagnozę potencjału rozwojowego pracownika stanowiąc podstawę najlep�
szego wykorzystania zdolności i kwalifikacji oraz planowania ścieżki rozwoju. Ważnym 
elementem okresowego oceniania jest informacja dla pracowników „jak postrzegana jest 
ich praca”. System ten zacznie być wprowadzony w życie pod koniec bieżącego roku. 

Uczestnictwo w podejmowaniu działalności naukowej motywuje pracowników do po�
szerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Realizacja tych potrzeb następuje 
głównie w formie kształcenia podyplomowego, zdobywania stopni naukowych i uzyski�
wania tytułu bibliotekarza dyplomowanego. Dwunastu pracowników Biblioteki Uniwer�
syteckiej posiada tytuł doktora, a pięć osób jest w trakcie przygotowywania rozprawy 
doktorskiej. Studia podyplomowe, na które kierowano pracowników BU, nie zawsze me�
rytorycznie zaspokajały oczekiwania zarówno dyrekcji, jak i pracowników. W związku 
z tym w lutym 2008 r., wspólnie z Instytutem Filologii Polskiej UAM uruchomiono pro�
wadzone przez zatrudnionych w bibliotekach naukowych specjalistów i pracowników 
nauki Studia Podyplomowe: Współczesna Biblioteka Naukowa. Realizowany w trakcie 
zajęć program pozwala mieć nadzieję, że absolwenci Studiów będą chętnie podejmować 
nowe wyzwania stawiane współczesnym bibliotekarzom. 

Pracownicy Biblioteki prowadzą różnorodne zajęcia dydaktyczne. Uczestniczą w or�
ganizowaniu zajęć specjalistycznych np. dla grup doktorantów. Szkolenia te prowadzone 
są pod kątem potrzeb indywidualnych na poszczególnych wydziałach uczelni. Dużą rolę 
przywiązuje się także do kształcenia zainteresowanych ofertą Biblioteki indywidualnych 
użytkowników. Wielu pracowników Biblioteki realizuje zajęcia dydaktyczne z zakresu 
współczesnego bibliotekarstwa, organizacji i zarządzania, historii książki, czytelnictwa 

2 Jazdon K., Wesołowska-Mis H.: Elektroniczne opisy stanowisk pracy jako element nowoczesnego zarzą�
dzania biblioteką, na podstawie doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Bibliotekarz 2008 
nr 5, s. 18-21.
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czy też informacji naukowej na studiach podyplomowych, licencjackich dziennych oraz 
zaocznych w Instytucie Filologii Polskiej UAM, Wyższej Szkole Umiejętności Spo�
łecznych w Poznaniu, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu czy też na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. 

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu uczestniczy także w naukowych, bibliotekar�
skich programach ogólnopolskich i regionalnych. Jest koordynatorem projektu Analiza 
Funkcjonowania Polskich Bibliotek Naukowych, którego nadrzędnym celem jest wypra�
cowanie standardów/wzorców dla polskich bibliotek naukowych. Projekt zakłada reali�
zację następujących zadań:

pozyskiwanie danych w celu opracowania wskaźników i standardów dla bibliotek  �
naukowych w Polsce,
opracowywanie i publikowanie rocznych raportów, �
rekomendowanie wskaźników istotnych dla charakterystyki działalności bibliotek,  �
twórcom rankingów krajowych (publikowanych np. w prasie),
opracowanie metody oceny funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce, �
prowadzenie badań porównawczych wyników analizy ze wskaźnikami i standardami  �
funkcjonowania zagranicznych bibliotek naukowych 3.
Należy wspomnieć także o cieszącym się popularnością wśród użytkowników regio�

nalnym projekcie Dokumenty Życia Społecznego w Wielkopolsce. Przedmiotem zainte�
resowania są tu zasoby, sposoby gromadzenia, opracowanie, sposoby przechowywania 
i udostępniania tego rodzaju dokumentów. Powstała w ten sposób, dzięki współpracy 
ponad osiemdziesięciu partnerów, baza komputerowa zapoznaje użytkowników z wyka�
zem instytucji gromadzących DŻS-y, ich rodzajami i wykazem zbiorów. Zgromadzony 
materiał został opracowany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu4. 

Biblioteka jest aktywnym członkiem NUKAT – Centralnego Katalogu Polskich Bi�
bliotek Naukowych. Bierze udział w projektach RILM – Répertoire International de Lit�
térature Musicale, to obszerna bibliografia piśmiennictwa muzycznego o zasięgu glo�
balnym służąca środowisku badaczy muzyki oraz RIPM – Retrospective Index to Music 
Periodicals (1800-1950) światowy, retrospektywny indeks czasopism muzycznych za 
lata 1800–1950. Uczestniczy w konsorcjum Polska Literatura Humanistyczna – ARTON 
(baza bibliograficzna zawierająca opisy bibliograficzne polskich dokumentów z zakresu 
językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii).

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jest uczestnikiem Wielkopolskiej Biblioteki 
Cyfrowej tworząc dostępy internetowe do zasobów edukacyjnych, dziedzictwa kultu�
rowego i regionaliów. Osoba kierująca Pracownią Zbiorów Masońskich bierze udział 
w pracach Stowarzyszenia Quator Coronati Gesellschaft. Biblioteka jako instytucja jest 
członkiem Stowarzyszeń LIBER i CERL.

3 Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce [online] [dostęp 26.05.2008]. Dostępny w Interne�
cie: http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/.

4 Dokumenty Życia Społecznego w bibliotekach, archiwach, muzeach i innych instytucjach wielkopolskich 
[online] [dostęp 29.05.2008]. Dostępny w Internecie: http://lib.amu.edu.pl/dzs/.
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Biblioteka staje także do konkursów o granty międzynarodowe, ministerialne i samo�
rządowe. W 2007 r. osiągnięto sukces w tej dziedzinie uzyskując, wspólnie z partnerami 
czeskimi i węgierskimi, dotację na realizację międzynarodowego projektu z Funduszu 
Wyszehradzkiego: Kultura pamięci w Europie Środkowo–Wschodniej w późnym śre�
dniowieczu. W ramach tego grantu przewidziane były konsultacje specjalistów, organi�
zacja międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w marcu 2008 r. w Cią�
żeniu k. Poznania oraz wydanie materiałów konferencyjnych do września tegoż roku.

W 2008 r. natomiast uzyskano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo�
wego na projekt Digitalizacja i medializacja XIX-wiecznych czasopism wielkopolskich, 
który będzie realizowany przez najbliższy rok.

Ważnym przejawem działalności naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 
jest utrzymywanie kontaktów i współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami na�
ukowymi: bibliotekami uczelni wyższych (m.in. bibliotekami uniwersyteckimi w Bay�
reuth, Bambergu i Berlinie), bibliotekami narodowymi (Książnica Morawska w Brnie), 
instytucjami fundacyjnymi (Biblioteka Martina Opitz’a w Herne) i wieloma innymi. 
Współpraca umożliwia wzajemne praktyki bibliotekarzy, podejmowanie wspólnych bi�
bliotecznych projektów badawczych i grantów, uczestnictwo w organizowanych przez 
partnerskie biblioteki konferencjach naukowych a także wzajemne usługi w ramach 
przesyłania dokumentów „Document delivery”. Tego typu kontakty wpisane są zazwy�
czaj w umowy ogólnouczelniane, rzadziej są umowami bezpośrednimi z naszymi part�
nerami.

Podsumowując, należy stwierdzić, że podejmowana w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Poznaniu działalność badawcza i naukowa przynosi wymierne efekty nie tylko w po�
staci ministerialnych i uczelnianych dotacji, ale również dzięki temu budowana jest jej 
pozycja i marka. Stawia to BU w rzędzie najlepszych bibliotek naukowych w kraju a jej 
pracownicy lepiej zaspokajają oczekiwania i potrzeby użytkowników.

Research activity of the academic library and its resulting 
outcome illustrated with the case example  

of Poznań University Library

The paper discusses research and scientific activity of librarians within the context of 
parametric evaluation and categorization of libraries. The significance of subsidies and 
grants provision in relation to the statutory activity of the library as a measurable effect 
of categorization as well as the ensuing possibility of application of parent institution’s 
funds and subsidies for the initiation of the library’s own line of research in individual 
projects are particularly emphasized in the paper. The outcome of the intensified research 
activity of specialists and academic librarians in the library is the increase in the number 
of publications and in-house research work followed by an increase in the publishing ac-
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tivity of the institution. An important result of these activities is the growing satisfaction of 
staff members involved in the activity, which is manifested by the increase in the number 
of those interested in improving their professional qualifications, e.g. in achieving the 
position of a certified (chartered) librarian.
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elżbieta czerwińSka, anna Jańdziak

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej

Współpraca biblioteki ze środowiskiem naukowym 
uczelni na przykładzie Politechniki Opolskiej

W referacie zaprezentowano główne aspekty współpracy bibliotek Politechniki Opolskiej 
z władzami, pracownikami naukowymi oraz studentami uczelni na styku działalności dy-
daktycznej, naukowej i usługowej. Skoncentrowano się na głównych zadaniach bibliote-
ki: gromadzeniu, opracowaniu, udostępnianiu i informacji naukowo-technicznej. Przed-
stawiono zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty tej współpracy.

Wstęp
Biblioteki uczelniane musiały zaadoptować się do zmian zachodzących na przestrzeni 

ostatnich dwudziestu lat. Do głównych przyczyn można zaliczyć:
rozwój technik informatycznych, telekomunikacyjnych, które spowodowały szybkie  �
wkroczenie komputerów i usług informatycznych do bibliotek,
rozwój szkolnictwa wyższego, powstawanie nowych uczelni, kierunków i specjalności, �
gwałtowny wzrost liczby osób studiujących, �
obniżające się z roku na rok nakłady na szkolnictwo wyższe.  �
Wszystkie te czynniki powodują, że biblioteki stanęły przed trudnymi zadaniami. 

Coraz więcej środków potrzeba na: komputeryzację, elektroniczne bazy danych, zapew�
nienie dostępu do tradycyjnych źródeł informacji dla coraz większej liczby studentów 
korzystających z biblioteki, a także wspomaganie procesu dydaktycznego i badań na�
ukowych prowadzonych na uczelni. Aby wspomaganie było efektywne musi istnieć wie�
lopłaszczyznowa współpraca pomiędzy uczelnią a biblioteką. Na tę współpracę składają 
się kontakty z władzami, pracownikami, studentami oraz innymi jednostkami wchodzą�
cymi w strukturę danej uczelni.

Współpraca z władzami uczelni
Biblioteka Politechniki Opolskiej w ramach współdziałania z władzami realizuje po�

litykę gromadzenia zbiorów, doposażenia biblioteki, remonty oraz politykę kadrową. 
W zakresie gromadzenia zbiorów w gestii władz dziekańskich, zgodnie z zarządzeniem 
rektora, leży finansowanie zakupu czasopism i książek zagranicznych ze środków NBS, 
NBW (nakłady na badania statutowe i własne) oraz współfinansowanie pełnotekstowych 
baz danych. 

Procentowy udział uczelni w finansowym wsparciu zakupu na przestrzeni ostatnich 
lat przedstawia rysunek 1. Na Politechnice Opolskiej wydziały pokrywają praktycznie 
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w całości zakup czasopism i książek zagranicznych oraz w połowie zakup baz elektro�
nicznych. Dziekani przeznaczają też pewną część środków na zakup polskich książek 
i czasopism, ale z roku na rok obserwujemy w tym przypadku tendencję spadkową.

Doposażenie biblioteki to przede wszystkim zakup potrzebnego sprzętu: komputerów, 
drukarek, skanerów, oprogramowania komputerowego oraz mebli. W ciągu ostatnich 
trzech lat dziekani sfinansowali między innymi zakup 12 multimedialnych stanowisk 
komputerowych do bibliotek swoich wydziałów. W zakresie remontów władze wspo�
magają bibliotekę w takich działaniach jak modernizacja pomieszczeń bibliotecznych, 
wymiana oświetlenia czy remont sanitariatów.

Rys. 1. Udział wydziałów w finansowaniu zakupu zbiorów w latach 2002-2007.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań biblioteki.

Dobra współpraca z władzami umożliwia prowadzenie efektywnej polityki kadrowej. 
Zgoda na tworzenie nowych stanowisk pracy, modernizację istniejącej struktury oraz do�
finansowanie kształcenia (studia podyplomowe, kursy, szkolenia) pozwala na zorganizo�
wanie wykwalifikowanego zespołu pracowników oraz profesjonalnego warsztatu pracy.

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na znaczenie współpracy biblioteki 
z Radą Biblioteczną jako organem nadzorującym i opiniującym funkcjonowanie pla�
cówki, w szczególności w zakresie polityki personalnej (obsadzania stanowisk kierow�
niczych) jak i gromadzenia zbiorów (pozytywne opiniowanie decyzji o zakupie nowych 
baz danych).
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Współpraca z pracownikami
Kolejna płaszczyzna współpracy przebiega na linii biblioteka – kadra naukowa uczel�

ni. W sferze dydaktyki pracownicy mają wpływ na dobór księgozbioru poprzez np. zgła�
szanie propozycji tytułów książek i czasopism do zakupu, ale nie jest to współpraca, 
która by nas satysfakcjonowała. Mimo uruchomienia w 2006 r. możliwości składania 
propozycji zakupu pocztą elektroniczną ze strony WWW biblioteki, niewielki odsetek 
pracowników korzysta z tej usługi. Bardzo często dowiadujemy się na senacie o powsta�
waniu nowych kierunków kształcenia, a od studentów o polecanych podręcznikach. Po�
woduje to intensywne poszukiwanie potrzebnych pozycji (nieraz wydanych przed kilku 
lub kilkunastu laty).

Pracownicy poszerzają zasoby biblioteczne przekazując do biblioteki materiały kon�
ferencyjne oraz autorskie egzemplarze własnych publikacji (rys. 2), kształtują również 
elektroniczne źródła informacji wyrażając zgodę na umieszczanie własnych publikacji 
w zasobach biblioteki cyfrowej (w przypadku Politechniki Opolskiej jest to Dolnośląska 
Biblioteka Cyfrowa).

Rys. 2. Ilości otrzymywanych darów od pracowników w latach 2003-2000.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań biblioteki.

W zakresie prac naukowych efektem współpracy jest tworzenie bazy dokumentującej 
dorobek naukowy pracowników w oparciu o wykazy publikacji, które, zgodnie z zarzą�
dzaniem rektora, powinny być dostarczane do biblioteki. Baza jest tworzona od 1976 r., 
początkowo w postaci tradycyjnej papierowej kartoteki, od 1992 r. w postaci kartoteki 
komputerowej, a w 2000 r. baza została udostępniona w Internecie. Obecnie liczy ponad 
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16 tys. opisów bibliograficznych, począwszy od pierwszych publikacji z 1966 r. Baza 
rejestruje: książki, artykuły z czasopism, referaty konferencyjne, opisy patentowe, prace 
doktorskie i habilitacyjne. Mimo, że pracownicy są zobowiązani przekazywać do bi�
blioteki informacje o swoich publikacjach, tylko część z nich wywiązuje się z tego obo�
wiązku. Aby zapewnić kompletność bazy, która później jest wykorzystywana do badań 
cytowań, pracownicy Oddziału Informacji Naukowej poświęcają dużo czasu na wyszu�
kiwanie wszystkich publikacji. 

Corocznie bibliotekarze przeprowadzają analizę wspomnianych już powyżej cytowań 
dla pracowników uczelni, wspomagając tym samym proces oceny parametrycznej jed�
nostek.

Współpraca ze studentami
Ścisła współpraca ze społecznością studentów przekłada się na zadowolenie użyt�

kowników z oferty biblioteki i chętne korzystanie z jej usług. Studenci mają wpływ na 
dobór księgozbioru dzięki możliwości zgłaszania zarówno tradycyjnie, jak i online, pro�
pozycji zakupu i chętnie z tej możliwości korzystają. 

Biblioteka systematycznie zaprasza do współpracy zarówno pracowników jak i stu�
dentów nie tylko w zakresie wspomnianej już wcześniej polityki gromadzenia, ale rów�
nież testowania baz danych i nowych rozwiązań bibliotecznych. Wyrażone opinie po�
zwalają na ocenę przydatności danego źródła informacji czy wdrażanego udogodnienia. 

Dzięki systematycznemu przeprowadzaniu od 1998 r. anonimowych badań ankieto�
wych, użytkownicy mogą wypowiedzieć się na temat oceny księgozbioru, usług biblio�
tecznych, pracy bibliotekarzy, godzin otwarcia, przydatności przysposobienia biblio�
tecznego, niedogodności w korzystaniu z biblioteki oraz mogą przedstawić propozycje 
zmian. Kierownictwo biblioteki zapoznając się z opiniami użytkowników może szybko 
reagować na zgłaszane uwagi i postulaty dotyczące jakości usług, poziomu obsługi czy 
zaplecza technicznego. Badania ankietowe umożliwiają bliższe poznanie użytkowników, 
zapoznanie się z oceną naszej pracy, potwierdzają celowość i słuszność wyborów czę�
ści działań, pozwalają na szybkie korygowanie niegodności i wytyczają kierunki pracy 
na przyszłość. Sugestie ankietowanych użytkowników są ważnymi argumentami w roz�
mowach z władzami uczelni na temat konieczności zwiększenia liczby etatów biblio�
tecznych, przyznawania większych środków na zakup zbiorów, modernizację sprzętu 
komputerowego oraz zwiększenia powierzchni bibliotecznych. Choć wszelkie dane sta�
tystyczne należy traktować z pewnym dystansem, to ogólnie biblioteka, usługi biblio�
teczne i jej pracownicy otrzymali na przestrzeni lat 1998-2006 od respondentów ocenę 
dobrą, co sugeruje, że biblioteka trafia w potrzeby swoich użytkowników. 

Współpraca z jednostkami uczelni
Znaczącą pozycją w gromadzeniu zbiorów są dary otrzymywane z wydawnictwa na�

szej uczelni. Reguluje to zarządzenie rektora, na podstawie którego wydawnictwo bez�
płatnie przekazuje bibliotece 35 egzemplarzy każdego opublikowanego tytułu. Dzięki 
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temu część tych pozycji trafia do udostępniania, a część rozsyłana jest w ramach wymia�
ny do bibliotek krajowych i zagranicznych. 

Pozytywne doświadczenia mamy w tworzeniu bazy odnotowującej tematy prac dy�
plomowych, doktorskich i habilitacyjnych obronionych na Politechnice Opolskiej. W ra�
mach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej biblioteka 
od 2005 r. dokumentuje wszystkie te prace. Baza ta dostępna jest w Internecie (rys. 3).

 

Rys. 3. Bazy danych tworzone we współpracy z Akademickim Inkubatorem 
Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej.

Źródło: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej [online]  
[dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.inkubator.po.opole.pl/.

Dzięki współpracy z Uczelnianym Ośrodkiem Informatycznym w 2007 r. legityma�
cja elektroniczna stała się również kartą biblioteczną, usprawniono tym samym obsługę 
studentów.

Biblioteka aktywnie uczestniczy w życiu uczelni. Rok rocznie bierzemy udział 
w opolskich festiwalach nauki. Podczas dnia otwartego na uczelni staramy się przybliżyć 
zainteresowanym pracę biblioteki, jej zasoby – zarówno tradycyjne (na nośniku papiero�
wym), jak i elektroniczne. Podczas pikniku pokazujemy tematyczne wystawy: „Z biblio�
teką przez wieki”, „Od wozu drabiniastego do statku kosmicznego – z historii transpor�
tu”, „Rolnictwo wczoraj i dziś” uzupełniane najciekawszymi pozycjami literaturowymi 
z naszych zbiorów. Stoisko biblioteki cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem uczest�
ników festiwali nauki. 
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Podsumowanie
Efektywna współpraca pomiędzy biblioteką a władzami, pracownikami i studenta�

mi jest podstawą właściwego funkcjonowania placówki w strukturze uczelni. Bibliote�
ka uczelniana jako jednostka usługowa musi wiedzieć czego wymagają od niej władze 
i czego oczekują użytkownicy.

Chcąc sprostać oczekiwaniom swoich użytkowników powinna także współpracować 
ze wszystkimi jednostkami organizacyjnych macierzystej uczelni. Współpraca ta musi 
realizować się na różnych płaszczyznach: w doborze księgozbioru, jego współfinanso�
waniu przez wydziały, instytuty czy katedry, wspomaganiu przez bibliotekę nowych kie�
runków i specjalności poprzez odpowiedni dobór źródeł informacji (książki, czasopisma 
oraz pełnotekstowe, abstraktowe i bibliograficzne bazy danych). Współpraca powinna 
również obejmować odpowiednie wyposażenie bibliotek wydziałowych. Partycypowa�
nie wydziałów w modernizacji tych placówek przyczynia się do stworzenia lepszych 
warunków pracy dla studentów i pracowników tych wydziałów. Tak funkcjonująca bi�
blioteka jest dobrze postrzegana przez użytkowników.

Bibliografia
1. Zarządzanie nr 43/2004 Rektora Politechniki Opolskiej w sprawie gromadzenia pu�

blikacji pracowników, materiałów konferencyjnych oraz prac dyplomowych studen�
tów Politechniki Opolskiej.

2. Zarządzenie nr 29/2006 Rektora Politechniki Opolskiej w sprawie obowiązku wypeł�
niania karty opisu pracy dyplomowej, rozprawy doktorskiej i rozprawy habilitacyj�
nej.

3. Zarządzenie nr 49/2007 Rektora Politechniki Opolskiej w sprawie przystąpienie Poli�
techniki Opolskiej w Opolu do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.

The cooperation of the library with the scientific  
environment  of the university on the example  

of Opole University of Technology

In the report main aspects of the cooperation of Opole University of Technology libraries 
with authorities, scientific workers and students on the point of junction of the didactic, 
scientific and service activities was presented. One concentrated on main library assign-
ments: collection, elaboration, throwing open and scientific-technical information. Both 
positive, as and negative aspects of this cooperation was represented.
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Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Promocja usług bibliotecznych na przykładzie 
Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

W działalności biblioteki promocją jest wszystko co służy powiadomieniu o niej, o lokali-
zacji, porach i warunkach korzystania, o rodzajach zasobów i usług jakie są do dyspozy-
cji oraz o merytorycznej zawartości tych zasobów. Jak też jest nią każda zachęta do sko-
rzystania z oferty. Istotne jest również stworzenie dogodnych możliwości tego korzystania 
oraz dobrej atmosfery.
Referat przedstawia zarys codziennych działań podejmowanych w Bibliotece Głównej 
Politechniki Warszawskiej kształtujących jej wizerunek i prestiż. Omówiono organizację 
biblioteki w strukturze uczelni, warunki i możliwości oddziaływania. Przedstawiono rów-
nież bariery z jakimi biblioteka zmaga się w środowisku akademickim. Ważnym elemen-
tem referatu jest zaprezentowanie sposobów promocji usług bibliotecznych adresowanych 
do całego środowiska zewnętrznego, środowiska akademickiego oraz bibliotekarskiego. 
Przedstawiono promocje zasobów elektronicznych biblioteki jako instytucji całościowo 
wspierającej naukę i dydaktykę. Zaprezentowano także akcje promocyjne podejmowane 
przez bibliotekę.

Wstęp
Biblioteki uczelniane należące do sieci bibliotek naukowych wyróżniają się spośród 

innych odmiennością funkcji społecznej, polegającej na służeniu rozwojowi i potrzebom 
nauki oraz na rozwijaniu kultury umysłowej i technicznej społeczeństwa1. Podstawowym 
celem ich działalności jest tworzenie i prowadzenie warsztatu pracy dla pracowników na�
ukowych, studentów a także coraz częściej dla pozostałych osób zatrudnionych w uczel�
ni oraz osób spoza niej.

Biblioteka obok wydziałów i jednostek pozawydziałowych, zajmuje istotne miejsce 
w strukturze uczelni. Jako skarbnica wiedzy gromadzi i przechowuje dorobek piśmien�
niczy, udostępnia zbiory i usługi, priorytetowo traktując potrzeby odbiorców uczelnia�
nych2. Zadaniem każdej biblioteki akademickiej powinno być wykreowanie wizerunku 
przyjaznej i potrzebnej instytucji, spełniającej oczekiwania użytkowników w sposób 
sprawny i nowoczesny. Pomocą w tworzeniu zamierzonego, pozytywnego jej wizerunku 

1 Łoś L.: Biblioteki naukowe. Wrocław 1980, s. 7.
2 Sójkowska I.: Promocja biblioteki akademickiej: doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Łódz�

kiej. W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji działania i codzienność pod red. H. Ganińskiej. Po�
znań 2005, s. 122-134.
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w taki sposób, by jego wyrazistość umożliwiała wyróżnienie jej spośród innych bibliotek 
może stać się zastosowanie strategii marketingowych, a w szczególności promocji. 

Według A. Pomykalskiego promocja jest rozumiana jako zespół środków, za pomo�
cą których przedsiębiorstwo komunikuje się z rynkiem, przekazuje informacje o swo�
jej działalności, produktach i usługach. Celem strategii promocji jest poinformowanie 
aktualnych i potencjalnych klientów o przedsiębiorstwie, jego wyrobach i działalności 
w taki sposób, aby zdobyć ich przychylność3. Celem oddziaływania marketingowego jest 
osiągnięcie zamierzonego zysku, przyciągnięcie nowych klientów obietnicą dostarczenia 
im produktu najwyższej wartości oraz utrzymanie dotychczasowych klientów przy za�
pewnieniu im oczekiwanego zadowolenia4.

Podejmowanie działań marketingowych w bibliotekach odgrywa istotne znaczenie 
w kreowaniu dobrego wizerunku biblioteki w środowisku akademickim. Niniejszy refe�
rat przedstawia działania promocyjne podejmowane przez Bibliotekę Główną Politech�
niki Warszawskiej. 

Organizacja biblioteki w strukturze uczelni, warunki i możliwości 
oddziaływania, współpraca z uczelnią

Biblioteka akademicka jako integralna część społeczności akademickiej służy przede 
wszystkim rozwojowi i potrzebom nauki, odgrywa również ważną rolę w procesie dy�
daktycznym. Wizerunek biblioteki i to jak będzie postrzegana przez własne środowi�
sko zależy w dużej mierze od niej samej. Aby kształtować jak najlepszy wizerunek 
biblioteka powinna współpracować z władzami i organizacjami uczelni. Ważne, aby 
biblioteka miała swoich przedstawicieli w Senacie, Komisjach Senackich i Związkach 
Zawodowych.

Przedstawiciele Biblioteki Głównej współpracują ze środowiskiem opiniotwórczym, 
biorąc udział w wielu Komisjach Senackich, m.in.: w komisjach ds. nauki, kształcenia, 
finansów, historii, współpracy międzynarodowej. Regularne posiedzenia, odbywające się 
raz w miesiącu z udziałem władz, pozwalają poznać bieżące problemy uczelni oraz jej 
zamierzenia i cele na przyszłość. 

Działania Biblioteki Głównej opiniowane są także przez Radę Biblioteczną, która 
reprezentuje interesy biblioteki w środowisku akademickim. Jest ona organem opinio�
dawczym rektora w sprawach systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni. W jej skład 
wchodzą przedstawiciele wydziałów – zwykle pracownicy naukowi i bibliotekarze. Rada 
Biblioteczna Politechniki Warszawskiej składa się w 2/3 z przedstawicieli poszczegól�
nych wydziałów5. Członkowie Rady opiniują regulaminy biblioteczne, zakupy zbiorów, 
prenumeratę czasopism, użyteczność licencjonowanych baz danych. Wspierają wysiłki 
biblioteki w próbach zdobycia dodatkowych środków finansowych na remonty i moder�

3 Pomykalski A.: Strategie marketingowe. Łódź 2000, s. 173, 177.
4 Kotler P.: Marketing: podręcznik europejski. Warszawa 2002, s. 37.
5 Statut Politechniki Warszawskiej z dn. 26 czerwca 2006 r. Dział VIII, rozdział 2, §104.
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nizację pomieszczeń bibliotecznych i magazynowych. Zebrania Rady są też okazją do 
przekazania materiałów promocyjnych przedstawicielom bibliotek wydziałowych. 

Biblioteka Główna współpracuje z Centrum Współpracy Międzynarodowej Politech�
niki Warszawskiej, organizuje spotkania i specjalne szkolenia dla studentów Erasmusa. 
W zakres zadań Centrum wchodzą sprawy związane z międzynarodowymi programami 
badawczymi i edukacyjnymi, międzynarodowymi grantami, międzyuczelnianymi umowa�
mi bilateralnymi, stypendiami zagranicznymi pracowników i studentów uczelni, wyjazda�
mi zagranicznymi pracowników i studentów uczelni, przyjazdami pracowników i studen�
tów zagranicznych uczelni oraz przyjazdami innych gości uczelni, a także gromadzeniem, 
przetwarzaniem i upowszechnianiem informacji o współpracy międzynarodowej, w tym 
z prowadzeniem bazy danych dotyczących uczestnictwa jednostek organizacyjnych i pra�
cowników uczelni w międzynarodowych programach badawczych i edukacyjnych.

Samorząd Studencki, który w Politechnice Warszawskiej ma licznych przedstawicie�
li w Senacie, Komisjach Senackich, w Radzie Bibliotecznej współpracuje z bibliote�
ką wspierając jej działania w powiększaniu kolekcji Biblioteki Cyfrowej Politechniki 
Warszawskiej (kolekcja skryptów i podręczników). Organizacja ta współtworzy ogólno�
uczelniany „Informator dla studentów I roku”, który wydawany jest z początkiem roku 
akademickiego. Obszerny rozdział w nim poświęcony jest bibliotece, opracowywany 
i uaktualniany przez bibliotekarzy. 

Studenci stworzyli swój portal internetowy pod nazwą www.polibuda.info.pl, w któ�
rym także promowane są działania podejmowane przez bibliotekę. 

Formy promocji
Strona domowa biblioteki to jedno z istotniejszych źródeł informacji o bibliotece, 

jest kanałem komunikacji łączącym ją z otoczeniem wewnętrznym jak i zewnętrznym. 
Umożliwia użytkownikom szeroki dostęp do różnorodnych treści bez pośrednictwa bi�
bliotekarzy, ale równocześnie staje się idealnym miejscem do kontaktowania się użyt�
kowników z bibliotekarzami6. 

Zawiera informacje, pogrupowane w bloki tematyczne, skierowane do różnych grup 
odbiorców – studentów, pracowników naukowych, bibliotekarzy:

„Informator użytkownika” zawiera wykaz lektur, wykaz nowych książek w bibliotece,  �
wskazówki jak pisać prace naukowe, informacje dla studentów I roku m.in.: instruk�
cje ułatwiające posługiwanie się katalogiem, Regulamin Udostępniania Zbiorów.
„Dla Bibliotekarzy” oferuje dostęp do aktów prawnych, przepisy i zarządzenia wyda� �
wane przez władze Politechniki Warszawskiej oraz linki specjalne.
W rubryce „Usługi” można znaleźć informacje normalizacyjną i patentową, zasady  �
korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej, warunki realizowania usług infor�
macyjnych i ich zakres, informacje o wykonywaniu cyfrowych kopii dokumentów.

6 Dudziak-Kowalska M.: Internetowe strony WWW bibliotek jako element public relations, Biuletyn EBIB 
[online] 2004 nr 5 [dostęp 25.11.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/kowalska.php.
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„Zapytaj Bibliotekarza” oraz „Zaproponuj do zbiorów” – ułatwiają użytkownikom  �
kontakt z biblioteką zachęcając ich do bezpośredniego zgłaszania uwag, dezyderat. 
Nowością proponowaną przez Bibliotekę Główną jest czat biblioteczny. 
Zakładka „Studia” została opracowana z myślą o studentach wszystkich rodzajów stu� �
diów. Zawiera bogatą ofertę Biblioteki Głównej i wskazówki jak z niej korzystać, lin�
ki do internetowych zasobów edukacyjnych i inne przydatne informacje m.in. o pro�
gramie do zarządzania bibliografią załącznikową oraz bazami danych (RefWorks), 
katalogu prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich), bazie prac 
doktorskich i habilitacyjnych. Do współpracy w tworzeniu zakładki zapraszani są stu�
denci i pracownicy naukowi PW.
Zakładka „Dla nauki” została opracowana z myślą o pracownikach naukowych. Za� �
wiera przydatne informacje m.in. o RefWorks, analizie cytowań publikacji nauko�
wych, o bibliografii publikacji pracowników naukowych PW (BIBLIO), o IMPACT 
FACTOR.
„Aktualności” – stała rubryka informująca o wszystkich nowościach. Dotyczy to za� �
równo zbiorów, jak i testowanych baz danych oraz wszelkich narzędzi ułatwiających 
i przyspieszających wyszukiwanie informacji.
„Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej” – biuletyn ukazujący się  �
cyklicznie, tworzony przez pracowników biblioteki. Zawiera informacje o odbytych 
konferencjach, szkoleniach, informacje z „życia” biblioteki.
Stały kontakt biblioteki z użytkownikiem stanowi prowadzenie komunikacji za po�

średnictwem poczty elektronicznej. Wdrożony w Bibliotece Głównej komputerowy sys�
tem biblioteczny ALEPH umożliwia tworzenie bazy adresowej e-mail dla większości 
zarejestrowanych użytkowników, na które przesyłane są informacje o:

stanie realizacji zamówień na materiały biblioteczne, �
nadchodzącym terminie zwrotu, �
przeterminowaniu wypożyczenia (trzykrotnie). �
Baza e-mail umożliwia przesyłanie informacji skierowanych do określonych grup 

użytkowników, informując ich o:
dostępie do baz testowych, �
nowościach z konkretnej dziedziny, �
nowej ofercie biblioteki, �
przygotowywanych formach szkoleń i prezentacji, �
organizowanych wystawach. �
Każdy zarejestrowany użytkownik biblioteki ma dostęp w Internecie do swojego kon�

ta bibliotecznego, którym w pewnym zakresie może zarządzać. Szczególnym powodze�
niem cieszy się opcja samodzielnej prolongaty wypożyczeń. Ponadto użytkownik może 
sprawdzić stan bieżący i historię wypożyczeń, daty zwrotów, operacje finansowe oraz 
zmodyfikować dane adresowe7.

7 Portacha A.: Kształtowanie pozytywnego wizerunku biblioteki w środowisku akademickim, Rocznik Bi-
blioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2007 R.8, s. 79-88.
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Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej promuje warsztat informacyjno-wy�
szukiwawczy zapewniając użytkownikom nieograniczony dostęp do:

Komputerowego katalogu bibliotek Politechniki Warszawskiej. �
Katalogów kartkowych Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w wersji onli� �
ne. Zeskanowanie katalogów i zamieszczenie ich na stronie WWW (wraz z instrukcją 
wyszukiwania) pozwoliło na dostęp do kompletnej informacji o zasobach biblioteki.
Licencjonowanych źródeł informacji w interaktywnej tabeli e-bazy, stanowiącej prze� �
gląd wielu liczących się światowych baz danych, ważnych z punktu widzenia uczelni 
technicznej. Są wśród nich bazy bibliograficzno-abstraktowe jak: Compendex, SCI, 
Chemical Abstracts. Bazy pełnotekstowe czasopism elektronicznych: Elsevier, Sprin�
ger, Wiley, IEEE/IEE. Pełnotekstowe bazy książek elektronicznych: Knovel, CRC 
Press, Referex Engineering, MyiLibrary8.
Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej (zdygitalizowane zbiory udostępnia� �
ne w następujących kolekcjach: „Historia Nauki i Techniki”, „Historia Politechniki 
Warszawskiej”, „Samorząd PW” (kolekcja zawiera informatory, przewodniki i inne 
publikacje dokumentujące życie studenckie, wydawane przez Samorząd Studencki 
Politechniki Warszawskiej), „Skrypty i podręczniki”, „Varsaviana”, „Z działalności 
Politechniki Warszawskiej”, „Z kolekcji Politechniki Lubelskiej”).
Każda strategia działania podejmowana w bibliotece powinna uwzględniać oczeki�

wania użytkowników oraz stosowanie nowoczesnych technik i technologii, szczególnie 
w bibliotece akademickiej, która powinna zapewniać stały dopływ informacji naukowej 
środowisku, w którym funkcjonuje. Wzrastające wymagania użytkowników powodują 
konieczność wprowadzania zmian organizacyjnych i ulepszanie świadczonych usług. 

Użytkownikom Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej nie wystarczało zorgani�
zowanie dostępu do źródeł licencjonowanych poprzez sieć uczelnianą. Brak możliwości ko�
rzystania z pełnego warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego poza uczelnią powodował 
narastające niezadowolenie nie tylko pracowników naukowych, lecz także studentów doma�
gających się dostępu do zasobów elektronicznych w formule 24/7 poza siecią akademicką.

Przed biblioteką pojawiło się kolejne wyzwanie. Należało nie tylko znaleźć środki 
na zakup nowego narzędzia, ale najpierw zrobić rozpoznanie rynku, aby dokonać wy�
boru właściwego systemu spełniającego oczekiwania zarówno bibliotekarzy, jak i użyt�
kowników. Zakupiono system autoryzacji użytkownika (Hidden Automatic Navigation 
– HAN), służący obecnie do zarządzania komercyjnymi zasobami online. HAN pozwala 
także na dokładną ocenę stanu wykorzystania poszczególnych baz danych dostarczając 
raporty statystyczne o liczbie wejść i czasie korzystania oraz analizę poszczególnych baz 
danych w odniesieniu do konkretnych grup użytkowników, tym samym ułatwiając decy�
zję o doborze źródeł i zakupie poszczególnych licencji na kolejne lata9.

8 Tonakiewicz A.: Metody i formy promocji w kreowaniu wizerunku nowoczesnej biblioteki akademickiej 
– z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. W: Marketing biblioteczny rozważania, 
dyskusje, konteksty pod red. M. Wojciechowskiej. Gdańsk 2007, s. 147-157.

9 Tonakiewicz A.: tamże.
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Biblioteka akademicka XXI w. nie może ograniczać się do organizowania dostępu do 
źródeł. Uczestnicząc aktywnie w procesie dydaktycznym, będąc elementem środowiska 
uczelnianego, ma obowiązek rozpowszechniania informacji o dostępności źródeł. 

Biblioteka Główna wykorzystuje wiele form promocji, skierowanych do konkretnych 
grup użytkowników (studentów, pracowników naukowych, władz i administracji uczel�
ni). Należą do nich:

promocja e-książek podczas posiedzeń Rady Wydziałów, �
wystawy książek naukowych, na których pracownicy dydaktyczni mają możliwość  �
zamówienia ich do zakupu przez bibliotekę,
warsztaty z korzystania ze źródeł elektronicznych współorganizowane z dostawcami, �
promowanie działań biblioteki w portalu studentów www.polibuda.info, �
wydłużanie godzin otwarcia biblioteki w czasie sesji,  �
nielimitowana oferta wypożyczalni międzybibliotecznej, �
informatory, �
ulotki, foldery, �
plakaty. �
Kolejną formą kontaktowania się środowiska bibliotekarskiego ze środowiskiem aka�

demickim są szkolenia biblioteczne, które niewątpliwie przyczyniają się do promowania 
wszystkich procesów bibliotecznych. Oferta szkoleń w Bibliotece Głównej Politechniki 
Warszawskiej skierowana jest do następujących grup użytkowników:

Studenci I roku, którzy stanowią najliczniejszą grupę (ok. 4000 rocznie). Są oni objęci  �
obligatoryjnym szkoleniem z Przysposobienia bibliotecznego, zlecanym Bibliotece 
Głównej przez większość wydziałów.
Studenci V roku, dla których obligatoryjne szkolenia zlecane są przez dwa wydziały  �
(ok. 200 uczestników). Szkolenia mają charakter warsztatowy i odbywają się w ma�
łych, kilkuosobowych grupach. Obejmują m.in. warsztat informacyjno-wyszukiwaw�
czy z omówieniem katalogów, baz danych i języków informacyjno-wyszukiwaw�
czych, strategii wyszukiwania w bazach, weryfikacji wyników wyszukiwania i ich 
modyfikację.
Studenci studiów doktoranckich (ok. 1800 osób), dla których wprowadzono obowiąz� �
kowe szkolenia z informacji naukowej na I roku studiów doktoranckich. Szkolenia 
dla tej grupy użytkowników zaplanowano tematycznie, tworząc bloki szkoleniowe 
spośród studentów kilku wydziałów (pokrewieństwo dziedzinowe).
Pracownicy naukowi, stanowią na uczelni grupę ok. 2500 osób. Pomimo podejmo� �
wanych wysiłków nadal jest trudno dopasować terminy jakichkolwiek form szkoleń 
do harmonogramu tej grupy. Stąd obecność pracowników naukowych na szkoleniach 
czy innych prezentacjach jest często przypadkowa.
bibliotekarze to grupa, dla której nieustanny kontakt z wymagającym użytkownikiem  �
powoduje konieczność permanentnego uzupełniania i weryfikacji nabytej wiedzy. Bi�
blioteka Główna proponuje szkolenia wewnętrzne, przeznaczone dla bibliotekarzy 
Biblioteki Głównej i bibliotek sieci Politechniki Warszawskiej. 
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Bogata oferta obejmuje także szkolenia przeprowadzane przez firmy zewnętrzne 
w zakresie obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem, ochrony 
danych osobowych, informacji normalizacyjnej, ochrony zbiorów czy prawa autorskie�
go. Biblioteka wspiera finansowo inne formy szkolenia m.in. udział w konferencjach 
krajowych i zagranicznych, wyjazdy studyjne oraz naukę języka angielskiego. Liczne 
wyjazdy służbowe, odbywane praktyki i rozmowy z gośćmi z innych bibliotek są oka�
zją do wymiany doświadczeń i poznania jak pracują te ośrodki. Celem wyjazdów stu�
dyjnych jest zapoznanie się z funkcjonowaniem wizytowanych bibliotek, z organizacją 
i rozwojem kolekcji elektronicznych, zasadami i warunkami udostępniania zbiorów oraz 
wymiana informacji o programach szkoleń użytkowników. Wyjazdy umożliwiają nawią�
zanie współpracy z odwiedzanymi bibliotekami. Wspólne wyjazdy nie tylko umożliwiają 
zdobycie nowych doświadczeń, ale są także okazją do lepszej integracji zespołu. Jedno�
cześnie promują własną bibliotekę w środowisku zewnętrznym. 

Biblioteka Główna przynależy do wielu krajowych konsorcjów bibliotecznych, zwią�
zanych z zakupem dostępu do licencjonowanych źródeł informacji – czasopism elektro�
nicznych i bibliograficznych baz danych, jak również podejmuje się zadań związanych 
z ich tworzeniem i zarządzaniem. W 2006 r. została nawiązana współpraca pomiędzy 
większością bibliotek państwowych uczelni technicznych, która przyjęła nazwę Polbit. 
W ramach tej grupy bibliotek zorganizowano już kilka spotkań, na których Bibliote�
ka Główna reprezentowana jest przez liczną grupę i zawsze stara się aktywnie w nich 
uczestniczyć. Celem tych spotkań jest przede wszystkim wymiana doświadczeń zawo�
dowych i wypracowywanie wspólnych wzorców (np. w zakresie reklamy, dydaktyki, 
ewidencji elektronicznych źródeł informacji, informacji normalizacyjnej etc.). 

Uczestniczenie Biblioteki Głównej w realizacji zadań różnych grup bibliotek takich 
jak BazTech, SympoNet, PolAleph, a w ostatnich latach przystąpienie do Narodowego 
Uniwersalnego Katalogu NUKAT to także doskonała okazja do promowania biblioteki 
w środowisku ogólnopolskim. Biblioteka stara się zaistnieć na arenie międzynarodowej 
poprzez przynależność do: IATUL (International Association of Technological Univer�
sities Libraries), LIBER (Lique des Bibliotheques Eurpeennes de Recherche), IGeLU 
(International Consortium of Aleph User).

Działania promocyjne 
Biblioteka Główna od czterech lat realizuje projekt pod hasłem „Ucz się u nas”. Celem 

tego projektu jest zwiększenie możliwości dostępu do dokumentów gromadzonych przez 
Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej oraz promowanie biblioteki jako miejsca 
przyjaznego do pracy własnej. W ramach projektu w trakcie sesji egzaminacyjnej oraz 
przez trzy tygodnie przed jej rozpoczęciem Biblioteka Główna świadczy swoje usługi 
w wydłużonych godzinach otwarcia w ciągu tygodnia do godz. 21, w soboty do godz. 
19. W ramach projektu w bieżącym roku akademickim agendy pracujące w wydłużonych 
godzinach (Czytelnia Ogólna, Czytelnia Czasopism, Antresola) były czynne dłużej o 14 
godzin tygodniowo, w sumie w ciągu całej akcji 56 godzin. 
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Czytelnia Czasopism Czytelnia Ogólna Antresola
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Styczeń 9226 8016 8190 12 759 14 360 14 299 3390 4339 4348
Luty 4806 4197 4781 6774 6969 7397 2162 2163 2582

Tab. 1. Statystyka odwiedzin w wydłużonych godzinach otwarcia.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyki odwiedzin.

Rys. 1. Statystyka odwiedzin w wydłużonych godzinach otwarcia.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyki odwiedzin.

Działania Biblioteki Głównej podejmowane w ramach projektu „Ucz się u nas” wspo�
magają proces dydaktyczny oraz kształtują wizerunek Politechniki Warszawskiej jako 
uczelni przyjaznej studentom i studiowaniu. 

Poza tym wydłużono pracę i godziny otwarcia dwóch bibliotek domów studenckich, 
w których zatrudniono studentów w godzinach nocnych. To eksperymentalne działanie 
przyniosło satysfakcję zarówno dla studentów jak i dla bibliotekarzy. 

Biblioteka Główna bierze udział w obchodach Dnia Politechniki (15 listopad). W 2007 
r. w ramach obchodów wraz z Muzeum Politechniki Warszawskiej zorganizowała wy�
stawę „15 Listopada 1915”. Dotyczyła ona wyjątkowego okresu w dziejach Politechniki 
Warszawskiej, lat 1915-1920 – okresu tworzenia i kształtowania się uczelni. Pracowni�
cy Biblioteki Głównej brali udział w merytorycznym przygotowaniu wystawy (wybór 
publikacji, opracowanie folderu, plakatu i udostępnienie na stronie domowej biblioteki 
wersji elektronicznej wystawy). W uroczystym otwarciu wzięły udział władze uczelni 
oraz lokalne media. Wystawę odwiedziło około 200 osób.

Biblioteka zachęcona sukcesem zeszłorocznej wystawy, w roku bieżącym zorganizo�
wała kolejną wystawę: „Nie tylko książka techniczna”. Wystawa jest próbą przełamania 
stereotypowego wizerunku biblioteki uczelni technicznej, jej postrzegania jako składni�
cy myśli przede wszystkim z dziedzin szeroko pojętych nauk technicznych. Podstawą 
jej kompozycji tematycznej i plastycznej było przekonanie, że o bogactwie biblioteki 
decyduje różnorodność treści i formy zgromadzonych przez nią zbiorów. Kolekcję eks�
ponatów zgromadzonych na wystawie tworzą głównie dokumenty Narodowego Zasobu 
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Bibliotecznego, w skład którego weszła część zbiorów Biblioteki Głównej, Biblioteki 
Wydziału Geodezji i Kartografii – filii Biblioteki Głównej oraz Kolekcji Gospodarki 
Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Doku�
menty na co dzień chronione i niedostępne dzięki wystawie, która dała niepowtarzalną 
możliwość kontaktu z nimi, ujawniły swoje walory kolejnemu pokoleniu odbiorców.

Biblioteka Główna organizuje cykliczne spotkania pracowników systemu bibliotecz�
no-informacyjnego. Spotkania te z reguły są powiązane z przekazywaniem informacji 
merytorycznych o funkcjonowaniu systemu bibliotecznego i oferowanych nowych usłu�
gach, obowiązujących przepisach itp. Są okazją do przekazywania przygotowanych przez 
pracowników Biblioteki Głównej materiałów informacyjnych i ulotek dla czytelników. 
Celem tych spotkań jest ujednolicenie działań podejmowanych przez jednostki systemu 
biblioteczno-informacyjnego szczególnie w zakresie promowania zasobów i usług. 

Bariery w promocji
Biblioteka Główna nie posiada własnego gmachu, co niewątpliwie wpływa na trud�

ności w przeprowadzaniu działań promocyjnych. Biblioteka nie otrzymuje zgody na wy�
wieszanie plakatów na terenie uczelni. 

Pomimo organizowanych cyklicznie spotkań dla pracowników bibliotek wydziało�
wych jednoosobowe obsady pracownicze nie pozwalają na uczestniczenie w nich. Powo�
duje to zły przepływ informacji pomiędzy Biblioteką Główną i wydziałami, Biblioteką 
Główną i bibliotekami wydziałowymi. 

Pracownicy naukowi niektórych wydziałów nie wykazują chęci do współpracy z Bi�
blioteką Główną – nie przysyłają listy lektur, nie wyrażają zgody na umieszczanie swoich 
prac w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej, nie zezwalają na udostępnianie 
pełnych tekstów rozpraw doktorskich. Biblioteka Główna organizuje specjalistyczne 
szkolenia dla pracowników naukowych, które niestety nie cieszą się zainteresowaniem 
tej grupy. Obecność na tego typu szkoleniach jest często przypadkowa. 

Prowadzone akcje promocyjne nie zawsze przynoszą oczekiwany skutek. W bieżącym 
roku akademickim Biblioteka Główna przygotowała ok. 30 różnych ulotek informacyj�
nych, niestety nakład nie został wyczerpany zgodnie z zamierzeniem biblioteki. Ulotki 
przygotowywane są również dla bibliotek wydziałowych, na których brakuje stojaków 
do umieszczania materiałów informacyjnych.

Podsumowanie 
Omówione formy działalności promocyjnej podejmowane przez Bibliotekę Główną 

Politechniki Warszawskiej stale przypominają o jej istnieniu, procesach i potrzebach. 
Biorąc pod uwagę strukturę użytkowników biblioteki akademickiej, główną grupą, do 
której kieruje się działania promocyjne są studenci i pracownicy naukowi. Biblioteka 
poprzez nawiązywanie kontaktów z organizacjami uczelnianymi, krajowymi i między�
narodowymi rozpowszechnia wiedzę na temat swojej działalności. Wzrastające wyma�
gania użytkowników i dbałość o dobry wizerunek biblioteki akademickiej, mobilizują ją 
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do podejmowania nowych wyzwań i poszukiwania nowych rozwiązań. Bardzo ważnym 
zadaniem, które stoi przed Biblioteką Główną Politechniki Warszawskiej jest poprawa 
współpracy z kadrą naukową uczelni i bibliotekami wydziałowymi. Budowanie prestiżu 
i popularności biblioteki to proces długofalowy i zadanie na całe lata. 
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Promotion of library services on the example of the Main 
Library of the Warsaw University of Technology

Everything what is served to inform about a library, its location, opening times, terms and 
conditions of using it, types of collections and available services may be called a promo-
tion in the work of a library. It may also be every encouragement to profit from its offer. 
Moreover, very important aspects of the promotion are creating some convenient possi-
bilities of using it and a positive atmosphere in the premises.
This paper outlines everyday activities taken in the Main Library to create its image and 
prestige. The organization of the Library in the structure of the University is discussed 
as well as conditions and possibilities of putting an influence on the University Authori-
ties. The paper also shows discouragements and barriers which the Library deals with in 
the academic community. The essential part of the paper present listed means of promo-
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tion of the library services addressed to the whole external environment, academic com-
munity and librarian environment. This paper also presents promotion of the electronic 
collections of the Main Library which is considered an institution that supports science 
and education as a whole. Besides that, some of other promotional actions taken by the 
Library are shown. 
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Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Udostępnianie zbiorów w bibliotekach akademickich 
i sposoby ich odzyskiwania

Wszystkie biblioteki borykają się z problemem odzyskiwania zbiorów od czytelników. Nie 
omija to również bibliotek akademickich. Biblioteka zajmuje ważne miejsce w strukturze 
uczelni, jest klamrą spinająca wszystkie jednostki uczelni, zaspokaja potrzeby pracow-
ników i studentów w zakresie dostępu do źródeł naukowych i dydaktycznych. Jednym 
z warunków dobrego dostępu do gromadzonych zbiorów jest ich skuteczne odzyskiwanie 
w przypadkach przedłużającego się czasu ich przetrzymywania. Sukces w tej mierze moż-
na osiągnąć jedynie poprzez współpracę biblioteki z administracją uczelni. Referat na 
podstawie zebranego materiału ankietowego szuka najlepszych rozwiązań, które mogłyby 
wpłynąć na skuteczniejsze działania w tym zakresie. 

Wstęp
Miernikiem funkcjonowania biblioteki akademickiej jest stopień satysfakcji użytkow�

ników ze świadczonych usług, zgromadzonych zasobów oraz form obsługi różnych ka�
tegorii czytelników: kadry naukowej, dydaktycznej, studentów oraz osób spoza uczelni. 
Tendencja działań związanych z udostępnianiem zbiorów skłania się ku e-zasobom, któ�
re coraz częściej idą w parze z tytułami drukowanymi, powoli je zastępując. Jednak pod�
stawowa oferta dla użytkowników bibliotek akademickich to nadal podręczniki, skrypty, 
monografie stanowiące księgozbiór tradycyjny biblioteki1. Celem naszego badania było 
uzyskanie odpowiedzi na pytanie jak nowocześnie udostępniać i skutecznie odzyskiwać 
drukowane zbiory biblioteczne, a także przyjrzenie się współpracy biblioteki z admini�
stracją uczelni w tym zakresie.

Udostępnianie zbiorów
Jednym z podstawowych zadań w działalności bibliotek jest udostępnianie czytelni�

kom zgromadzonych materiałów bibliotecznych (art.4 ust.1 pkt 2 ustawy o bibliotekach 
z dnia 27 czerwca 1997 r. – Dz.U. nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami). Biblioteki 
akademickie wypożyczają swoje zbiory nieodpłatnie wykorzystując przepisy kodeksu 
cywilnego dotyczące umowy użyczenia (art. 710-719 k.c.). Obowiązkiem każdej biblio�
teki jest posiadanie regulaminu określającego zasady i warunki korzystania z bibliote�
ki oraz prawa i obowiązki czytelników. Regulamin powinien zawierać przepisy, któ�
re umożliwiają każdemu uprawnionemu łatwy i bezpośredni dostęp do korzystania ze 
1 Knopp U.: Zmiany w udostępnianiu zbiorów w bibliotekach naukowych, Bibliotekarz 2008 nr 2, s. 10-14.
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zbiorów oraz zapewniają zabezpieczenie ich przed zniszczeniem i zdekompletowaniem2. 
Biblioteka powinna zadbać o zapoznanie czytelników z przepisami regulaminu. Najczę�
ściej stosowanymi metodami jest składanie podpisów pod oświadczeniem o znajomości 
regulaminu oraz umieszczanie regulaminu w miejscach dostępnych dla czytelników3. 
Regulamin powinien również zawierać informacje o opłatach dotyczących uszkodzenia 
lub nieoddania materiałów bibliotecznych, kaucji za wypożyczone książki, opłat za nie�
terminowy zwrot wypożyczonych materiałów oraz określać ich wysokość. Możliwość 
pobierania tych opłat dopuszcza Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. 
nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami). Regulamin określa komu przysługuje prawo 
korzystania z biblioteki oraz jaka część zbiorów, w jakiej formie i na jak długo udostęp�
niana jest na miejscu bądź poza biblioteką4. 

Problemy z odzyskiwaniem zbiorów
Na istnienie i skalę problemu odzyskiwania zbiorów składa się wiele przyczyn. Jedną 

z nich jest zaprzestanie przez dziekanaty wydawania studentom kart obiegowych, w nie�
których przypadkach zastępując je podpisanym oświadczeniem o rozliczeniu się z bibliote�
ką. Dla przykładu – taka sytuacja ma miejsce na dwóch wydziałach Politechniki Łódzkiej. 

W odniesieniu do pracowników uczelni 90% respondentów deklaruje, że pracownicy 
rozliczani są poprzez kartę obiegową. Jednak z doświadczenia wynika, że często dotyczy 
to pracowników administracji, natomiast pracownicy naukowi przychodzą po rozlicze�
nie do biblioteki bardzo rzadko. W wielu przypadkach zaległości na koncie czytelnika 
uniemożliwiają bibliotece podpisanie karty obiegowej, pomimo to pracodawca i tak zo�
bowiązany jest do wydania świadectwa pracy. 

Na odzyskiwanie zbiorów ma wpływ również mała skuteczność metod stosowanych 
przez bibliotekę, które ograniczają się do kierowania próśb o zwrot materiałów biblio�
tecznych (monity, pisma, telefony, e-maile), a warunki finansowe uniemożliwiają egze�
kwowanie zwrotu materiałów bibliotecznych drogą sądową. 

Pojawiły się również nowe czynniki utrudniające dotarcie do czytelników przetrzy�
mujących zbiory biblioteczne. Należą do nich: częste zmiany adresu zamieszkania i brak 
możliwości ustalenia nowego adresu (ochrona danych osobowych), emigracja zarobko�
wa ludzi młodych (studenci przerywają naukę i wyjeżdżają do pracy za granicę) oraz 
wyjazdy studentów na staże zagraniczne, z których część nie wraca.

Analiza ankiety
W marcu 2008 r. opracowaliśmy ankietę zawierającą 27 pytań, 28 pole przeznaczy�

liśmy na komentarze respondentów. Struktura pytań była następująca: 10 pytań jedno�
krotnego wyboru, 4 pytania wielokrotnego wyboru, 13 pytań z polem komentarza. Jako 
narzędzia użyliśmy programu komputerowego firmy SurveyMonkey, umożliwiającego 

2 Żmigrodzki Z.: Bibliotekarstwo. Warszawa 1998, s. 175.
3 Golat R.: Prawo biblioteczne, Bibliotekarz 2008 nr 3, s. 32-33.
4 Żmigrodzki Z.: tamże, s. 175.
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automatyczną analizę wyników ankiety. Przesłaliśmy ją do 100 bibliotek akademickich. 
Niestety zaledwie 45 bibliotek odpowiedziało na naszą prośbę, z tej liczby tylko 39 ankiet 
było kompletnie wypełnionych. Najwięcej, bo po pięć bibliotek odpowiedziało z War�
szawy i Poznania, cztery z Krakowa, trzy z Łodzi i Szczecina, dwie z Gdańska, Kato�
wic, Rzeszowa, Opola, po jednej z Radomia, Lublina, Białegostoku, Wrocławia, Zielonej 
Góry, Olsztyna, Siedlec, Kielc, Bydgoszczy, Gliwic. Najwięcej odpowiedzi napłynęło 
z bibliotek uniwersyteckich, następną grupę stanowiły biblioteki uczelni technicznych. 
Dokładną strukturę podziału uczelni wg rodzajów przedstawia poniższy wykres.
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Wykr. 1. Podział ankietowanych bibliotek w/g rodzajów uczelni.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Szczególne zmiany w zakresie stosowanych przez polskie biblioteki technologii in�
formatycznych nastąpiły na początku lat 90. XX w. Wówczas do bibliotek trafiły zagra�
niczne, zintegrowane systemy biblioteczne nowej generacji.

Najczęściej wdrażane systemy w bibliotekach naukowych to VTLS, HORIZON 
i ALEPH. Jako pierwszy w ramach działalności Fundacji Mellona został zakupiony 
amerykański system VTLS. Do chwili obecnej zakupiły go 152 biblioteki (VITRUA-
22, VTLS-51, VTLS VIRTUA-79), trochę mniej wdrożeń – 139 ma sprzedawany przez 
niemiecką firmę Dynix system HORIZON, następnie 121 – produkt izraelskiej firmy 
ExLibris – system ALEPH (podane liczby obejmują również biblioteki instytutów i ka�
tedr). Wszystkie te produkty oferują bibliotekom wysokie, światowe standardy w zakre�
sie technologii przetwarzania, wymiany i wyszukiwania informacji. Najpopularniejszym 
systemem bibliotecznym w Polsce jest SOWA, z której korzysta 579 bibliotek5. 

5 Informator o bibliotekach w Polsce. W: Bazy Biblioteki Narodowej [online]. Warszawa: Biblioteka Naro�
dowa, [2008] [dostęp 10.07.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://193.59.172.222/cgi-bin/makwww. exe?Bm=8.
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Obecnie wszystkie polskie biblioteki naukowe są skomputeryzowane, wyjątek stano�
wią małe biblioteki instytutów naukowych, przy czym jest to raczej odzwierciedleniem 
tradycyjnego podejścia pracowników tych bibliotek lub jednostek je nadzorujących niż 
braku możliwości wdrożenia systemu komputerowego6. 

W naszych badaniach skupiłyśmy się na bibliotekach akademickich. Wszystkie ankie�
towane biblioteki deklarują posiadanie systemu bibliotecznego, 95% korzysta w różnym 
zakresie z możliwości jakie te systemy dają, a do najczęściej używanych należą: ALEPH 
(biblioteki dolnośląskie i białostockie), HORIZON (biblioteki poznańskie i łódzkie), 
ProLib, Wirtua i SOWA (wykres poniżej). 
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Wykr. 2. Systemy biblioteczne stosowane w ankietowanych bibliotekach.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Sprawne funkcjonowanie biblioteki zależy od możliwości posiadanego systemu 
i stopnia jego wdrożenia. Systemy biblioteczne umożliwiają zautomatyzowanie wielu 
procesów bibliotecznych, udostępniają katalogi biblioteczne w sieci lokalnej i przez In�
ternet, co znakomicie ułatwia wyszukiwanie w zbiorach biblioteki. Moduł udostępnia�
nia automatyzuje całkowicie pracę wypożyczalni co sprawia, że obsługa czytelnika jest 
szybka i bezbłędna7.

Wszystkie biblioteki (37), które deklarują wdrożenie systemu komputerowego wyko�
rzystują trzy moduły: katalog, rejestrację wypożyczeń i zwrotów oraz dostęp czytelnika 
do swojego konta. Natomiast 18 bibliotek deklaruje dostęp do wszystkich wymienionych 
w ankiecie modułów, 32 biblioteki mają wdrożone elektroniczne zamawianie książek, 
25 elektroniczną rezerwację książek, a 22 biblioteki powiadamiają swoich czytelników 

6 Stępniak J.: Aktualna sytuacja bibliotek uczelnianych i naukowych [online] [dostęp 15.01.2008]. Dostępny 
w Internecie: http://kangur.ae.Krakow.pl/Biblioteka/Konferencja/Aktualności/052.pdf .

7 Masadyński L.: System biblioteczny SOWA, Biuletyn EBIB [online] 2000 nr 2 [dostęp 10.07.2008]. Do�
stępny w Internecie: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib10/sowa.html.
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o zbliżającym się terminie zwrotu książek pocztą elektroniczną – szczegółowo przedsta�
wia to wykres 3. 
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Wykr. 3. Wykorzystanie możliwości systemów bibliotecznych w ankietowanych bibliotekach.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Dla użytkowników duże znaczenie ma dostępność biblioteki zależna od czasu jej 
otwarcia. W naszej ankiecie zadaliśmy pytanie: Przez ile godzin w tygodniu czynna jest 
wypożyczalnia?

Po przeanalizowaniu odpowiedzi na to pytanie stwierdzamy, że czas ten jest zróżnico�
wany i nie zależy od wielkości biblioteki, ale dostosowany jest do potrzeb czytelników. 
Najwięcej, bo 38,4% wypożyczalni dostępnych jest dla użytkowników w przedziale 51-
60 godzin tygodniowo, 30,7% – 41-50 godzin, 10,2% – 31-40 godzin, 7,6% – 61-70 
godzin, 7,6% – 71-80 godzin i zaledwie 5,1% – do 30 godzin w tygodniu. 

Interesujące było dla nas, czy czytelnicy mają możliwość oddania książek po za�
mknięciu wypożyczalni. Z odpowiedzi wynika, że tylko 17,5% bibliotek dysponuje 
skrzynkami na zwroty, podawano również inne możliwości np. pozostawianie książek 
do zwrotu w czytelni, w informatorium, na portierni. Biblioteka Politechniki Łódzkiej 
posiada dwie skrzynki na zwroty, jedna stoi przed wejściem do biblioteki i można z niej 
korzystać całą dobę, siedem dni w tygodniu, druga w holu przed wypożyczalnią. Przez 
trzy lata obserwacji możemy powiedzieć, że skrzynki są znakomitym udogodnieniem 
zarówno dla czytelników jak i pracowników wypożyczalni. Zaskakujący wydaje się brak 
zainteresowania bibliotek zastosowaniem tego rozwiązania, które niewątpliwie korzyst�
nie wpływa na odzyskiwanie przetrzymanych materiałów bibliotecznych.

Dobrym rozwiązaniem służącym odzyskiwaniu przetrzymanych zbiorów byłoby ogło�
szenie amnestii, gdyby nie fakt wynikający z obserwacji pracowników biblioteki, że czy�
telnicy przyzwyczajają się do tego rodzaju działania i przetrzymują książki czekając  
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na kolejną amnestię. Na pytanie o stosowanie amnestii aż 71,8% bibliotek odpowiedziało 
negatywnie. 

Nowoczesne systemy biblioteczne mają niewątpliwy wpływ na skuteczność odzy�
skiwania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Pozwalają szybko i niezawodnie 
ustalić grupę czytelników, którzy książki przetrzymują. Zapewniają także ciągłość i sys�
tematyczność wysyłania upomnień do czytelników. Mimo oczywistej przewagi nad tra�
dycyjnymi sposobami monitowania, które mają często charakter akcyjny, aż 23 biblioteki 
(59%) stosują monity standardowe (druki), a 21 (54%) wysyła monity z systemu. Z od�
powiedzi na pytanie: Jakie formy monitowania stosuje biblioteka? wynika, że biblioteki 
stosują równolegle nawet do trzech z podanych w pytaniu możliwości. Trzy biblioteki 
wykorzystują wszystkie podane w pytaniu formy monitowania, 17 korzysta z dwóch, 
a 16 bibliotek tylko z jednej formy.
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Wykr. 4. Formy monitowania stosowane w ankietowanych bibliotekach.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Oprócz przedstawionych na powyższym wykresie form monitowania biblioteki sto�
sują też: monity telefoniczne, monity wysyłane pocztą elektroniczną. Po dwóch zwy�
kłych monitach wysyłany jest trzeci z wyceną książki albo z podpisem i pieczątką radcy 
prawnego uczelni o treści: „w przypadku nie zwrócenia wypożyczonych książek sprawa 
zostanie skierowana na drogę sądową”. Biblioteki wysyłają również pierwszy, drugi... 
szósty monit, aż do skutku, Ponadto wysyłają wydruk stanu konta czytelnika oraz pismo 
do dziekana danego czytelnika, co skutkuje blokadą wydania dokumentów przez dzie�
kanat.
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Większość bibliotek stosuje równolegle różne formy monitowania, 33% wysyła upo�
mnienia tylko raz w roku. Monity wysyłane są także w zależności od potrzeb np. w przy�
padku poszukiwania książki przez innego czytelnika.
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Wykr. 5. Częstotliwość wysyłania upomnień.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Aż 90% ankietowanych bibliotek dyscyplinuje czytelników poprzez pobieranie opłat 
za nieterminowy zwrot książek, wśród nich wyróżniającą grupę stanowią 23 biblioteki 
(59%), które pobierają opłaty w przedziale 0,11 zł do 0,20 zł za dobę, przy wypożycze�
niach długoterminowych. Z komentarzy naszych respondentów wynika że opłaty wzra�
stają (nawet do 2 zł za dobę) przy wypożyczeniach krótkoterminowych.

Z analizy ankiet wynika, że nasi respondenci dyscyplinują czytelników również po�
przez: blokadę konta do momentu rozliczenia się z biblioteką, zawieszenie w prawach 
wypożyczania krótkoterminowego tj. na noc, na 7 dni, na 1 miesiąc, zawieszenie prawa 
do korzystania z biblioteki oraz brak rozliczenia się z biblioteką na koniec roku akade�
mickiego.

Pomimo problemów jakie biblioteki napotykają przy odzyskiwaniu zbiorów od czy�
telników, w 24 (61,5%) bibliotekach stosunek liczby czytelników przetrzymujących 
książki do ogólnej liczby czytelników nie przekracza 20%. Szkoda, że aż 1/3 bibliotek 
nie odpowiedziała na to pytanie.
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Wykr. 6. Wielkość opłat pobieranych za przetrzymane książki.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.
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Wykr. 7. Stosunek procentowy czytelników przetrzymujących książki 
do ogólnej liczby czytelników.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.
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Tab. 1. Czynniki wpływające na terminowy zwrot książek w odniesieniu  
do liczby czytelników przetrzymujących książki.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.
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Próbując ustalić, jakie czynniki mają wpływ na terminowy zwrot książek, zapyta�
no o usługi, jakie w tym zakresie biblioteka oferuje np. wysyłanie e-maili przypomina�
jących o terminie zwrotu, możliwość sprawdzania stanu swojego konta przez Internet, 
skrzynki na zwroty a także o sposoby dyscyplinowania czytelników np. wysokość opłat 
za przetrzymanie książek, częstotliwość wysyłania monitów. W tabeli 1 przedstawiono 
zestawienie tych czynników odnosząc je do stosunku czytelników zalegających ze zwro�
tem książek do ogólnej liczby czytelników w poszczególnych bibliotekach. Podejmując 
próbę analizy zawartych w tabeli danych można stwierdzić, że żadna z usług oferowa�
nych przez biblioteki w kierunku ułatwienia czytelnikom oddawania książek, jak rów�
nież dyscyplinowanie ich poprzez pobieranie opłat czy wysyłanie monitów, nie wpływa 
znacząco na zmniejszenie liczby dłużników zalegających ze zwrotami książek. Potwier�
dzeniem tego może być sytuacja w przedziale 0-10% przetrzymujących w stosunku do 
ogólnej liczby czytelników, gdzie żadna biblioteka nie posiada skrzynek na zwroty, które 
są oczywistym ułatwieniem dla czytelnika przy oddawaniu książek. 

Spośród respondentów 61,5% bibliotek odpowiedziało twierdząco na pytanie doty�
czące współpracy z administracją uczelni w sprawie odzyskiwania materiałów bibliotecz�
nych od pracowników uczelni. Również 66,7% respondentów współpracuje z dziekanata�
mi poszczególnych wydziałów w kwestii odzyskiwania zbiorów. Według ankietowanych 
bibliotek, administracje uczelni zapewniają dostęp do aktualnych baz danych zarówno 
pracowników jak i studentów (64,9%). Na jakich szczeblach ta współpraca się odbywa 
przedstawia wykres 8.

Dyrektor instytutu
9%

Dziekan
28%

Rektor
9%

Dział ososbowy
38%

Inne
16%

Wykr. 8. Współpraca ankietowanych bibliotek z administracją uczelni.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Podsumowanie
Jednym z największych problemów, jakie biblioteki napotykają w swojej działalności jest 

odzyskiwanie zbiorów od niezdyscyplinowanych czytelników. Zamierzeniem autorów było 
wskazanie najlepszych sposobów odzyskiwania zbiorów, jednak analiza ankiet wykazała, 
że biblioteki stosują podobne procedury. Żadna z metod ułatwiających czytelnikom zwroty 
czy dyscyplinujących dłużników bibliotecznych nie okazała się wyjątkowo skuteczna i do�
piero zastosowanie przez biblioteki całej gamy możliwości daje oczekiwany rezultat. 
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Mała skuteczność stosowanych metod wynika z poczucia bezkarności czytelników. 
Główną przyczyną tej sytuacji są warunki finansowe bibliotek, ograniczają one możli�
wość egzekwowania zwrotu materiałów bibliotecznych na drodze sądowej. Mimo, że 
biblioteki deklarują współpracę z różnymi szczeblami administracji uczelnianej, więk�
szość z nich korzysta z pomocy działu osobowego i dziekanatów, głównie w uzyskiwaniu 
aktualnych danych o czytelnikach. Niestety nie uzyskaliśmy informacji jak przebiega 
współpraca z władzami uczelni i podległych jednostek organizacyjnych (rektorem, dy�
rektorami instytutów, kierownikami katedr). 

Od dłuższego czasu można zauważyć tendencję do rozluźniania współpracy między 
biblioteką a dziekanatami w sprawie rozliczania studentów. Dla bibliotek najkorzyst�
niejsza byłaby ścisła współpraca z dziekanatami, a idealnym rozwiązaniem wydaje się 
użytkowanie wspólnego systemu zapewniającego dwukierunkową komunikację.
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Borrowing from academic libraries and manners  
of getting back not returned materials

All the libraries struggle to get back the overdue materials from the users. It also concerns 
the academic libraries. Library plays a crucial role in university structure, is a kind of bind-
er between all The university units and moreover, satisfies researchers and students needs 
in terms of giving access to scientific and teaching resources. One of the conditions for suc-
cessful claming back overdue material is the necessity of cooperation between library the 
university administration. The authors of present paper (prepared on the basis of collected 
data from questionnaires), looks for the best problem solutions, which could influence more 
effectively the libraries performance connected with getting back not returned materials.
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Wykorzystanie Internetu w działalności dydaktycznej 
polskich bibliotek uniwersyteckich

Biblioteki akademickie na całym świecie coraz chętniej swoją ofertę dydaktyczną kierują 
do użytkowników poprzez Internet. Trendy takie nie ominęły Polski. Celem referatu jest 
zaprezentowanie dokonań polskich bibliotek uniwersyteckich w zakresie wykorzystania 
Internetu w ich działalności dydaktycznej. Przedstawione zostaną formy szkoleń, ich za-
kres tematyczny oraz stopień wykorzystania modułów do nauczania zdalnego. Równocze-
śnie zwraca się uwagę na możliwość współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami 
w celu lepszej realizacji procesu dydaktycznego. Odwołano się tu m.in. do przykładu 
skandynawskich bibliotek akademickich, których współpraca w zakresie kształcenia użyt-
kowników informacji z wykorzystaniem Internetu przynosi wymierne efekty.

Do podstawowych funkcji biblioteki uniwersyteckiej (tak jak każdej akademickiej) na�
leży m.in. prowadzenie działalności dydaktycznej. Działalność ta jest nastawiona przede 
wszystkim na największą grupę użytkowników tych instytucji – studentów. Dydaktyka 
w bibliotekach uniwersyteckich jest realizowana głównie w ramach tzw. szkoleń biblio�
tecznych (przysposobienia bibliotecznego), które odbywają się zwłaszcza na pierwszym 
roku studiów. Ta forma kształcenia jest bardzo ważna, gdyż młodzi ludzie zaczynający 
swoją edukację na uniwersytecie powinni zapoznać się z podstawowym zasobem in�
formacji uczelni, który różni się bardzo od tych, które znają z wcześniejszych etapów 
edukacji. Szkolenia biblioteczne prowadzone na początku studiów nie tylko pozwala�
ją przezwyciężyć tzw. library anxiety, ale wprowadzają studentów w świat informacji 
naukowej. W ich ramach młodzi ludzie zapoznają się z biblioteką, jej poszczególnymi 
działami, kolekcjami oraz usługami. Uczą się także zamawiać i wypożyczać potrzebne 
dokumenty.

Szkolenia odbywające się na początku studiów nie są jednak wystarczające. Część 
uczestników korzysta początkowo przede wszystkim z bibliotek wydziałowych, instytu�
towych itp. i pewne informacje na temat tego, jak korzystać z biblioteki głównej – nie 
utwierdzane w praktyce – ulegają zapomnieniu. Z drugiej strony w trakcie studiów wzra�
stają potrzeby informacyjne ludzi i okazuje się, że przysposobienie biblioteczne z począt�
ku I roku jest niewystarczające. Dlatego stosowne jest oferowanie szkoleń także na póź�
niejszych etapach studiów – zwłaszcza w okresie poprzedzającym przygotowanie pracy 
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dyplomowej. Wiele bibliotek akademickich stosuje takie rozwiązanie z powodzeniem. 
Jednak w przypadku niektórych użytkowników trudno ustalić odpowiedni moment na 
przeprowadzenie szkolenia – zależy to od ich indywidualnych potrzeb. Co więcej – dziś 
coraz częściej od bibliotek akademickich wymaga się, aby włączyły się w proces eduka�
cji w większym stopniu. Chodzi o przygotowanie ludzi do posługiwania się informacją – 
co w literaturze anglojęzycznej nazywane jest information literacy. Organizowanie zajęć 
z tego zakresu nie jest w polskich bibliotekach uniwersyteckich normą, na co z pewno�
ścią wpływa wiele czynników.

Aby wzbogacić swoją ofertę i wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, a jed�
nocześnie stworzyć możliwości objęcia szkoleniem jak największej liczby osób, wiele 
bibliotek w coraz większym stopniu do prowadzenia działalności dydaktycznej wykorzy�
stuje Internet. Podstawą są oczywiście dobrze przygotowane strony WWW, ale nie jest 
to rozwiązanie jedyne. Biblioteki przygotowują specjalne tutoriale, w których omawiane 
są zasady wyszukiwania informacji w konkretnej bibliotece, jej zasoby informacyjne, 
świadczone przez nią usługi. Wydaje się jednak, że wraz ze wzrostem znaczenia i popu�
larności kształcenia na odległość, biblioteki będą w coraz większym stopniu wprowadzać 
specjalne kursy dla użytkowników informacji opierające się na platformach do kształce�
nia zdalnego, chociażby takich jak Moodle1.

Wykorzystanie Internetu do działań dydaktycznych bibliotek ma niewątpliwe zalety. 
Można do nich zaliczyć m.in. skrócenie czasu realizacji szkolenia – możliwość zapozna�
nia się studentów z teorią poprzez Internet powoduje, że w trakcie zajęć odbywających 
się bibliotece można więcej czasu poświęcić na praktykę. Jednocześnie, gdy materiały 
dydaktyczne są opublikowane, w zajęcia z przysposobienia bibliotecznego nie musi być 
zaangażowanych tyle osób. Jeśli przysposobienie biblioteczne nie jest obligatoryjne, to 
osoby, które jednak chciałyby się zapoznać z problematyką na nich poruszaną, mają taką 
możliwość i mogą to robić o każdej porze i z każdego miejsca. Łatwiej jest także wpro�
wadzać nowe treści do takich kursów – nawet jeśli nie były poruszane w początkowym 
etapie edukacji, to zainteresowani zawsze mogą z nich skorzystać – w zależności od 
potrzeb. Wprowadzenie przez bibliotekę szkoleń realizowanych na platformie do zdal�
nego nauczania daje dodatkowe korzyści. Po pierwsze, forma zaliczania tych zajęć jest 
wygodniejsza dla studentów – nie muszą być o konkretnej porze w bibliotece, gdyż testy 
bardzo często mogą rozwiązywać w domu. Po drugie, liczba użytkowników do przeszko�
lenia nie ma już takiego znaczenia, co jest istotne zwłaszcza przy brakach kadrowych, 
a często i braku miejsca na prowadzenie szkoleń. Biblioteki uniwersyteckie zazwyczaj 
obsługują znacznie więcej użytkowników niż inne biblioteki akademickie. Jeżeli spoj�
rzymy na dane uzyskane w ramach projektu Analiza funkcjonowania bibliotek nauko�
wych w Polsce za rok 2006, to okazuje się, że w bibliotekach uniwersyteckich średnio 
12,19% użytkowników zostało przeszkolonych, podczas gdy dla bibliotek technicznych 

1 Por.: Śniechowska-Karpińska A.: Nowy zawód: net-bibliotekarz (wykorzystanie zdalnego nauczania jako 
jednej z metod promocji biblioteki), Biuletyn EBIB [online] 2007 nr 1[dostęp 05.04.2008]. Dostępny w In�
ternecie: http://www.ebib.info/2007/82/a.php?sniechowska-karpinska.
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wskaźnik ten to 15,28%, a bibliotek medycznych 27,07%2. Pozostaje więc pytanie: co 
z pozostałymi użytkownikami? Jak są przygotowani do posługiwania się biblioteką i in�
formacją? Dla tej grupy użytkowników internetowe szkolenia biblioteczne mogłyby sta�
nowić odpowiednią ofertę.

Zastosowanie Internetu do prowadzenia działalności dydaktycznej ma miejsce rów�
nież w polskich bibliotekach uniwersyteckich. Przybiera różne formy. Poniżej dokonana 
zostanie próba scharakteryzowania obecnej oferty w zakresie działań edukacyjnych tych 
bibliotek. Jej podstawą jest analiza 18 stron WWW bibliotek uniwersyteckich. 

W zasadzie każda ze stron jest swego rodzaju pomocą dla użytkowników i potencjal�
nych użytkowników, zawiera bowiem informacje o bibliotece, jej komórkach organiza�
cyjnych, zbiorach i usługach przez nią świadczonych. Jednak – zwłaszcza dla początkują�
cych użytkowników – ważne jest przygotowanie specjalnego przewodnika, kursu, który 
w jednym miejscu podaje najważniejsze dla nich informacje. Taką ofertę przygotowało 
14 spośród 18 bibliotek. Mają one różną formę. Bywa to specjalna prezentacja tytułowa�
na np. „Krok po kroku”, „Szkolenie biblioteczne”, „Przewodnik dla użytkownika”. Po 
kliknięciu na odpowiednio zatytułowany link użytkownicy mają możliwość obejrzenia 
prezentacji składającej się z licznych slajdów (np. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu), 
albo też publikacji multimedialnej (Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Po�
znaniu). W niektórych bibliotekach szkolenie online jest zorganizowane w ten sposób, że 
po kliknięciu na tytuł przechodzi się do kolejnych podstron serwisu, które zawierają od�
powiednie treści ułożone w usystematyzowany sposób (Biblioteka Uniwersytetu Łódz�
kiego). Część bibliotek korzysta z platformy do kształcenia zdalnego, ale i w tym przy�
padku mamy do czynienia z różnymi rozwiązaniami. Materiały dydaktyczne są dostępne 
dla wszystkich ze strony biblioteki, po kliknięciu na odpowiedni tytuł następuje przekie�
rowanie na platformę kształcenia zdalnego i z tego miejsca można rozpocząć korzystanie 
z przewodnika. Tylko by rozwiązać test końcowy, będący podstawą do zaliczenia, należy 
się zalogować (np. Biblioteka UMCS). Inne rozwiązanie to udostępnienie całego kursu 
członkom danej uczelni – aby z niego skorzystać należy się zalogować (KUL, UW). 
W większości przypadków biblioteki, które korzystają z platformy do kształcenia zdal�
nego w celu prowadzenia przysposobienia bibliotecznego, oferują również możliwość 
rozwiązania testu końcowego po uprzednim zalogowaniu. Są tu jednak wyjątki np. Bi�
blioteka Uniwersytetu Wrocławskiego proponuje szereg kursów dostępnych z platformy 
Moodle, są one dostępne dla wszystkich i nie kończą się testami. 

Spośród 18 bibliotek 4 nie przygotowały specjalnej formy kształcenia użytkowni�
ków wykorzystującej możliwości Internetu. Czytelnikom muszą wystarczyć informacje 
znajdujące się na stronie domowej tych bibliotek, które siłą rzeczy są dość rozproszone. 
Poza tym stopień szczegółowości opracowania problemów jest różny. Wyraźnie na plus 
odznacza się w tej grupie Biblioteka Jagiellońska, która co prawda nie oferuje specjalne�
go kursu z przysposobienia bibliotecznego czy chociaż przewodnika po bibliotece i jej 

2 Wskaźniki dotyczące usług bibliotecznych z 2006 r. W: Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych 
w Polsce [online] [dostęp 21.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja.
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usługach, ale informacje podane w poszczególnych działach serwisu są bardzo szczegó�
łowe.
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jej zbiory
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wyszu�
kiwanie 

informacji

Katolicki Uniwersytet Lubelski + + +

Uniwersytet Gdański + + +
Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu + + + + +

Uniwersytet im. Jerzego 
Giedroycia w Białymstoku
Uniwersytet Jagielloński 

w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie + + +

Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Łódzki + + + +
Uniwersytet Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie + + + +

Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu + + +

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Rzeszowski + + + +

Uniwersytet Szczeciński + + +

Uniwersytet Śląski + + +
Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie + + +

Uniwersytet Warszawski + + + + + + +

Uniwersytet Wrocławski + + + + +

Uniwersytet Zielonogórski + + + +

Tab. 1. Różne formy szkoleń online w bibliotekach uniwersyteckich.
Źródło: Badania własne.
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Warto również zwrócić uwagę na fakt, że niektóre biblioteki przygotowały materiały 
z przygotowania bibliotecznego w różnych formach. Tak jest np. w przypadku Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego, która oprócz przewodnika dotyczącego organizacji biblio�
teki i świadczonych przez nią usług w formie zestawu linków, oferuje również szkolenie 
na platformie Moodle. Z kolei Biblioteka w Poznaniu ogólne informacje o bibliotekach 
podaje w formie prezentacji multimedialnej, a w postaci zestawu linków informator „Po�
moc w poszukiwaniu”. Nie są to jedyne tego typu przypadki.

Niektóre z bibliotek przygotowały szkolenia biblioteczne online także w wersji an�
gielskiej (np. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytetu Rze�
szowskiego), co jest o tyle ważne, że w polskich uczelniach studiuje coraz większa liczba 
osób z zagranicy. Dla tych osób taki przewodnik może stanowić istotną pomoc.

Analizując internetową ofertę dydaktyczną polskich bibliotek uniwersyteckich należy 
zwrócić uwagę na to, czy informacja o niej znajduje się na głównych stronach bibliotek. 
Jest wskazane, aby się ona ukazywała właśnie w tym miejscu – początkujący użytkownik 
ma wtedy szansę od razu ją odnaleźć i zapoznać się z nią. Dodatkowym atutem jest wy�
różnienie w jakiś sposób tej informacji. Zdecydowana większość bibliotek (11 spośród 
14), które oferują specjalne kursy, przewodniki dla użytkowników, informacje o nich za�
mieszczają na stronie głównej. W 4 przypadkach są one wyróżnione graficznie. Niekiedy 
jednak, żeby się dostać do części ze „szkoleniem bibliotecznym”, trzeba wiedzieć, że 
znajduje się ono w odpowiedniej zakładce strony głównej (np. w Bibliotece Uniwersyte�
tu Szczecińskiego w zakładce „Informatorium”). Wiedzy, gdzie szukać takiego poradni�
ka, początkujący student może nie mieć, więc lepszym rozwiązaniem jest umieszczanie 
tego typu informacji na stronie głównej biblioteki.

Jeśli chodzi o treści prezentowane w szkoleniach bibliotecznych online, to trzeba za�
uważyć, że informacje w nich zawarte można podzielić na cztery grupy. Po pierwsze – są 
to ogólne informacje o bibliotece (prezentowane we wszystkich przypadkach), po drugie 
– informacje na temat tego, jak korzystać z katalogów, po trzecie – jakie zasoby infor�
macyjne (zwłaszcza w formie elektronicznej) są oferowane przez bibliotekę, po czwarte 
– gdzie i jak znaleźć konkretną informację.

Informacje zaliczone do grupy pierwszej dotyczą:
biblioteki, jej wielkości, roli w regionie i środowisku edukacyjnym, �
lokalizacji biblioteki i sposobu poruszania się po niej, �
zasobów oferowanych przez bibliotekę, �
usług oferowanych przez bibliotekę, �
warunków formalnych, jakie trzeba spełnić by stać się pełnoprawnym użytkownikiem  �
biblioteki.
W grupie drugiej informacje, które się powtarzają to:
rodzaje katalogów i ich zasięg chronologiczny, �
wyszukiwanie informacji w katalogu tradycyjnym, �
możliwości wyszukiwawcze i usługi świadczone poprzez katalogi elektroniczne,  �
sposoby zamawiania zbiorów – używając rewersu i poprzez OPAC.  �
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Trzecia grupa to informacje dotyczące zasobów informacyjnych dostępnych w bibliotece:
oferowane bazy danych, �
zestaw ciekawych linków dotyczących poszczególnych dziedzin wiedzy, �
możliwości korzystania np. z bibliotek cyfrowych czy repozytoriów literatury naukowej. �
W grupie czwartej znajdują się informacje na temat tego, jak szukać literatury na 

określony temat – w oparciu o własne zasoby biblioteki, udostępniane przez nią bazy 
danych oraz zasoby ogólnodostępne.

Biblioteka o bibliotece katalogi zasoby in-
formacyjne

jak i gdzie 
szukać 

informacji
Katolicki Uniwersytet Lubelski + + + +

Uniwersytet Gdański + + +
Uniwersytet im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu + + + +

Uniwersytet im. Jerzego Giedroycia 
w Białymstoku

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie + + +

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy

Uniwersytet Łódzki + +
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 

w Lublinie + + +

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu + + +

Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Rzeszowski + +
Uniwersytet Szczeciński + + +

Uniwersytet Śląski + + +
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie + +

Uniwersytet Warszawski + + + +
Uniwersytet Wrocławski + + + +

Uniwersytet Zielonogórski + +

Tab. 2. Treści zawarte w szkoleniach online bibliotek uniwersyteckich.
Źródło: Badania własne.
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Formy przysposobienia bibliotecznego realizowane z wykorzystaniem Internetu obej�
mują więc problemy zbliżone do tych, które są omawiane w ramach tradycyjnych szko�
leń bibliotecznych. Obserwując jednak tendencje światowe związane z prowadzeniem 
działań dydaktycznych przez biblioteki akademickie, a więc i uniwersyteckie, można 
zauważyć, że coraz większe znaczenie ma nie tyle podstawowe szkolenie biblioteczne, 
ale kształcenie użytkowników informacji, które wychodzi daleko poza przygotowanie do 
posługiwania się konkretną biblioteką. Coraz częściej zajęcia z alfabetyzacji informacyj�
nej (information literacy) są realizowane przez biblioteki właśnie z wykorzystaniem In�
ternetu. I nie koniecznie są to kursy prowadzone na platformach do kształcenia zdalnego, 
chociaż tych jest coraz więcej, ale także w formie przewodników – tzw. tutoriali.

Polskie biblioteki uniwersyteckie, jak na razie, nie oferują poprzez Internet kursów 
z alfabetyzacji informacyjnej. Oczywiście dostępne już szkolenia biblioteczne czy inne 
zasoby dydaktyczne oferowane przez te placówki stanowią element kształcenia kom�
petencji informacyjnych, ale niektóre problemy nie są w nich poruszane. Pewne pró�
by poszerzenia elektronicznych zasobów, które mogłyby wspomóc proces dydaktyczny 
zdarzają się – np. Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na swojej stronie 
(w zakładce „Informacje i usługi”) oferuje krótki poradnik jak zrobić bibliografię załącz�
nikową, a Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego umożliwia dostęp do pracy 
Tadeusza Kaczmarka Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magister�
ską [Warszawa, 2005], który wzbogaca szkolenie z wyszukiwania informacji o elementy 
takie jak formułowanie problemu (potrzeby informacyjnej), stosowanie cytatów, metody 
sporządzania bibliografii załącznikowej i przypisów, plagiat. Jak na razie są to jednak 
wyjątki. Tak więc to, czego trochę brakuje w internetowej ofercie polskich bibliotek uni�
wersyteckich, to działań nastawionych na przygotowanie informacyjne użytkowników, 
wychodzące poza wyszukiwanie literatury w konkretnych placówkach. 

Oczywiście można powiedzieć, że kompetencje informacyjne są wyrabiane w ramach 
innych zajęć typu „wstęp do…”, proseminarium itp. i może nie ma sensu obarczać bi�
bliotek dodatkowymi obowiązkami. Jednak wydaje się, że bibliotekarze, którzy świetnie 
poruszają się w środowisku informacyjnym, mogliby pomóc w procesie edukacji. O ile 
przygotowywanie przez biblioteki zajęć z alfabetyzacji informacyjnej w formie tradycyj�
nej może być kłopotliwe – chociażby ze względu na ilość studiujących na uniwersytetach 
osób i stosunkowo niewielką liczbę pracowników biblioteki, którzy mogliby takie szko�
lenia prowadzić, to wprowadzenie form kształcenia z wykorzystaniem Internetu pewne 
problemy by rozwiązało – w szczególności, gdy wykorzystuje się platformę do kształ�
cenia zdalnego. Takie kursy online mogłyby funkcjonować autonomicznie, ale mogłyby 
być również wykorzystywane przez wykładowców w ramach prowadzonych przez nich 
zajęć. Oczywiście konieczny tu jest sygnał ze strony nauczycieli akademickich, że chcą 
oni z takich materiałów korzystać, a może nawet współpracować przy ich tworzeniu.

Opracowanie i realizowanie takiej oferty wymagałoby wielu wysiłków ze strony 
bibliotekarzy (m.in. stworzenie koncepcji kursu, zredagowanie treści, przygotowanie  
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samych pracowników)3 jednak nie jest niemożliwe, o czym świadczy funkcjonowanie 
kursów z przysposobienia bibliotecznego.

Być może pewne trudności związane z przygotowaniem kursów/przewodników online 
można by rozwiązać dzięki współpracy bibliotek. Wzajemne wspieranie działań, wymia�
na doświadczeń, a także wspólne przygotowywanie treści mogłoby usprawnić prace.

Współpraca bibliotek przy tworzeniu oferty dydaktycznej dla ich użytkowników nie 
jest czymś niezwykłym. Warto zwrócić uwagę na pewne doświadczenia w tym zakresie 
bibliotek z innych krajów np. bibliotek skandynawskich. 

W wyniku wspólnych działań Aalborg Universitetsbibliotek, Danmarks Elektroniske 
Forskningsbibliotek, a także Det Kongelige Bibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek, 
Statsbiblioteket (obsługującej Aarhus Universitet) oraz norweskiej Universitetetsbi�
blioteket i Bergen realizowany jest projekt SWIM, który zdecydowanie wykracza poza 
szkolenie biblioteczne, wspomagając cały proces badawczy. Biblioteki wspólnie ustalały 
treści w nim zawarte. Z drugiej strony – każda ze współpracujących bibliotek może do�
stosowywać je do swoich potrzeb4. 

Biblioteki Uniwersytetu w Helsinkach wraz z bibliotekami uniwersytetów południo�
wej Finlandii w latach 1999-2005 przygotowały projekt Academic Information Sillks. 
Przy jego realizacji korzystano także z pomocy Biblioteki Uniwersytetu Berkeley. Pró�
bowano przygotować odpowiednie środowisko do e-learningu z zakresu alfabetyzacji 
informacyjnej. Jednym z efektów pracy jest funkcjonujący jeszcze w Opiskelijakirjasto 
(Undergraduate Library Uniwersytetu w Helsinkach) Tiedonhaun verkkokursi – kurs 
z przygotowania do posługiwania się informacją5.

Inny przykład udanej współpracy przy tworzeniu zasobów wspomagających eduka�
cję to fiński projekt TieDot. Był on finansowany przez Fińskie Ministerstwo Edukacji 
3 O sprawach związanych z przygotowaniem kursu online można przeczytać m.in. w: Moczadło R.: Kurs 

z przysposobienia bibliotecznego – studium przypadku, e-mentor [online] 2008 nr 2 [dostęp 14.06.2008]. 
Dostępny w Internecie: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=24&id=535; Grygorowicz A., 
Kraszewska E.: Szkolenie biblioteczne online jako nowoczesna forma zajęć dla studentów I roku Akademii 
Medycznej w Gdańsku. W: 25. Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych. Kształce-
nie użytkowników naukowej informacji medycznej – koncepcje i doświadczenia. Lublin-Kazimierz Dolny,  
12-14 czerwca 2006 roku [online]. [Warszawa] 2006 [dostęp 17.04.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://www.ebib. info/publikacje/matkonf/25kpbm/grygorowicz_kraszewska_2.php.
4 SWIM [online] [dostęp 30.11.2007]. Dostępny w Internecie: http://www.swiminfo.dk; Skagen T., Torras 

M., Blaabjerg N. J., Hansen T. V.: Empowering students through information literacy in the physical and 
virtual classrooms: Cross-institutional collaboration between library and faculty and between two Scan�
dinavian university libraries. W: Creating Knowledge IV [online]. Copenhagen 2006 [dostęp 21.12.2007]. 
Dostępny w Internecie: http://www.ck-iv.dk/papers/SkagenBlaabjergTorrasHansen%20Empowering%20
students% 20through%20information%20literacy.pdf; Blaabjerg N. J.: User Centred Information Literacy 
Education - Application of Multimedia in E-learning and Blended Learning [online] [dostęp 10.01.2008]. 
Dostępny w Internecie: http://www.swiminfo. dk/pdf/EISTA05_E721YC.pdf.

5 Tiedonhaun verkkokursi [online] [dostęp 12.11.2007]. Dostępny w Internecie: 
 http//www.helsinki.fi/ opiskelijakirjasto/kaulutus/itseopiskelu.htm; Sinikara K.: Information literacy and 

learning resorce centrem supporting quality and efficiency of learning. Some projects of Finnish Universi�
ties. W: Information Literacy in Europe: a first insight into the state of the art of Information Literacy in 
the European Union. Roma 2003, s. 62-63.
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i realizowany od 2001 r. w ramach Virtual University. Tworzyły go biblioteki siedmiu 
uniwersytetów środkowej i północnej Finlandii, a koordynatorem została Kuopion ylio�
piston kirjasto (Biblioteka Uniwersytetu w Kuopio). W ramach projektu przygotowano 
15 kursów dotyczących różnych dyscyplin naukowych – kurs przygotowany przez jedną 
z bibliotek był wykorzystywany przez inne, które odpowiednio do swoich potrzeb go 
przekształcały. Realizacja TieDot polegała również na przygotowaniu bibliotekarzy do 
prowadzenia szkoleń poprzez Internet. Chociaż sam projekt został zakończony w 2004 r., 
to przygotowane w jego ramach materiały funkcjonują do dzisiaj6.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną fińską inicjatywę, która jednak wykracza poza 
działalność samych bibliotek. Otóż w kwietniu 2005 r. zaczęto tworzyć Klaara Question 
Bank: a Joint Tool for Assessing Information Literacy Skills (koordynatorem jest Tritonia 
Academic Library Universtiy of Vaasa). Celem tego projektu jest m.in. stworzenie pod-. Celem tego projektu jest m.in. stworzenie pod-Celem tego projektu jest m.in. stworzenie pod�
stawowych materiałów z alfabetyzacji informacyjnej dla wszystkich uniwersytetów i ze 
wszystkich dyscyplin oraz materiałów wykorzystywanych do testów sprawdzających. 
Question Bank obejmuje ponad 300 pytań, które biblioteki uniwersyteckie mogą wyko�
rzystywać w ramach końcowych testów sprawdzających przygotowanie informacyjne 
studentów7.

Fińskie biblioteki uniwersyteckie ponadto brały czynny udział w tworzeniu narodowe�
go projektu Curriculum Plan for Information Literacy: a Joint Virtual University Project 
of the Finnish University Libraries 2004-2006, którego celem była współpraca bibliotek 
przy tworzeniu zasobów na temat kształcenia umiejętności informacyjnych i realizacja 
szkoleń z tego zakresu. Wiąże się to m.in. z tym, że od 2003 r. realizowana jest przez 
Council of Finnish University Libraries strategia włączania alfabetyzacji informacyjnej 
do oferty bibliotek8.

Są to tylko wybrane przykłady współpracy bibliotek w celu wzbogacenia ich ofer�
ty dydaktycznej opierającej się na wykorzystaniu Internetu. Co ważne, współpraca nie 
oznacza, że wszystkie biblioteki mają oferować dokładnie to samo. Jest to możliwe, ale 
bardziej chodzi o wymianę doświadczeń, wspólne rozwiązywanie pojawiających się pro�
blemów czy w końcu ustalanie treści, które mogą w ramach kursów online zostać zapro�
ponowane.

Polskie biblioteki uniwersyteckie zrobiły już sporo, jeśli chodzi o wzbogacenie inter�
netowej oferty dydaktycznej, jednak wydaje się, że nadal jest przed nimi sporo pracy. Wi�
doczny jest wzrost stopnia wykorzystywania platformy do kształcenia zdalnego w kształ�
ceniu uniwersyteckim i wydaje się, że przechodzenie na ten sposób realizowania oferty 

6 Juntunen A., Lehto A., Saarti J., Tevaniemi J.: Supporting Information Literacy Learning in Finish Univer�
sities – Standards, Projects, Educating Online. W: Creating Knowledge IV [online]. Copenhagen 2006 [do�
stęp 27.01.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.ck-iv.dk/papers/JuntunenLehtoSaartiTevaniemi%20 
Supporting%20information%20literacy%20learning%20.pdf.

7 Juntunen A., Lehto A., Saarti J., Tevaniemi J.: tamże.
8 Sinikara K.: Information Literacy between Theory and Practice: Experiences of the Finnish University 

Libraries [online]. Lubljana 2006 [dostęp 12.05.2008]. Dostępny w Internecie: 
 www.agroweb.bf.uni-lj.si/Sinikara.ppt.
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dydaktycznej przez biblioteki jest ich najbliższym wyzwaniem. Część z nich z resztą już 
to wyzwanie podjęła. Wydaje się również, że biblioteki mogłyby nieco poszerzyć swoją 
ofertę, jeśli chodzi o treści. Chodzi przede wszystkim o większy udział w kształtowaniu 
umiejętności informacyjnych użytkowników, a te nie ograniczają się tylko i wyłącznie 
do wyszukiwania informacji w zasobach bibliotek. Niewykluczone, że pomocna przy 
realizowaniu tego typu postulatów byłaby współpraca bibliotek.
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The exploitation of the Internet in the didactic work,  
of Polish university libraries

Academic libraries all over the world extend increasing access to research sources for 
their users via Internet. Poland is no exception. The aim of the report is to present the 
achievements of Polish university libraries in the field of the exploration of the Internet 
for research and study purposes. It will report on the forms of training, the theme range 
and the degree of the exploitation of modules into distance learning. Simultaneously, 
the cooperation opportunities between particular institutions in order to implement the 
didactic process have been emphasized. It refers inter alias to the example of the Scandi-
navian libraries, which through their co-operation have brought significant efficiencies 
in the development of Internet research literacy of their users.
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Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej  
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wykorzystanie współpracy Instytutu 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  
ze środowiskiem bibliotekarskim  

w procesie dydaktycznym

W kształceniu przyszłych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej ważne miej-
sce zajmuje nie tylko nauczanie teoretyczne, ale również praktyczne, pozwalające stu-
dentom, a potem absolwentom, wykorzystać podczas praktyk oraz w pracy zawodowej 
zdobytą w trakcie studiów wiedzę. Dlatego też szkoły wyższe w procesie dydaktycznym 
często współpracują zarówno z bibliotekami, chcąc pokazać, jak w rzeczywistości funk-
cjonują te instytucje, jak i bibliotekarzami-praktykami, dzielącymi się swoim doświadcze-
niem z pracy ze studentami.
W artykule zostaną zaprezentowane modele współpracy instytutów kształcenia bibliote-
koznawców na poziomie wyższym z bibliotekami na przykładzie doświadczeń Instytutu Bi-
bliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego (IBiIN UŚ). Omawiana 
problematyka podzielona zostanie na kilka aspektów kooperacji IBiIN UŚ z bibliotekami:

współpraca IBiIN UŚ z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego, �
współpraca IBiN UŚ z innymi bibliotekami w regionie oraz Polsce, �
współpraca bibliotek z regionu oraz spoza niego ze studenckimi kołami naukowymi  �
działającymi przy IBiIN UŚ.

Początki kształcenia bibliotekarzy w województwie śląskim związane były z istnie�
niem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, której studenci, w ramach odby�
wanych studiów z zakresu historii lub filologii polskiej, mieli możliwość równoległego 
nabywania umiejętności bibliotekarskich w ramach dodatkowo utworzonej specjalizacji. 
Po przekształceniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w filię Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
a później w Uniwersytet Śląski zwrócono uwagę na potrzebę utworzenia odrębnego kie�
runku studiów uniwersyteckich bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. W odpowie�
dzi na te postulaty w 1974 r. powstał kształcący bibliotekarzy w systemie zaocznym Za�
kład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej działający w obrębie Instytutu Filologii 
Polskiej. Rok później uruchomiono studia dzienne. W roku 1990 istniejący Zakład po�
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dzielono na 4 jednostki: Zakład Metodologii Bibliotekoznawstwa i Bibliotekarstwa, Za�
kład Bibliografii i Informacji Naukowej, Zakład Historii Książki i Bibliotek oraz Zakład 
Nauk Pomocniczych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. W roku akademickim 
1991/1992 utworzono Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (IBIN UŚ)1. 
Obecnie IBIN UŚ kształci studentów w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
na dwóch poziomach kształcenia akademickiego: licencjackim i magisterskim. Istnieje 
także możliwość uzyskania tytułu doktora w zakresie bibliologii. Oprócz tego prowa�
dzone są także następujące studia podyplomowe: Kwalifikacyjne podyplomowe studia 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, Zarządzanie i marketing w bibliotekach, 
Ochrona i profilaktyka współczesnych zbiorów bibliotecznych, Biblioteki i systemy in�
formacyjne w Unii Europejskiej. 

Dyrekcja i pracownicy IBIN UŚ zdają sobie sprawę, że aby przygotować studentów 
do przyszłej pracy zawodowej należy wiedzę teoretyczną uzupełniać umiejętnościami 
praktycznymi. W tym celu podejmowana jest wieloaspektowa współpraca ze środo�
wiskiem bibliotekarskim. Przybiera ona różne formy, wśród których wyróżnić można 
przede wszystkim:

zajęcia dydaktyczne dla studentów prowadzone w bibliotekach lub przez biblioteka� �
rzy-praktyków,
jednodniowe wycieczki dydaktyczne do bibliotek spoza województwa śląskiego, �
odczyty i wykłady zaproszonych gości dla studentów i pracowników IBIN UŚ, �
udział w konferencjach środowiska bibliotekarskiego, �
praktyki zawodowe. �

Zajęcia dydaktyczne w bibliotekach
Wiadomości przekazywane na wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez pra�

cowników naukowych Instytutu niejednokrotnie wymagają zobrazowania konkretnymi 
rozwiązaniami funkcjonowania i działalności bibliotek. W tym celu niezbędna jest współ�
praca z lokalnym środowiskiem bibliotekarskim. Przybiera ona formę warsztatów lub 
wyjść szkoleniowo-dydaktycznych, w czasie których bibliotekarze zapoznają studentów 
z praktycznymi aspektami omawianych zagadnień. W ramach przedmiotu Metodyka pra�
cy nauczyciela-bibliotekarza studenci zobligowani są do przeprowadzenia dwóch lekcji 
z edukacji czytelniczej i medialnej oraz hospitacji trzech kolejnych. W tym celu nawiąza�
no stałą współpracę z biblioteką Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach oraz filią nr 17 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. W placówkach tych odbywają się pokazo�
we lekcje biblioteczne, a w bibliotece SP nr 37 zajęcia prowadzone przez studentów. 

1 Gondek E.: Zakład oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego 1974-
1996, Studia Bibliologiczne 1997 T.10, s. 158-165; Kulik M.: Od Zakładu do Instytutu Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej: początki Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Uniwersytecie Śląskim, Ga-
zeta Uniwersytecka [online] kwiecień 2005 dodatek specjalny 30 lat bibliotekoznawstwa w Uniwersytecie 
Śląskiem [dostęp 10.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://gu.us.edu.pl/index.php?op=artykul&rok=2005&miesiac=4&id=227&type=spec.
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Ze względu na różnorodność zautomatyzowanych systemów bibliotecznych w pol�
skich bibliotekach również zajęcia z Komputeryzacji bibliotek uatrakcyjniane są wyjścia�
mi warsztatowymi. Studenci odwiedzają m.in. Bibliotekę Główną Śląskiego Uniwersyte�
tu Medycznego (Aleph), filię w Rudzie Śląskiej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Katowicach (Libra), Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego (MAK), Biblio�
tekę Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu (Sowa), bibliotekę jednej z katowickich 
kancelarii prawniczych, czy Bibliotekę Śląską (Prolib). W trakcie tych wyjść poznają 
budowę oraz zasady działania systemów bibliotecznych, a także zapoznają się ze specy�
ficznymi funkcjami każdego z nich. 

W ramach zajęć dydaktycznych w IBIN UŚ rozwinęła się także współpraca z Bi�
blioteką Uniwersytetu Śląskiego. W pracowni komputerowej tej placówki pod okiem 
bibliotekarzy-praktyków odbywają się zajęcia z Języków informacyjno-wyszukiwaw-
czych (język KABA, kartoteka haseł wzorcowych w katalogu centralnym NUKAT, typy 
rekordów w kartotece), Opracowania zbiorów bibliotecznych (format MARC, katalog 
centralny NUKAT), Materiałów i technik reprografii w bibliotece (Śląska Biblioteka Cy�
frowa), Organizacji i metod działalności informacyjnej (działalność Oddziału Informacji 
Naukowej BUŚ), Dziejów oprawy i praktyki introligatorskiej (zapoznanie się z kolekcją 
zbiorów specjalnych BUŚ). 

Innymi placówkami, w których pracownicy IBIN UŚ przeprowadzają zajęcia prak�
tyczne, są Biblioteka Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz Ośrodek Informacji Młodzie�
żowej przy Pałacu Młodzieży w Katowicach (Udostępnianie zbiorów bibliotecznych), 
działy promocji Biblioteki Śląskiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie 
Górniczej (Promocja w bibliotece), pracownia reprograficzna Biblioteki Śląskiej (Mate-
riały i techniki reprografii w bibliotece), Wydział Opracowania Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Katowicach (Opracowanie zbiorów bibliotecznych).

Wycieczki dydaktyczne 
W trakcie studiów na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo organi�

zowane są także jednodniowe wycieczki dydaktyczne do bibliotek spoza województwa 
śląskiego. Wyjazdy te mają na celu zapoznanie z historią, strukturą organizacyjną, regu�
laminem i działalnością wybranej książnicy, bądź zasadami funkcjonowania wybranego 
działu wyróżniającego się specyfiką pracy. W ten sposób studenci poznali m.in. biblioteki 
krakowskie: Bibliotekę Jagiellońską, Bibliotekę Główną Akademii Górniczo-Hutniczej 
oraz wrocławskie: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Bibliotekę Główną Politechniki 
Wrocławskiej czy Bibliotekę Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Studenci odwiedzili także Bi�
bliotekę Regionalną w Karwinie, która była laureatem nagrody Europejska Biblioteka Pu�
bliczna, HELSINKI 20002. W trakcie tej wycieczki zapoznali się ze strukturą organizacyjną 
całej biblioteki, usługami bibliotecznymi, które oferuje oraz szczegółowym funkcjonowa�
niem dwóch działów: Oddziału literatury polskiej oraz Miejskiego Centrum Informacji. 

2 Regionální knihovna Karviná [online] [dostęp 10.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www.rkka.cz/2004/ cz.php?stranka=http://192.168.254.2/htm/Czech/knihovna/oknihovne.html.
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Wykłady i odczyty
Staraniem Dyrekcji i pracowników IBIN UŚ organizowane są wykłady bibliotekarzy-

praktyków z kraju i zagranicy. W grudniu 2006 r. z dwoma odczytami goszczono dr Sabi�
ne Wefers, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej i Krajowej Turyngii (ThULB). Pierwszy 
wykład pt. Aby lepiej zrozumieć biblioteki uniwersyteckie w Niemczech… koncentrował 
się na zagadnieniach wymogów związanych z elektronicznymi nośnikami informacji 
i wynikającymi stąd konsekwencjami dla bibliotek oraz przemianami w szkolnictwie 
wyższym i ich wpływem na pracę bibliotek. Natomiast drugi odczyt dotyczył Projektu 
UrMEL (University Multimedia Electronic Library). W 2007 r. o działalności Biblio�
teki Muzeum Przyrodoznawczego Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie (wcześniej 
Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie) opowiedział jego dyrektor, prof. dr hab. Jurij 
Czernobaj. 

Konferencje naukowe
Kolejnym sposobem współpracy wykorzystywanej w celach dydaktyki jest udział 

studentów w konferencjach naukowych organizowanych przez środowisko bibliote�
karskie województwa śląskiego. Studenci pod opieką pracowników IBIN UŚ licznie 
uczestniczyli m.in. w VIII Forum Bibliotekarzy Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP 
w Katowicach pt. Książka w epoce nowych mediów – funkcjonowanie tekstów w cyber-
przestrzeni (organizator: Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych 
w Tychach), II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zarządzanie marketingowe bi-
blioteką (organizatorzy: Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Za�
miejscowy w Chorzowie, Komisja Zarządzania i Marketingu przy Zarządzie Głównym 
SBP), X Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
przy Zarządzie Okręgu w Katowicach Psychologia w bibliotece (organizator: Biblioteka 
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu WZ w Chorzowie), XIII Forum Sekcji Biblio�
tek Szkół Wyższych SBP okręgu śląskiego Informacja w świecie cyfrowym (organizator: 
Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) oraz XIV Forum 
Bibliotekarzy Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP Psychologia w bibliotece. Część 
II (organizator: Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu WZ w Chorzowie). 
Uczestnictwo studentów w tych wydarzeniach umożliwiło zapoznanie się z problemami 
codziennej pracy bibliotecznej oraz zagadnieniami będącymi w centrum zainteresowań 
bibliotekarzy-praktyków. Pozwoliło na zgłębienie tematyki dotyczącej funkcjonowania 
w cyberprzestrzeni współczesnych rodzajów tekstów i możliwościami wykorzystania ich 
w pracy bibliotekarza oraz problematyki narzędzi wyszukiwania informacji zamieszcza�
nej w świecie cyfrowym, a przydatnej w codziennej obsłudze czytelnika. Oprócz tego 
wartościowe dla przyszłej pracy studentów było wysłuchanie referatów o psychologicz�
nych aspektach pracy w bibliotece, a więc prawidłowej obsłudze czytelnika, pracy w ze�
spole, zarządzaniu zespołami pracowniczymi, motywacji do pracy, komunikacji interper�
sonalnej czy public relations.
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Praktyki zawodowe
Innym aspektem współpracy z bibliotekami w procesie dydaktycznym są praktyki 

zawodowe. Ich organizację reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 
1991 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych. Studenci IBIN UŚ odbywają prak�
tyki śródsemestralne, wakacyjne oraz pedagogiczne. Praktyki śródsemestralne organi�
zowane są w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego oraz bibliotekach wydziałowych BUŚ. 
Zapoznają studentów z funkcjonowaniem uczelnianego systemu bibliotecznego, a ich 
celem jest doskonalenie w zakresie jednostkowej czynności bibliotecznej. Odbywają się 
od drugiego do czwartego semestru studiów3.

Praktyki wakacyjne studenci odbywają po pierwszym i drugim roku studiów, a ich 
wymiar to 144 godziny (24 dni po 6 godzin) dla studentów studiów stacjonarnych oraz 72 
godziny (12 dni po 6 godzin) dla studentów studiów niestacjonarnych. Osoby pracujące 
w bibliotekach są zwolnione z odbywania praktyk. Po pierwszym roku studenci zapozna�
ją się ze strukturą organizacyjną biblioteki, zakresem czynności poszczególnych działów 
i stanowisk pracy, organizacją toku prac wewnętrznych, polityką i zasadami gromadze�
nia zbiorów oraz zasadami opracowania, przechowywania, udostępniania i konserwa�
cji zbiorów. Kolejne praktyki obejmują problematykę rzeczowego opracowania zbio�
rów oraz zarządzania i administrowania biblioteką. Studenci sami wybierają biblioteki, 
w których chcą je odbyć, Zaleca się, żeby były to duże biblioteki naukowe, publiczne lub 
pedagogiczne, choć dopuszcza się także inne typy bibliotek4.

Ze względu na to, że studenci sami ponoszą koszty dojazdów do biblioteki, w któ�
rej odbywają praktyki, zazwyczaj decydują się na wybór książnicy położonej najbliżej 
miejsca ich zamieszkania. Są to przede wszystkim biblioteki województwa śląskiego lub 
sporadycznie spoza województwa w wypadku studentów zamiejscowych (np. Biblioteka 
Główna Politechniki Gdańskiej, Biblioteka Jagiellońska). W kilku przypadkach studenci 
miejscowi zdecydowali się także na wybór placówki spoza województwa (m.in. Biblio�
teka Narodowa, Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej). Ze względu na bliskość 
granicy z Republiką Czeską również tam studenci IBIN UŚ odbywają praktyki wakacyj�
ne: najczęściej w Ośrodku Dokumentacyjnym Kongresu Polaków w Republice Czeskiej 
(ODPwRCz), ale także w Bibliotece Regionalnej w Karwinie. Największym zaintereso�
waniem cieszą się niezmiennie biblioteki publiczne (miejskie, gminne, powiatowe). Spe�
cyficzny jest częsty wybór biblioteki Głównego Instytutu Górnictwa (GIG), czy licznych 
w naszym województwie bibliotek muzealnych i teatralnych. Dziwi małe zainteresowa�
nie Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego (BUŚ) w porównaniu z bibliotekami wydziałowy�
mi oraz bibliotekami głównymi innych uczelni państwowych. Można zauważyć także, 
że studenci coraz częściej decydują się na biblioteki wyższych szkół niepaństwowych. 
3 Plan szczegółowy praktyk sródsemestralnych dla studentów stacjonarnych informacji naukowej i bibliote-

koznawstwa [online] [dostęp 10.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://ibin.us.edu.pl/wazne_info/ 2.pdf.
4 Zob. Program praktyki na studiach stacjonarnych. Praktyka po I roku studiów [online] [dostęp 10.06.2008]. 

Dostępny w Internecie: http://ibin.us.edu.pl/wazne_info/3.pdf.; Program praktyki na studiach stacjonar-
nych. Praktyka po II roku studiów [online] [dostęp 10.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://ibin.us.edu.pl/wazne _info/4.pdf.
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Szczegółowe statystyki z lat 2002-2007 pokazuje tabela 1.
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Tab. 1. Biblioteki wybierane przez studentów IBIN UŚ na miejsce praktyk wakacyjnych
 (dane w procentach).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji praktyk IBIN UŚ.
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Praktyki pedagogiczne przeznaczone są dla osób, które decydują się na uzyskanie 
uprawnień pedagogicznych i obejmują 150 godzin (25 dni po 6 godzin lekcyjnych) w bi�
bliotekach szkolnych każdego poziomu kształcenia. Umożliwiają one studentom zapo�
znanie się z różnorodnymi formami pedagogicznej działalności biblioteki szkolnej, jej 
organizacją oraz pracą dydaktyczno-wychowawczą. W przypadku tych praktyk można 
również zaobserwować zainteresowanie bibliotekami z otoczenia najbliższego studen�
tów, a jeśli chodzi o poziom szkoły, w której biblioteka funkcjonuje, to od roku akade�
mickiego 2002/2003 bibliotekami szkół podstawowych, a potem ponadgimnazjalnymi. 
Szczegółową analizę przedstawia tabela 2.
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2002 38,71 3,226 51,613 0 3,226 3,226 0 0

2002/
2003 70,833 6,25 12,5 0 4,167 6,25 0 0

2003/
2004 55,769 7,692 30,769 0 1,923 0 0 1,923

2004/
2005 60 8,333 21,667 1,667 5 1,667 0 0

2005/
2006 58,974 7,692 20,513 0 7,692 2,564 2,564 0

2006/
2007 47,368 9,09 28,07 0 7,017 7,017 0 0

Tab. 2. Biblioteki szkolne wybierane przez studentów IBIN UŚ  
na miejsce praktyk pedagogicznych (dane w procentach).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji praktyk IBIN UŚ.

Inną ciekawą inicjatywą mającą charakter zbliżony do praktyki było nawiązanie 
współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego i pomoc tej instytucji w skanowaniu 
katalogu kartkowego oraz tworzeniu jego cyfrowej wersji. Propozycja takiej współpra�
cy została przedstawiona studentom, którzy licznie zgłosili swój akces w przedsięwzię�
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ciu. Po zakończeniu projektu osoby w nim uczestniczące otrzymały świadectwa wydane 
przez bibliotekę. 

Działania studenckich kół naukowych
Na potrzebę kontaktu z bibliotekarzami-praktykami uwagę zwrócili także sami stu�

denci. Pod czujnym okiem opiekunów kół naukowych działających przy IBIN UŚ roz�
wijają inicjatywy wykorzystujące doświadczenia zawodowe pracowników różnych bi�
bliotek. 

Godną odnotowania akcją jest zorganizowana 6 maja 2008 r. przez Sekcję Biblio�
graficzną Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy IBIN UŚ konferencja naukowa 
z okazji tegorocznych obchodów tygodnia bibliotek pod hasłem Biblioteka miejscem 
spotkań. Aby przedstawić różnorodne aspekty pracy bibliotekarzy i zapoznać swoich 
kolegów ze specyfiką działalności różnych typów bibliotek, członkowie sekcji zaprosili 
do wygłaszania referatów pracowników bibliotek publicznych, naukowych, szkolnych 
i pedagogicznych funkcjonujących w regionie. Gośćmi studentów byli przedstawicie�
le Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, 
Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Biblioteki Wy�
działu Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wojewódzkiej Bibliote�
ki Pedagogicznej w Katowicach, Biblioteki Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława 
Prusa w Katowicach, Biblioteki Pałacu Młodzieży w Katowicach i Ośrodka Informacji 
Młodzieżowej przy Pałacu Młodzieży w Katowicach, Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu5.

Studenckie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich organizuje Spotkania Otwar�
te, na które zapraszane są osoby znane w środowisku naukowym, zajmujące się spra�
wami związanymi z szeroko pojętym bibliotekoznawstwem, bibliologią, nauką o książ�
ce i informacją naukową6. Spośród bibliotekarzy-praktyków gośćmi tych cyklicznych 
wykładów byli już: prof. dr hab. Dariusz Pawelec – dyrektor Biblioteki Uniwersyte�
tu Śląskiego, dr Teresa Dębicka – kierownik Biblioteki Wydziału Filologicznego UŚ, 
dr Aleksander Radwański – kierownik Działu Komputeryzacji Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu, mgr Magdalena Karciarz – pracownik biblioteki Dolnoślą�
skiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz Remigiusz Lis, zastępca Dyrektora Biblioteki 
Śląskiej ds. Administracyjno-Technicznych7.

Studenckie pomysły na pogłębianie wiedzy zdobywanej w trakcie studiów poprzez 
współpracę z bibliotekami nie kończą się na organizowaniu spotkań z bibliotekarza�
mi- praktykami. Członkowie kół naukowych działających przy IBIN UŚ przy poparciu 
dyrekcji i pracowników naukowych czynnie biorą udział w akcjach tworzenia nowych 
bibliotek oraz pomocy istniejącym już bibliotekom polonijnym. W 2001 r. Koło Nauko�
5 Program Konferencji „Biblioteka miejscem spotkań” [online] [dostęp 10.06.2008]. Dostępny w Interne�

cie: http://ibin.us.edu.pl/cytbin/konferencja-6.5.2008.doc.
6 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Koło przy IBIN UŚ [online] [dostęp 10.06.2008]. Dostępny w In�

ternecie: http://ibin.us.edu.pl/sbp/old/spotkania.html.
7 Tamże.
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we Bibliotekoznawców IBIN UŚ przeprowadziło akcję „Podaruj książkę” dla tworzonej 
w Stryju Biblioteki im. Kornela Makuszyńskiego. Oprócz tego członkowie Koła pomogli 
w porządkowaniu i komputerowym opracowaniu podarowanego bibliotece księgozbio�
ru. Wyszkolili także miejscową bibliotekarkę w obsłudze systemu Co-Liber8. W 2004 r. 
studentki IBIN UŚ porządkowały i opracowywały zbiory centralnej biblioteki Związku 
Polaków w Niemczech w Bochum. W trakcie wyjazdu powstał katalog książki dipisow�
skiej będącej w zbiorach tej placówki. Opiekę nad projektem z ramienia Instytutu objęła 
dr hab. M. Kalczyńska9. W tym samym roku Studenckie Koło Naukowe Sodalitas Bi�
bliologica Silesiana organizowało akcję tworzenia biblioteki szkolnej dla Szkoły Podsta�
wowej i Przedszkola z polskim językiem nauczania w Cierlicku na Śląsku Cieszyńskim. 
Kolejną inicjatywą tego Koła była pomoc w zebraniu księgozbioru dla powstającej bi�
blioteki Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej w Budapeszcie (2007)10. Kontakt z inną polo�
nijną biblioteką nawiązał dr Jacek Tomaszczyk, który wraz ze studentami zebrał książki 
dla istniejącej od 2003 r. biblioteki w Christchurch w Nowej Zelandii (2005)11. 

Podsumowanie
Omówione w artykule formy współpracy z bibliotekami wykorzystywane w kształce�

niu studentów przez IBIN UŚ spełniają w procesie dydaktycznym bardzo ważne funkcje. 
Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez bibliotekarzy-praktyków przede wszystkim uzu�
pełniają teoretyczne wiadomości zdobywane przez studentów w trakcie studiów. Poka�
zują także przyszłym bibliotekarzom, jak wygląda wybrany przez nich zawód w praktyce 
i z jakimi problemami borykają się bibliotekarze na co dzień w swojej pracy. Te same 
cele spełniają organizowane wycieczki czy uczestnictwo w konferencjach bibliotekarzy-
praktyków. Ważną rolę odgrywają także praktyki studenckie, które oprócz wyżej wy�
mienionych funkcji umożliwiają studentom wypróbowanie swojej wiedzy i umiejętności 
w praktyce oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego. Udział studentów w konfe�
rencjach, odczytach i wykładach zaproszonych gości pogłębia wiedzę, a organizacja róż�
nych imprez naukowych oraz zbiórek książek aktywizuje do przyszłego czynnego udzia�
łu w przygotowywanych przez środowisko bibliotekarskie akcjach. Jednak współpraca 
z bibliotekami w procesie dydaktycznym przynosi korzyści nie tylko studentom IBIN 
UŚ. Również biblioteki partnerskie mogą wykorzystać ją na swoje potrzeby. Dzieje się 
tak przede wszystkim w trakcie praktyk studenckich, które dają pracodawcy możliwość 
sprawdzenia umiejętności studentów i ewentualnego wyboru przyszłych pracowników. 
8 Kalczyńska M.: Studenci i pracownicy Instytutu jako organizatorzy polskich bibliotek za granicą, Gazeta 

Uniwersytecka [online] kwiecień 2005 dodatek specjalny 30 lat bibliotekoznawstwa w Uniwersytecie Ślą-
skiem [dostęp 10.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://gu.us.edu.pl/index.php?op=artykul&rok=2005& miesiac=4&id= 231&type=spec.
9 Tamże.
10 Zbiórka książek i pomoc w stworzeniu biblioteki Szkoły Podstawowej w Cierlicku (Republika Czeska) [onli�

ne] [dostęp 10.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://skn.sbs.w.interia.pl/akcje.html [dostęp 10.06.2008]; 
Współpraca SBS z bibliotekami na Węgrzech [online] [dostęp 10.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://skn.sbs. w.interia.pl/akcja2.html [dostęp 10.06.2008]; Kalczyńska M.: tamże.
11 Kalczyńska M.: tamże.
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Oprócz tego instytucje współpracujące prezentują swoje osiągnięcia oraz reklamują or�
ganizowane przedsięwzięcia i imprezy biblioteczne, przez co przede wszystkim pozy�
skują nowych użytkowników. 
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Utilizing the cooperation of the Institute of Library Science 
and Scientific Information of the Silesian University with the 

libraries community in the didactic process

In the process of educating the librarians-to-be and future scientific information special-
ists an important role is played by not only theoretical teaching but also practical expe-
rience as well. It allows the students to use the knowledge gained during their studies 
during their students’ practice and in work.. That is why universities often cooperate with 
libraries in the didactic process. They can show the operation of these institutions in real-
ity and the experienced librarians can share their experience with the students. 
The article presents models of cooperation of library science institutes with libraries on 
the example of the experiences of the Institute of Library Science and Scientific Informa-
tion of the Silesian University (IBiIN UŚ). The issues has been presented in the following 
aspects:

cooperation of IBiIN UŚ with the Silesian University Library, �
cooperation of IBiIN UŚ with other libraries in the region and Poland, �
cooperation of libraries from the region and outside of it with students scientific socie- �
ties operating at IBiIN UŚ.
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piotr MarcinkowSki

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Bibliotekarz w akademickim knowledge space

W ostatnich latach uległa zmianie rola biblioteki akademickiej. Z miejsca gdzie przy-
chodzi się wypożyczyć książkę na zewnątrz lub przeczytać artykuł w czytelni biblioteka 
przekształca się w strefę wiedzy (knowledge space), gdzie użytkownicy już nie tylko czy-
tają, ale bardziej „są”. Knowledge space to nie tylko nowy gmach, ale także nowy „duch 
instytucji”. W opinii wielu użytkowników najsłabszym ogniwem tak powstałej przestrzeni 
informacyjnej są bibliotekarze, którzy często nadal chcą być reglamentatorami wiedzy. 
Jaka jest rola bibliotekarza w nowej rzeczywistości? Czy jego miejsce na współczesnej 
uczelni wyższej jest nadal w czytelni, czy też w sali wykładowej i na zebraniach instytuto-
wych? Referat zawiera próbę odpowiedzi na te pytania.

W ciągu ostatnich lat obserwujemy zmianę roli biblioteki akademickiej jako miejsca. 
Nie jest to już więc świątynia wiedzy, zaś bibliotekarze nie są już kapłanami będącymi 
wiedzy tej strażnikami. Dynamiczny wzrost liczby studentów w latach 90. a także dokto�
rantów w latach ostatnich spowodował, że przestały być biblioteki uczelniane miejscami 
cichymi i pełnymi dostojeństwa. Założenie, że prawie każdy absolwent szkoły średniej 
musi mieć maturę, a prawie każdy maturzysta musi iść na jakieś studia spowodowa�
ło tyleż masowość co zanik studiowania. Masowość, ponieważ dziś praktycznie każdy 
chętny może zostać studentem czy to uczelni państwowej, czy niepaństwowej, czy to 
w trybie dziennym (stacjonarnym), wieczorowym, czy zaocznym (niestacjonarnym). Za�
nik, ponieważ w bardzo wielu przypadkach uczestniczenie w studiach wcale nie oznacza 
rzeczywistego studiowania. Nastąpiło zatem zjawisko mcdonaldyzacji bibliotek. Innymi 
słowy współczesna mcbiblioteka akademicka to miejsce, gdzie użytkownik przychodzi 
tylko na kilka chwil, tylko po to aby odszukać zadany tekst, odbić go na ksero i wyjść. 
Mamy więc w powstałych w latach 90. mcbibliotekach już nie tyle czytelników co użyt�
kowników. Są to osoby, które nie tyle pragną przeczytać, co raczej wejść w posiadanie 
kserograficznej kopii tekstu. Co ciekawe tekst ów nie jest wyszukany, lecz tylko odszu�
kany. Nie jest bowiem on efektem krótszego lub dłuższego procesu wyszukiwawczego, 
lecz został zadany do odszukania. Pojawiają się więc w czytelniach studenci zaintere�
sowani wyłącznie np. siódmym rozdziałem danego podręcznika oraz wykonaniem jego 
kserokopii, do której jak sami często przyznają prawdopodobnie nawet nie sięgną.

Przyczyną tego zjawiska oprócz masowości, a więc niejako automatycznego obni�
żenia poziomu, jest pośpiech. Pośpiech studentów, którzy prócz tego, że studiują muszą 
pracować, uczęszczać na dodatkowe lektoraty czy podróżować. Pośpiech wykładowców, 
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którzy pracując u wielu pracodawców nie mają czasu ani chęci do motywowania swo�
ich studentów do autentycznego studiowania. Zadają im więc do przeczytania konkretne 
teksty od strony do strony. Ze zjawiska tego zadowoleni są zarówno studenci (bo jest 
im łatwiej), jak i wykładowcy (bo im też jest łatwiej). Naturalnie, jak przy opisywaniu 
każdego zjawiska społecznego jest to uogólnienie, niemniej jego świadomość jest dość 
powszechna. 

Wspomniana mcdonaldyzacja bibliotek akademickich odbyła się oczywiście wbrew 
woli bibliotekarzy. Było to dla nich tym bardziej bolesne, że zbiegło się w czasie z ich 
rosnącymi aspiracjami. Właśnie biblioteki akademickie, także ze względu na największe 
możliwości finansowo-organizacyjne, były liderami komputeryzacji, wprowadzania zin�
tegrowanych systemów bibliotecznych, udostępniania elektronicznych źródeł informacji. 
Właśnie biblioteki akademickie, często we współpracy, wyznaczały trendy w bibliotekar�
stwie polskim lat 90. XX w. Następowało i następuje, sprzężenie zwrotne polegające na 
tym, że aspiracje bibliotek akademickich powodują absorpcję zmian technologicznych, 
zaś zmiany technologiczne generują coraz większe aspiracje bibliotekarzy do pełnienia 
coraz większych ról w środowisku akademickim oraz do tego, czym ma być nowoczesna 
biblioteka dla uczelni wyższej.

Tradycyjne role biblioteki sprowadzają się do gromadzenia, opracowania i udostęp�
niania swoich zbiorów. W przypadku bibliotek naukowych należy dodać do tego również 
działalność dokumentacyjną i wydawniczą. W przypadku bibliotek akademickich także 
pewne elementy działalności naukowej i dydaktycznej. Z punktu widzenia biblioteki jako 
miejsca istotne były zmiany we wszystkich tych elementach. Dla bibliotekarza groma�
dzenie, dla czytelnika zaś przede wszystkim udostępnianie zostało zrewolucjonizowane 
elektronicznymi źródłami informacji. Przy czym nie tyle ich pojawieniem się w ogóle, 
co raczej pojawieniem się ich w Internecie za pośrednictwem stron czy raczej portali bi�
bliotecznych. O ile bowiem pojawienie się baz danych na dyskietkach czy płytach CD 
nie było radykalną zmianą, o tyle udostępnienie ich w sieci uniwersyteckiej, a następnie 
gdziekolwiek i o każdej porze (po zalogowaniu) stało się prawdziwą rewolucją. Dzięki 
temu uległo przedefiniowanie biblioteki jako miejsca, ponieważ jeśli czytelnik może mieć 
dostęp do zbiorów bibliotecznych w domu to po co do niej przychodzić? Zakup baz da�
nych, e-czasopism, a ostatnio e-książek oraz digitalizacja zbiorów własnych spowodowa�
ły, że często czytelnicy nie wchodząc w mury biblioteczne mogą korzystać z usług swojej 
biblioteki akademickiej. Innymi słowy tytułowa strefa wiedzy (knowledge space) rozsze�
rza się na każde miejsce gdzie użytkownik ma dostęp do Internetu. Rozwój technologii 
bezprzewodowego dostępu do sieci powoduje, że strefa ta nie jest już nawet ograniczona 
kablami telefonicznymi czy telewizji kablowej. Istotne staje się więc nie to gdzie poszuku�
je się informacji, ale raczej kto jej poszukuje i kto ją udostępnia. Udostępnianie informacji 
staje się zatem dziś pojęciem szerszym od udostępniania zbiorów własnych. Podobnie jak 
gromadzenie zbiorów staje się pojęciem węższym od gromadzenia dostępów. 

Niestety wizja bibliotecznych e-entuzjastów nie zawsze ma pokrycie w rzeczywisto�
ści. Znów należy zadać pytanie o bibliotekarskie aspiracje i akademicką rzeczywistość. 
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W tym miejscu największym przekłamaniem okazuje się statystyka. E-entuzjastyczni 
bibliotekarze powtarzając argumenty dostawców baz danych chętnie przytaczają liczby 
e-źródeł, do których mają dostęp ich użytkownicy. Rzeczywiście jest to bardzo ciekawa, 
wręcz rewolucyjna oferta dla części środowiska akademickiego, niestety tylko dla czę�
ści... Jeśli zadać sobie pytanie dlaczego tak jest, znaleźć można kilka odpowiedzi. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że lwia część dorobku naukowego dostępnego w e-źródłach to, lekko 
trywializując, amerykański dorobek naukowy, często o Amerykanach i dla Amerykanów. 
Nie chodzi już nawet o to, że podstawowym językiem zarówno tych narzędzi, jak i za�
wartych w nich tekstów jest język angielski, którego nie zna zarówno część pracowników 
naukowych, jak i studentów. Bardziej chodzi o amerykocentryzm tych tekstów. O ile więc 
nie jest to duży problem dla użytkowników szukających informacji z szeroko rozumia�
nych nauk przyrodniczych czy inżynieryjnych, o tyle dla osób poszukujących informacji 
z kręgu nauk społecznych czy humanistycznych jest to problem. Z punktu widzenia so�
cjologa polskiej wsi czy historyka polskiego średniowiecza, nawet znających perfekcyj�
nie angielski, poza czysto teoretyczną możliwością analizy porównawczej są to źródła 
zbędne. Trudno więc się dziwić sceptycyzmowi części środowiska akademickiego do tych 
nowinek. Autorowi niniejszego tekstu pewnego razu jeden z profesorów uniwersyteckich 
powiedział wprost: „A tam! Książek byście za to kupili!”. Stąd też tytułowe akademickie 
knowledge space nie dla wszystkich członków środowiska akademickiego jest przestrze�
nią wiedzy. Co do korzystania przez studentów z baz danych i e-czasopism, pomijając 
szczytne wyjątki, to opisane wyżej zjawisko mcdonaldyzacji studiowania powoduje, że 
są to dla nich zbędne dziwactwa bibliotekarzy. Fakt sceptycznego postrzegania szeroko 
rozumianej koncepcji e-biblioteki potwierdzają badania przeprowadzone w styczniu 2006 
r. wśród studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Wynika z nich, że aż 65,1% ankietowanych 
koncepcja ta wiąże się z wyższym poziomem obaw i sceptycyzmu niż akceptacji1. 

Ponieważ, mimo ogromnych wysiłków, digitalizacja zasobów polskich nie postępuje 
w takim tempie jak byśmy tego oczekiwali, nadal oferta bibliotek cyfrowych jest skrom�
na. O ile jest ona interesująca w przypadku dokumentowania dziedzictwa kulturowego, 
pomocnego w badaniach historykom i kulturoznawcom, o tyle digitalizacja dorobku na�
ukowego i pomocy dydaktycznych jest zjawiskiem, którego w Polsce prawie nie ma. 
Studenci, którym mówi się o bibliotekach cyfrowych na próżno szukają w nich swo�
ich podręczników. Sytuacja kiedy każdy podręcznik w wypożyczalni dostępny będzie 
w akademickim knowledge space jest dziś nierealna z wielu powodów. Ponieważ jednak 
studenci przez prawie cały okres studiów chcą korzystać właściwie wyłącznie z podręcz�
ników cała ta oferta jest wycelowana niejako obok nich.

Jeśli więc biblioteka jako miejsce wirtualne nie jest do końca tym czego poszukują 
potencjalni użytkownicy, może warto wrócić do koncepcji jako przestrzeni rzeczywistej. 
Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek brzmiało Biblioteka miejscem spotkań. Trudno 

1 Karsiewicz K., Piotrowski A.: Public relations biblioteki akademickiej: Funkcja biblioteki w kształtowa�
niu wizerunku wyższej uczelni. W: Marketing biblioteczny: Rozważania, dyskusje, konteksty, pod red. 
M. Wojciechowskiej. Gdańsk 2007, s. 89-90.
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o lepsze zdefiniowanie nowej roli przestrzeni bibliotecznej, zwłaszcza biblioteki aka�
demickiej. Kluczowym wydaje się być tutaj słowo spotkanie. Sama z siebie oczywiście 
narzuca się idea spotkania człowieka (czytelnika) z wiedzą zawartą w książkach, cza�
sopismach czy dokumentach elektronicznych. Bez wątpienia biblioteki istnieją przede 
wszystkim, aby takie spotkania nie tylko umożliwiać, ale wręcz organizować. W tym 
miejscu należy wspomnieć również o spotkaniu człowieka-czytelnika z człowiekiem-
bibliotekarzem, gdzie ten drugi jest nie tylko swatką czytelnika z książką, ale także part�
nerem w poszukiwaniach czy organizatorem trzeciego rodzaju spotkań: dwóch czytel�
ników. Biblioteka, a zwłaszcza biblioteka akademicka winna się więc stać przestrzenią 
budowania relacji i to nie tylko w sensie stricte intelektualnych. Naturalnie wymiana 
naukowych myśli i wzniosłych idei nadal powinna pozostać jej główną misją, nie należy 
jednak nie doceniać wagi prostych relacji międzyludzkich w budowaniu specyficznej 
atmosfery akademickości.

W tym miejscu oczywiście rodzi się pytanie o praktyczny wymiar owego spotka�
nia i owych relacji. Jak nowoczesna biblioteka akademicka ma je animować? Przede 
wszystkim należy podkreślić służebną rolę biblioteki wobec uniwersytetu. Biblioteka�
rze nie mogą narzucić środowisku akademickiemu w zasadzie niczego prócz obowiąz�
ku posiadania kart bibliotecznych. Nie mogą w sposób sztuczny wytworzyć popytu na 
elektroniczne źródła informacji i nie mogą na siłę zmusić studentów i wykładowców do 
postrzegania murów biblioteki jako miejsca, gdzie chce się prowadzić badania. Bibliote�
karze mogą jednak umożliwiać, otwierać drzwi, zapraszać etc. Odbywać się to może na 
przykład poprzez nowoczesną i liberalną, lecz konsekwentną i klarowną politykę udo�
stępniania zbiorów. Wymaga to od bibliotekarzy pewnej zmiany mentalnej. Z rozmów 
z pracownikami nauki wyłania się czasem stereotyp bibliotekarza jako władczego dys�
trybutora wiedzy. Bibliotekarz-cerber zza lady czytelnianej decyduje kiedy i co można 
przeczytać czy można wnieść wodę (bo colę już nie), w której czytelni wolno czytać to 
czy tamto, gdzie ma siedzieć delikwent (czasem z dokładnością do konkretnego krzesła), 
co wolno sfotografować a co tylko odbić na ksero (ciekawe, że w polskich bibliotekach 
łatwiej o zgodę na ksero, a co jest szkodliwsze dla książki?) i tu można by jeszcze mno�
żyć zakazy i nakazy logiczne dla bibliotekarzy, lecz często tylko dla nich... Należy zatem 
zmienić organizację naszych czytelń i rolę bibliotekarzy w nich pracujących z modelu 
przyjdź czytelniku a ofiaruję ci wiedzę, na model jestem tu, podejdź jeśli będziesz chciał 
pomocy. Sprowadzanie tej zmiany tylko do wolnego dostępu do półek jest oczywiście 
ogromnym uproszczeniem. Podobnie jak bibliotekarze dziedzinowi zarówno dyskretni 
jak dostępni. Jednak ani wolny dostęp do regałów, ani bibliotekarze dziedzinowi nie za�
stąpią zmiany mentalnościowej. Dla bibliotekarza, którego frustruje fakt, że nie jest rów�
nie ważny dla uniwersytetu jak profesor nie ma miejsca we współczesnej uczelni wyż�
szej. Nie ma miejsca w czytelniach dla niespełnionych pracowników naukowych, którzy 
swoje kompleksy wyładowują przy pomocy władzy nad rewersami na kolegach, którym 
się udało. Na szczęście, dziś podobne zjawiska spotyka się coraz rzadziej. Nie mniej nie 
zawsze pamięta się o tym, że z czytelnikiem powinni pracować najlepsi bibliotekarze.
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Biblioteki akademickie od dawna budują strefy wiedzy, tworząc w swych murach 
przestrzeń spotkań. Być może brak jednak bibliotekarzom czasem odwagi i rozmachu. 
We współczesnym świecie pełnym krzykliwych bodźców wystawa książek znanego au�
tora nie jest już dla nikogo atrakcją. Kolorowe obwoluty za szybą nie mogą zachęcić ani 
do przeczytania książki, ani do częstszego odwiedzania biblioteki. Czy tego chcemy, 
czy nie żyjemy w świecie hałasu medialnego. Nie wystarczy więc zapraszać dobrego 
czy bardzo dobrego pisarza, należy zapraszać znanego pisarza. Na spotkaniu z prof. Ja�
nem Miodkiem podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Poznaniu zabrakło nawet miejsc stojących. A przecież na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza nie brak wybitnych językoznawców. Jednak to zaproszenie profesorów 
J. Miodka czy J. Bralczyka gwarantuje ściągnięcie tłumów. Ktoś może powiedzieć, że 
to niezgodne z misją biblioteki uczelnianej, jednak należy zadać sobie pytanie: czy jest 
z jej misją zgodniejsze organizowanie spotkań atrakcyjnych dla dwudziestu osób, czy dla 
dwustu? Zgodzić się należy z tym, że to do pewnego stopnia komercjalizacja biblioteki, 
lecz dla kogo jest biblioteka jak nie dla ludzi? Bibliotekarze winni otworzyć bibliotekę 
i organizować spotkania z osobami znanymi nie tylko w kraju, ale także lokalnie. Nie 
chodzi tu oczywiście o postaci jakiekolwiek, ale czyż na każdej polskiej uczelni nie ma 
kontrowersyjnego profesora, któremu wielu chce zadać trudne pytania? Dlaczego więc 
ich nie zadawać w bibliotece?

Istotną, lecz często bagatelizowaną barierą uniemożliwiającą bibliotece pełnienia roli 
centrum życia uczelni jest estetyka. Nie chodzi tu oczywiście wyłącznie o kwestię tego 
czy biblioteki są ładne, czy brzydkie. Mało znanym pojęciem w polskim piśmiennictwie 
na temat zarządzania bibliotekami jest zarządzanie estetyczne (aesthetic management). 
W największym skrócie jest to system skoordynowanych i planowanych działań mają�
cych na celu stworzenie wizerunku biblioteki będącego jak najbardziej atrakcyjnym dla 
pracowników, użytkowników i dalszego otoczenia. Realizowany jest poprzez wystrój 
wnętrz np. architekturę i kolorystykę, ale także poprzez szatę graficzną strony WWW, 
papieru firmowego i wszelkich wydawnictw. Nie bez znaczenia jest także wizerunek 
samych bibliotekarzy, w tym ich ubiór. Takie działania spowodują wykształcenie się po�
zytywnej tożsamości (corporate identity) oraz zanik nadal funkcjonującego negatywnego 
stereotypu bibliotekarza. Należy przy tym podkreślić konieczność działania systemowe�
go, a więc postrzegania wszystkich elementów funkcjonowania biblioteki w tym kontek�
ście2. Dzięki takim działaniom uda się stworzyć wizerunek biblioteki akademickiej jako 
miejsca nie tylko przepełnionego wiedzą, ale także przyjaznego miejsca, w którym chce 
się przebywać.

Idea biblioteki akademickiej jako miejsca, w którym toczy się życie akademickie re�
alizowana jest na wielu płaszczyznach. Prócz udostępniania zbiorów czy raczej organi�
zowania dostępów do nich, bardzo ważnym czynnikiem jest wspomniane wyżej umożli�

2 Penc J.: Zarządzanie estetyczne – aesthetics management. W: Leksykon biznesu [online]. Warszawa [2008] 
[dostęp 23.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://placet.pl/index.php?mod=Leksykon&act=View& 
id=2004&r=2&tyt=Zarządzanie%20estetyczne&osCsid=a54981fd2c730c47f3d3d977619dbe37.
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wianie spotkań. Promowanie biblioteki akademickiej jako miejsca gdzie toczy się debata 
akademicka nie musi ograniczać się tylko do spotkań z naukowcami o najgłośniejszych 
nazwiskach. Czym jest bowiem tworzenie pokojów do pracy zespołowej dla studentów 
i wykładowców jak nie umożliwianiem debaty naukowej? Podobnie wieczory autorskie, 
wernisaże wystaw czy prezentacje elektronicznych źródeł informacji. Bardzo istotne jest 
także otoczenie, a więc nie tylko księgarnia, ale także lokal gastronomiczny. Jeśli bi�
bliotekarze chcą przyciągnąć do biblioteki pracowników naukowych i studentów muszą 
umożliwić im spędzanie czasu w możliwie komfortowych warunkach. Biblioteka ofe�
rująca użytkownikom miejsce do pracy w czytelni z nieszczelnymi oknami zimą, z od�
padającym tynkiem w katalogu, zaś zaplecze gastronomiczne składające się z automatu 
z batonami, choćby miała najwspanialsze zbiory nie ma szans być miejscem w którym 
chce się być i studiować. Takie biblioteki są skazane na pełnienie roli mcbiblioteki. 

Kiedy pytamy o rolę bibliotekarza w akademickim knowledge space, należy zadać 
sobie również pytania o granicę owej strefy wiedzy. Z całą pewnością są nią mury no�
woczesnej, przyjaznej, estetycznie zarządzanej biblioteki, ale nie tylko. Przestrzeń wie�
dzy tworzona przez bibliotekę akademicką sięga wszędzie tam, gdzie docierają usługi 
za pośrednictwem Internetu i portalu bibliotecznego. Należy jednak również zaznaczyć 
istotną rolę bibliotekarza, który docierając do czytelników na terenie całej uczelni może 
powiedzieć biblioteka jest tam, gdzie ja jestem. Nie chodzi tu oczywiście o trochę za�
pomnianą w Polsce ideę bibliobusów, choć piszący te słowa wielokrotnie spotykał się, 
w trakcie reklamowania usług bibliotecznych, z pytaniem ze strony doktorantów o to kie�
dy będą dostawali książki na swoje biurko w instytucie. Bibliotekarze, którzy rozszerzają 
przestrzeń biblioteczną działają na dwóch płaszczyznach – związanej z gromadzeniem 
oraz z edukacją. Przy czym najistotniejsze jest to, aby byli to bibliotekarze dziedzinowi 
z prawdziwego zdarzenia a więc partnerzy w rozmowie z pracownikami naukowymi 
i doktorantami konkretnego wydziału. Należy przy tym wspomnieć, że model kształce�
nia bibliotekarzy na studiach bibliotekoznawczych nie zawsze sprawdza się w przypadku 
pracy w bibliotece akademickiej. Tutaj od omnibusa po bibliotekoznawstwie cenniejszy 
jest chemik-bibliotekarz czy geograf-bibliotekarz. Tylko taka osoba ma możliwość zna�
lezienia wspólnego języka z pracownikami i studentami konkretnego wydziału. Pełni ona 
rolę niejako pośrednika czy tłumacza między światem dziedziny nauki a bibliotekarzem, 
przecież nie każdy bibliotekarz musi wiedzieć czym są heteropolikwasy, zaś nie każdy 
chemik musi wiedzieć czym jest retrokonwersja.

Bardzo istotną rolą bibliotekarza na wydziałach czy w instytutach jest wspomaganie 
procesu gromadzenia zbiorów. Czy to w kwestii zakupów książek, prenumeraty cza�
sopism, czy elektronicznych źródeł informacji kontakt bezpośredni i osobisty jest naj�
cenniejszy. Wiąże się to z budowaniem osobistej relacji zaufania między pracownikiem 
naukowym i bibliotekarzem dziedzinowym. W tej atmosferze łatwiej o poczucie, że bi�
blioteka robi wszystko co możliwe dla swego środowiska akademickiego, zaś środowisko 
bardziej dostrzega i docenia pracę biblioteki. Nie bez znaczenia jest tu także weryfikacja 
potrzeb domniemanych, zwłaszcza w przypadku elektronicznych źródeł informacji.
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Formą pracy biblioteki akademickiej, która istnieje od dawna jest edukacja. Obecnie 
zyskuje ona nowy wymiar i pola działań. Głównym adresatem działalności edukacyjnej 
bibliotekarzy nie jest już student pierwszego roku, a więc przysposobienie biblioteczne 
nie jest już podstawowym narzędziem dydaktyki bibliotecznej. Jak podkreśla Maria Anna 
Jankowska obecnie głównym polem działalności dydaktycznej biblioteki akademickiej 
jest i coraz bardziej będzie, szeroko rozumiana edukacja informacyjno-komunikacyjna 
(information literacy). Głównym celem tego rodzaju dydaktyki jest nie tyle przekazanie 
wiedzy o teorii informacji naukowej, co raczej przekazanie umiejętności wyszukiwa�
nia i przetwarzania, ale przede wszystkim krytycznego oceniania informacji3. Wydaje 
się, że student pierwszego roku nie jest jeszcze wystarczająco dojrzałym odbiorcą tego 
typu procesu dydaktycznego. Z doświadczeń nie tylko piszącego te słowa wynika, że 
optymalnym momentem przeprowadzania tego typu zajęć jest początek czwartego roku 
(lub pierwszego roku studiów uzupełniających magisterskich) oraz pierwszy rok stu�
diów doktoranckich. Student u progu przygotowań pracy magisterskiej czy doktorskiej 
jest bardziej otwarty na przyswajanie umiejętności niezbędnych w tym momencie. Pro�
wadzenie tego typu zajęć jest w sposób naturalny kolejnym zadaniem dla bibliotekarza 
dziedzinowego, osoby posiadającej prócz warsztatu informacyjno-bibliograficznego nie�
zbędną wiedzę w danej dziedzinie wiedzy. Należy tu jeszcze raz podkreślić praktyczny 
wymiar tego rodzaju zajęć, których optymalną formą nie jest wykład, lecz warsztaty 
w pracowni komputerowej.

Ostatnim, lecz nie mniej ważnym warunkiem funkcjonowania biblioteki akademic�
kiej jako knowledge space jest dostępność spersonalizowanej informacji według idei 
24/7. Hasło 24/7 określa świadczenie usług 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu 
na niezmiennie wysokim poziomie4. Oczywiście nie oznacza to dostępu do wszystkich 
usług przez całą dobę. Niemniej zakłada dostęp do zbiorów czy to poprzez zdalne syste�
my logowania do zasobów elektronicznych (np. przez system HAN), czy to poprzez do�
stęp do zbiorów tradycyjnych w samoobsługowych czytelniach czynnych także w nocy. 
Postulat 24/7 wiąże się również z dostępem do informacji poprzez systemy typu ask 
a librarian, przy czym mogą one działać zarówno przez całą dobę za pomocą takich na�
rzędzi jak chat czy popularne komunikatory (Gadu-Gadu, Skype, Tlen etc.), jak i w sys�
temie odpowiedzi w trybie np. 12-godzinnym za pomocą narzędzi takich jak e-mail czy 
help desk. W tym przypadku podkreślić należy znów konieczność spersonalizowania 
kontaktu i roli bibliotekarzy dziedzinowych. Niestety nadal w korespondencji z pol�
skimi bibliotekarzami e-maile podpisywane są nazwą oddziału czy sekcji a nie nazwi�
skiem bibliotekarza. Standard amerykański gdzie na stronie internetowej znajdujemy 
fotografie uśmiechniętych bibliotekarzy zachęcające do nawiązania kontaktu jest chyba 
dopiero przed nami.

3 Jankowska M. A.: Powszechna edukacja informacyjno-edukacyjna jako atrybut bibliotekarstwa akademic�
kiego, Biuletyn EBIB [online] 2005 nr 1 [dostęp 24.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://ebib. oss. wrocpl/2005/62/jankowska.php.
4 24/7. W: Wikipedia [online] [dostęp 24.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://en.wikipedia.org/wiki/24/7.

politechnika 2009�3.indd   421 2009-05-11   12:06:10



422 Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych

Polskie biblioteki akademickie działając w trudnych warunkach dokonały w ostatnim 
dwudziestoleciu ogromnego skoku jakościowego. Rosnące aspiracje bibliotekarzy starły 
się z zanikającymi aspiracjami części środowiska akademickiego oraz obniżeniem się 
poziomu studiów. Nie tylko mimo to, ale także właśnie dlatego należy nadal pielęgnować 
chęć doskonalenia się i rozwoju. Nowoczesne przestrzenie wiedzy powstałe w i wokół 
bibliotek uczelnianych nie będą atrakcyjne dla wszystkich. Niemniej docelowym użyt�
kownikiem godnym największego zainteresowania winien być właśnie w pierwszym 
rzędzie pracownik naukowy i student szukający czegoś więcej. Rolą bibliotekarza jest 
umożliwianie rozwoju oraz bycie tyleż dyskretnym co kompetentnym partnerem w pro�
cesie naukowym i dydaktycznym uczelni. Jest więc jego zadaniem współtworzenie at�
mosfery i aranżowanie pewnego rodzaju klimatu naukowości w swoim środowisku. In�
nymi słowy, rolą bibliotekarza akademickiego w początkach XXI w. jest organizacja 
knowledge space.
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A librarian in the academic knowledge space

The role of academic library changed in last years. The library is not only a place where 
user come borrow outside books or articles in the reading-room. Today, modern academic 
library become a knowledge space, a place where user want not only read but more be. In 
user’s opinion the weakest point of modern library is a librarian. What is the new role of 
librarians in the modern knowledge space ? This article is an answer for this question.
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Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Badanie satysfakcji użytkowników Biblioteki  
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Tematem referatu jest ocena jakości usług oferowanych przez Bibliotekę WSB w Pozna-
niu. W celu zbadania poziomu zadowolenia użytkowników biblioteki z usług przez nią 
oferowanych przeprowadzono badanie ankietowe. Formularz ankiety umieszczono na 
stronie internetowej uczelni, a po uzyskaniu 385 odpowiedzi dokonano analizy wyników.
Pytania ankiety dotyczyły m.in. częstotliwości odwiedzin w bibliotece, opinii na temat 
godzin otwarcia, możliwości korzystania z różnych usług, oceny personelu oraz stop-
nia zadowolenia z działalności biblioteki. Wyniki ankiety wyznaczą kierunek dalszego 
działania, będą cennym źródłem informacji o użytkownikach i ich wyobrażeniu na temat 
funkcjonowania biblioteki. 
W referacie oprócz wyników badań przedstawiono zagadnienia związane z teorią satys-
fakcji i jakości świadczonych usług. 

Wprowadzenie
Działania każdej biblioteki są nastawione na usługi, które są jej finalnym produktem, 

swojego rodzaju „produktem” bibliotecznym1. Dążenie do wysokiego poziomu usług, 
ich efektywności i różnorodności to priorytety w działaniu każdej biblioteki. 

Tematem artykułu są zagadnienia związane z mierzeniem satysfakcji klientów, przy 
czym przedstawiono zarówno teoretyczne zagadnienie związane z teorią satysfakcji, jak 
i wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród użytkowników Biblioteki Wyż�
szej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 

Wychodząc z założenia, że kluczem do uzyskania lojalności klientów jest właściwe 
zidentyfikowanie ich potrzeb przeprowadzono ankietę badającą potrzeby i zadowolenie 
z usług Biblioteki WSB. Idea opracowania ankiety jak i jej wyniki mają w zamyśle auto�
rów doprowadzić do poprawienia jakości usług, wprowadzenia nowych i udoskonalenia 
tych, które już są realizowane.

Satysfakcja jest zjawiskiem złożonym występującym w wielu odmiennych aspektach, 
a tym samym może odgrywać różną rolę w powstawaniu lojalności klientów. Proble�
mowi temu w literaturze poświęcono sporo uwagi, różnie też zdefiniowano sam termin 
„satysfakcja”. W potocznym rozumieniu termin ten oznacza „(…) ogólne zadowolenie 
towarzyszące konsumpcji produktów lub usług”2. T. Wildhardt uszczegółowia definicję 

1 Wojciechowski J.: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Kraków 1997, s. 162-163.
2 Czerw A.: Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym. Warszawa 2008, s. 13.
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satysfakcji koncentrując się na satysfakcji klientów. Definicja ta podaje, że satysfakcja 
jest „miarą (oceną) wykonania usługi, opartą na wrażeniu użytkownika, dotyczącym 
wykonania usługi lub dostarczenia żądanego dokumentu (informacji) w akceptowalnym 
czasie”3. Warto również zwrócić uwagę na sformułowanie J. Sutherland’a i D. Canwel�
l’a. Według nich „satysfakcja klientów to środki za pomocą, których firmy mogą oceniać, 
w jaki sposób swoimi działaniami odpowiadają na oczekiwania klientów”4. W dalszej 
części definicji zwracają uwagę na ważność badań prowadzonych sukcesywnie, a do�
tyczących mierzenia poziomu satysfakcji odbiorców, poziomu usług i innych aspektów 
związanych z kontaktami między firmą i użytkownikiem5.

Uzupełniając rozważania na temat rozumienia pojęcia satysfakcji warto zwrócić uwa�
gę na to, że satysfakcja jest pojęciem subiektywnym, związanym z czynnikami, na które 
usługodawca nie ma żadnego wpływu i nie jest mierzalna wskaźnikami obiektywnymi6.

Wzrastająca popularność badań satysfakcji wynika z faktu, iż firmy usługowe pragnące 
odnieść sukces na rynku coraz częściej zdają sobie sprawę z konieczności określania stopnia 
zadowolenia swoich klientów. Miernikiem oceny funkcjonowania biblioteki również jest 
stopień satysfakcji jej użytkowników i to zarówno ze świadczonych usług, zgromadzonych 
zasobów, jak i sposobów i form obsługi. Takie podejście jest zgodne z coraz powszechniej 
stosowanymi w bibliotekach zasadami marketingu, według których każda usługa jest reali�
zowana w układzie dostawca-odbiorca, a jej jakość jest efektem współpracy obu stron7. 

Wyniki badań ważne są dla wszystkich bibliotekarzy, ale przede wszystkim dla osób 
zarządzających biblioteką, ponieważ dają możliwość:

skonfrontowania oczekiwań klientów biblioteki z percepcją usług aktualnie dostar� �
czanych, 
sprawdzenia czy jakość i zakres proponowanych usług jest zgodna z wymaganiami  �
i potrzebami użytkowników,
zbadania skuteczności i adekwatności realizowanych usług, �
wprowadzenia zmian ilościowych i jakościowych w już realizowanych usługach, �
wprowadzenia nowych usług, �
wprowadzenia zmian w organizacji samej biblioteki. �
Warto w tym miejscu podkreślić, że jak dowodzi praktyka, dążenie do zadowolenia 

wszystkich klientów nie jest możliwe, jednak zawsze należy szukać sposobów i metod 
pozwalających zbliżyć się do pożądanego poziomu8.
3 Cyt. za: Feret B., Gajda I., Sójkowska I.: Łódzka „fabryka” informacji naukowej. Badanie satysfakcji 

i oczekiwań użytkowników Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej. W: Czytelnik czy klient? Toruń 4-6 
grudnia 2003 roku [online]. [ Warszawa]: SBP, 2003. [dostęp 20.04 2008]. (EBIB Materiały Konferencyj�
ne nr 7). Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/torun/feret.php.

4 Sutherland J., Canwell D.: Klucz do zarządzania strategicznego. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci. 
Warszawa 2007, s. 194.

5 Sutherland J., Canwell D.: tamże.
6 Feret B., Gajda I., Sójkowska I.: tamże, s. 3.
7 Garbacz-Michalska A.: Użytkownik a podnoszenie jakości usług biblioteczno-informacyjnych, Bibliote-

karz 2001 nr 6, s. 6-9.
8 Sidor M. W.: Jakość usług bibliotecznych. Badanie metodą SERVQUAL. Warszawa 2005, s. 10.
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Charakterystyka badanej grupy i wyniki badań
Zdając sobie sprawę jak bardzo ważnym dla biblioteki jest dostosowywanie swojej 

oferty do wymagań czytelników na początku roku akademickiego 2007/2008 w Bibliote-
ce WSB w Poznaniu przeprowadzono badanie ankietowe, którego celem była ocena wy-
korzystania aktualnej oferty usługowej biblioteki oraz rozpoznanie potrzeb czytelników 
w zakresie wprowadzenia nowych usług.

Formularz ankiety został umieszczony na studenckiej platformie internetowej [Extra-
net] WSB w Poznaniu zapewniającej najszybszy dostęp do informacji głównie o charak-
terze dydaktycznym, ale także organizacyjnym dla studentów i pracowników uczelni. 
Pytania były widoczne dla około czterech tysięcy studentów, ale tylko wtedy, gdy zalo-
gowali się do Extranetu. Można więc przypuszczać, że część studentów nie dotarła do 
formularza, który w sieci był dostępny tylko przez miesiąc.

Badania objęły studentów II i III roku studiów I stopnia (licencjat), II roku studiów 
II stopnia (studia uzupełniające magisterskie) i studentów od II do V roku jednolitych 
studiów magisterskich (wykr. 1 i 2). Grupę tę wybrano, ponieważ byli to studenci roz-
poczynający zbieranie materiałów do pracy dyplomowej lub będący w trakcie jej pisania 
i w związku z tym należy założyć, że korzystali już z biblioteki. Odpowiedzi były udziela-
ne tylko w formie elektronicznej. Pytania miały w większości formę zamkniętą, ale w kil-
ku przypadkach zastosowano również pytania otwarte, które miały za zadanie poznanie 
opinii i propozycji własnych studentów i dawały możliwość swobodnego opiniowania.

 

Wykr. 1 Ankietowani według trybów.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Ankieta miała za zadanie przede wszystkim zbadanie czy czytelnicy są zadowoleni 
z usług proponowanych przez bibliotekę i jak te usługi oceniają. Założono również, że 
z analizy odpowiedzi i opinii można będzie wyciągnąć wnioski na temat tego:

które z proponowanych usług użytkownicy preferują, �
z których, w chwili obecnej niedostępnych w bibliotece chcieliby korzystać, �
jakie są ich życzenia i oczekiwania. �
Na ankietę odpowiedziało 385 studentów, w większości byli to czynni użytkownicy, 

znający bibliotekę i ofertę jej usług. Zdecydowana większość odpowiedziała twierdząco 
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na pytanie czy korzysta z biblioteki – 97,4%. Tylko nieliczni odpowiedzieli, że nie przy�
chodzą do biblioteki. Osoby, które nie korzystają z biblioteki wyjaśniały, że nie robią 
tego, ponieważ: „pracuję”, „nie mam takiej potrzeby”, „od czego mam znajomych i In�
ternet”, „nie miałam do tej pory okazji”.
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Wykr. 2. Ankietowani według rodzajów studiów.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Interesującym wydało się sprawdzenie, w jakich godzinach, w poszczególnych dniach 
tygodnia studenci odwiedzają bibliotekę. Okazało się, że w dni powszednie (poniedzia�
łek-piątek) najczęściej przychodzą do biblioteki w godzinach między 10.00 a 12.00 
i 15.00 a 18.00. Natomiast w weekendy w godzinach od 11.00 do 17.00 w soboty oraz 
od 12.00 do 16.00 w niedziele (wykr. 3). Odpowiedzi studentów na to pytanie są zbieżne 
z obserwacją prowadzoną codziennie przez bibliotekarzy, którzy w tych właśnie godzi�
nach widzą wzmożony ruch w czytelni. Mają one także wpływ na organizację pracy 
w bibliotece, wprowadzenie ruchomego czasu pracy i zwiększenie liczby pracowników 
w godzinach nasilonego ruchu.
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Wykr. 3. Dni i godziny, w których użytkownicy najczęściej korzystają z biblioteki.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Kolejne pytanie ankiety dotyczyło stopnia zadowolenia z godzin otwarcia biblioteki 
(wykr. 4). Większość studentów jest bardzo zadowolona (23,4%) i zadowolona (58,1%), 
tylko nieliczni są umiarkowanie zadowoleni (16,1%), mniej niż 1% studentów to osoby 
niezadowolone. Należy zaznaczyć, że wielu respondentów podkreślało, iż jedną z naj�
większych zalet biblioteki są właśnie godziny jej otwarcia, a uwagi dotyczyły otwarcia 
biblioteki w niedzielę. Jest to jedyny dzień, w którym biblioteka kończy pracę o godzinie 
16.00, w pozostałe dni tygodnia czynna jest do godziny 20.00. Wśród postulatów były 
jednak i takie, które proponowały, aby zapewnić dostęp do zbiorów przez całą dobę.
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Wykr. 4. Stopień zadowolenia użytkowników biblioteki z godzin jej otwarcia.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Bardzo cenne okazały się informacje na temat najczęściej wykorzystywanych usług 
bibliotecznych (wykr. 5). Największym powodzeniem według czytelników cieszyło się 
udostępnianie katalogu w Internecie. W skali od 1 do 5 respondenci ocenili tę usługę na 
4,14. Na drugim miejscu znalazła się możliwość zwrotu książek bez udziału biblioteka�
rza, tzw. wrzutnia oceniona na 4,13. W grupie powyżej 4 punktów znalazły się takie usłu�
gi jak: informacje o zamówionych książkach, przypomnienia o terminach zwrotów oraz 
zamawianie książek i sprawdzanie konta przez Internet. Najniżej, bo tylko na poziomie 
1,48 punktu zostało ocenione udostępnianie skanera i nagrywarki, co można tłumaczyć 
tym, iż nie jest to sprzęt najnowszej generacji.

W ankiecie postawiono także pytanie dotyczące nowych usług, jakie biblioteka za�
mierza wprowadzić do swojej oferty. Największe zainteresowanie wzbudziły takie usługi 
jak samodzielne przedłużanie okresów wypożyczeń książek przez Internet oraz elektro�
niczne przesyłanie skanowanych zbiorów bibliotecznych. Wyniki badania wykazały, że 
wszystkie zaproponowane usługi cieszą się dużym zainteresowaniem i w związku z tym 
warto dążyć do ich wprowadzenia w życie (wykr. 6).
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Wykr. 5. Ocena świadczonych przez bibliotekę usług.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Wykr. 6. Stopień zainteresowania wprowadzeniem nowych usług do biblioteki.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Ponadto, z ankiety wynika, że biblioteka powinna podjąć próbę przeprowadzenia 
szkoleń w zakresie (wykr. 7):
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opracowania prac dyplomowych, �
korzystania z baz danych, �
tworzenia przypisów i bibliografii, �
szukania źródeł. �
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Wykr. 7. Stopień zainteresowania proponowanymi przez bibliotekę szkoleniami.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Dwa ostatnie pytania ankiety były otwarte. Studenci mieli możliwość wyrazić: co 
uważają za największą zaletę biblioteki, czego brakuje w bibliotece lub co wymaga 
zmian. Jako największą zaletę biblioteki studenci uznali duży i aktualny księgozbiór. Na 
drugim miejscu oceniono pomoc i kompetencje pracowników. Omówione już wcześniej 
godziny otwarcia zostały wskazane również jako duży atut biblioteki. W grupie najwięk�
szych zalet znalazła się również obsługa czytelników przez Internet (wykr. 8).
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Wykr. 8. Ocena zalet biblioteki zdaniem studentów.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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W drugim pytaniu otwartym studenci postulowali, żeby zwiększyć ilość egzemplarzy 
książek, za czym opowiedziało się aż 29,7% ankietowanych. Kolejny postulat dotyczył 
zwiększenia ilości i jakości komputerów oraz zmiany ich oprogramowania. Studenci za�
proponowali również inne usprawnienia takie jak: dłuższe okresy wypożyczeń, możli�
wość przedłużania książek przez Internet, pokój do głośnej nauki, lepsze oznakowanie 
regałów i wiele innych (wykr. 9). Warto zaznaczyć, że około 10% odpowiedzi wskazało, 
że nie ma powodu wprowadzania jakichkolwiek zmian.
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Wykr. 9. Proponowane przez studentów zmiany w działalności biblioteki.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Warto w tym miejscu zacytować kilka ciekawszych wypowiedzi studentów, które zna�
lazły się w pytaniach otwartych, chociaż były to pojedyncze głosy, niemniej ważne w ogól�
nej ocenie biblioteki. Czytelnicy chwalili usługi pisząc: „świetne wykorzystanie Internetu 
w sprawach biblioteki: rezerwowanie, przypominanie, a także wrzutnia”, „zmiany zbęd�
ne”, „nasza biblioteka ma najświeższe książki na polskim rynku”. Zdarzały się też słowa 
krytyki, a dotyczyły zazwyczaj okresów wypożyczeń oraz liczby egzemplarzy podręczni�
ków np. „brak możliwości wypożyczania książek na cały semestr – tak jak to jest na in�
nych DOBRYCH uczelniach, a nie do momentu zamówienia przez kogoś innego”, „książ�
ki powinny być dostępne przez Internet – po zalogowaniu się studenta”. Niezadowolenie 
dotyczyło także „przysposobienia bibliotecznego” – „gdyby szkolenia były w bibliotece, 
gdyby od razu była praktyka, to studenci osiągaliby większe sukcesy”. Oczywiście wśród 
wypowiedzi znalazły się także zdania przeciwstawne np. z jednej strony zarzut, że „brak ci�
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szy i spokoju”, z drugiej ocena pozytywna „miła atmosfera i brak głuchej męczącej ciszy”. 
Do biblioteki kierowano też postulaty, które niekoniecznie powinny być do niej kierowane: 
„brakuje miejsca, gdzie można swobodnie rozmawiać”, „czasami studenci muszą wykonać 
jakąś pracę w grupach, a w czytelni zazwyczaj są proszeni o brak rozmów”.

Podsumowanie
Ankieta spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony studentów. Poprzez pyta�

nia zawarte w ankiecie uzyskano wiedzę na temat tego czy realizowane przez bibliotekę 
usługi są przyjmowane pozytywnie, jaka jest ich jakość i co trzeba zmienić, aby dostoso�
wać je do potrzeb czytelników. Poprzez pytania otwarte czytelnicy zostali zachęceni do 
wyrażania sugestii i opinii dotyczących oferowanych przez bibliotekę usług. Informacje 
uzyskane tą drogą mogą stać się głównym wyznacznikiem usprawnień, korekt i zmian 
w zakresie funkcjonowania całej biblioteki. 

Jak wykazały badania najpopularniejszą usługą jest udostępnianie katalogu w Interne�
cie oraz inne usługi towarzyszące: zamawianie książek czy sprawdzanie przez czytelnika 
własnego konta. Respondenci wykazali zainteresowanie możliwością prolongaty książek 
przez Internet, a bardzo liczna grupa badanych ceni sobie możliwość zwrotu książek 
poprzez wrzutnię. Księgozbiór został wysoko oceniony pod względem aktualności i do�
stępności, chociaż wielu respondentów wskazywało na zbyt małą liczbę egzemplarzy 
poszczególnych tytułów. Pomimo, że księgozbiór biblioteki liczy obecnie około 60 000 
woluminów i większość tytułów, zwłaszcza podręczników występuje w wielu egzempla�
rzach, to nie jest on w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich studentów. 

Studenci wykazali duże zainteresowanie proponowanymi przez bibliotekę szkolenia�
mi. Oferta szkoleniowa powinna być jednak dostosowana do ich oczekiwań i mieć różną 
formę. Okazało się, że prowadzone do tej pory szkolenia z przysposobienia biblioteczne�
go nie są satysfakcjonujące. Studenci opowiedzieli się w pytaniach otwartych za szkole�
niami bezpośrednimi, prowadzonymi w bibliotece, połączonymi z praktyką.

Badania satysfakcji przeprowadzone w 2007 r. były pierwszymi wykonanymi przez 
Bibliotekę Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a niniejsza analiza nie jest wyczer�
pująca i szczegółowa. Już pierwsze doświadczenia wskazują potrzebę poszerzenia tych 
badań o kolejne grupy użytkowników: pracowników dydaktycznych, studentów pierw�
szego roku. Przeprowadzone badania to jedynie wstęp do dalszych badań, które Biblio�
teka WSB w Poznaniu zamierza powtórzyć także w przyszłym roku akademickim i na�
stępnych. Dopiero ich porównanie pozwoli ustalić poziom satysfakcji użytkowników 
z oferowanych i proponowanych usług, gdyż systematyczne badania:

umożliwiają stworzenie tzw. systemu ostrzegania (im szybciej przeprowadzony zo� �
stanie proces identyfikacji przyczyn niezadowolenia klienta, tym szybciej można bę�
dzie podjąć działanie korekcyjne),
identyfikują słabe strony oferty usługowej (pozwalają poznać elementy budzące  �
w klientach negatywne oceny),
identyfikują słabe strony systemu i personelu usługowego. �
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Poznanie oczekiwań klientów umożliwia także wybór odpowiednich środków, zwięk�
szających satysfakcję klientów oraz w dłuższej perspektywie służy budowaniu stosun�
ków partnerskich z klientami9.
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A study of users’ satisfaction at the library  
of the Poznan School of Banking

The article presents the results of the survey of users’ satisfaction conducted at Poznan 
School of Banking Library. The obtained data was processed using university’s website 
(385 answers). The survey questions were about: the frequency of library visits, opening 
hours, using different services, the personnel assessment and the level of satisfaction from 
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Ekonomicznej w Poznaniu, Ilościowe i jakościowe metody badania rynku: pomiar i jego skuteczność 2006 
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library activities. The results of the survey that was conducted will be the valuable source 
of information abut users and their opinion about library function.
In the article you can find issues connected with satisfaction theory and quality of services.
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Jadwiga ratkowSka

Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Ocena parametryczna jednostek i pracowników 
naukowo-dydaktycznych w Bibliotece Głównej 

AWFiS w Gdańsku jako forma współpracy biblioteki 
ze środowiskiem naukowym.

Specyfika badań naukowych pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu po-
woduje, że możliwość publikacji wyników jest zawężona. Dokumentowanie działalności na-
ukowej spoczywa na bibliotece, w szczególności na Ośrodku Informacji Naukowej. W pracy 
zaprezentowano model sporządzanie bibliometrii stosowany w AWFiS. Tryb przyznawania 
i rozliczania środków finansowych na naukę wymusza różnorodne zestawienia i sprawozda-
nia. Zastosowany model ułatwia obiektywną ocenę publikacji naukowych.

Wstęp
Każdy pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni wyższej podlega okresowej ocenie 

parametrycznej w oparciu o udokumentowane wyniki badań naukowych i prac rozwojo�
wych. Ponadto, w szerszej skali, ocena ma na celu kategoryzację jednostek naukowych 
i stanowi podstawę dla określenia kryteriów, trybu przyznawania i rozliczania środków fi�
nansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę. Poprzez ocenę publikacji, wyników 
kształcenia i rozwoju kadry naukowej oraz wyniki działalności innowacyjnej jednostki, 
uzyskuje się kompleksowe dane stanowiące podstawę dla nadania uczelni określonej ka�
tegorii (I-V). Ocena parametryczna musi być przeprowadzona według transparentnych, 
obiektywnych i społecznie uzgodnionych reguł1.

Aby to osiągnąć konieczne jest skatalogowanie dorobku naukowego pracowników 
uczelni oraz stworzenie takiego systemu udostępniania tych informacji, który pozwoli 
w sposób rzetelny i jednoznaczny takiej oceny dokonać. Tę rolę spełniają ośrodki in�
formacji naukowej bibliotek uczelnianych, typologicznie przynależące do naukowych, 
które poza dokumentowaniem działalności naukowej, zapewniają także dostęp do infor�
macji tematycznie związanych z prowadzonymi przez pracowników uczelni badaniami. 

Ocena parametryczna
Tworzenie bibliografii dorobku naukowego pracowników uczelni dokonuje się 

w oparciu o ich działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz dokumenty  

1 Brzeziński J. M.: Reguły parametryzacji, Forum Akademickie [online] 2007 nr 2 [dostęp 18.06.2008]. 
Dostępny w Internecie: http://www.forumakad.pl/archiwum/2007/02/21_reguly_parametryzacji.html.
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piśmiennicze2. Dokumentowanie dorobku naukowego i piśmienniczego stanowi źródło 
informacji o dokonaniach poszczególnych pracowników, a ponadto poprzez powszech�
ne udostępnianie bibliografii i jej upublicznianie może być elementem popularyzującym 
osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uczelni. W związku z tym, jednym z zadań biblioteki 
naukowej jest sporządzanie bibliometrii. 

Bibliometria jest oceną dorobku naukowego (RPM, Research Performance Measure�
ment), zwana również naukometrią, jest dyscypliną mierząca wyniki pracy naukowca, 
wydziału czy też całej uczelni. Nauka ta wywodzi się z badań naukometrycznych i jest 
zbiorem metod matematycznych oraz statystycznych, używanych do badania komunika�
cji piśmienniczej. Bada dane bibliograficzne publikacji według różnych cech takich jak: 
autor, temat, tytuł czasopisma, wydawnictwo. Aby zadanie to spełnić biblioteki opra�
cowują i udostępniają bibliografię prac naukowych, której celem jest dokumentowanie 
osiągnięć najbliższego środowiska biblioteki i wspomaganie procesu dydaktycznego 
uczelni. 

Z punktu widzenia jednostek i pracowników dydaktycznych ważniejszy jest wynik 
oceny działalności naukowej całej jednostki, gdyż wpływa on bezpośrednio na wielkość 
dotacji przyznawanych przez MNiSW3.
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Rys. 1. Liczba punktów wg listy MNiSW w kolejnych latach.
Źródło: Rankingi AWFiS.

2 Sójkowska I.: Bibliografia dorobku naukowego pracowników uczelni – tradycyjne i nowoczesne metody 
udostępniania, Biuletyn EBIB [online] 2006 nr 1 [dostęp 18.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://www.ebib.info/2006/71/sojkowska.php.
3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryte-

riów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową [online]. Dz.U. 
07.205. 1489 [dostęp 25.11.2008]. Dostępny w Internecie: http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html.
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Dorobek naukowy jednostki (wydziału) określa się liczbą publikacji, których auto�
rami są pracownicy ocenianej jednostki. Dane te uzyskuje się w oparciu o bibliografię 
sporządzoną przez Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AWFiS na potrze�
by Działu Nauki.

Publikacja jest oceniana jako dorobek jednostki, jeżeli autor lub współautor podaje 
tę jednostkę jako swoje miejsce pracy. Jest bardzo ważne, aby materiał przygotowany 
do oceny – w naszym przypadku oceny instytutu, katedry czy całej uczelni – był pełny 
i wiarygodny. Wymaga to od wykonującego takie analizy bibliotekarza doskonałej zna�
jomości baz, na których pracuje oraz znajomości pracowników uczelni i ich publikacji4. 
Informacje o parametrach, zasadach punktacji przekazywane są na bieżąco do wszyst�
kich zakładów uczelni. Zamieszczone też są na stronie internetowej biblioteki wraz z po�
trzebnymi, aktualnymi linkami do możliwych wykazów, zestawień, indeksów czy innych 
dokumentów.

Tryb przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę wymusza tworzenie 
różnorodnych zestawień i sprawozdań. Mając za podstawę rzetelnie sporządzone i kom�
pletne zestawy bibliograficzne uzyskanie różnorodnych list rankingowych jest ułatwio�
ne. Na podstawie tych informacji Dział Nauki sporządza „Ankietę jednostki naukowej” 
na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ocena tego dokumentu skut�
kuje uzyskaniem środków finansowych w określonej wysokości na działalność naukową 
uczelni. Trudność stanowi mobilność (zmienność) wykazów i indeksów, według których 
dokonuje się oceny publikacji5.

Należy ciągle przypominać pracownikom naukowym, że tytuły czasopism recenzowa�
nych oraz ilość punktów przyznawanych za publikacje nie są wartością stałą. Zmieniają 
się corocznie (przynajmniej niektóre), a ich wykazy można znaleźć na stronie interneto�
wej ministerstwa. O wyborze tytułów decyduje – biorąc pod uwagę poziom publikacji, 
liczbę cytowań – specjalnie powołana do tego komisja. Nie zawsze autor otrzymuje taką 
liczbę punktów, jakiej się spodziewa6.

Sporządzając opis bibliograficzny należy wziąć pod uwagę:
1. Autorstwo,
2. Redakcję monografii,
3. Udział w monografiach – rozdziały,
4. Artykuły w czasopismach,
5. Redakcję czasopism.

Ocenie punktowej nie podlegają publikacje zamieszczone w suplementach, zeszytach 
specjalnych, materiałach konferencyjnych oraz artykuły popularnonaukowe.

4 Celoch H.: Analizy naukometryczne w Bibliotece Głównej Politechniki Lubelskiej, Biuletyn EBIB [onli�
ne] 2001 nr 11 [dostęp 18.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/29/celoch.html.

5 Rankingi AWFiS w Gdańsku [online]. 2007 [dostęp 18.06.2008]. Dostępny w Internecie: 
 http://www. expertus.awf.gda.pl/exp.php?base=r.
6 Analiza bibliometryczna AWFiS w Gdańsku [online]. 2007 [dostęp 18.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

http://www.expertus.awf.gda.pl/exp.php?base=a.
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Sposoby wykorzystania bibliometrii
B

ad
an

ia
  

po
ró

w
na

w
cz

e

D
ok

um
en

to
w

an
ie

 
dz

ia
ła

ln
oś

ci
 n

aj
bl

iż
sz

eg
o 

śr
od

ow
is

ka
 b

ib
lio

te
ki

O
ce

na
 d

ok
on

ań
 

na
uk

ow
yc

h

Tw
or

ze
ni

e 
lis

t 
ra

nk
in

go
w

yc
h

Za
tru

dn
ie

ni
e 

 
i a

w
an

se

Fu
nd

us
ze

Rys.1. Zastosowanie bibliometrii.
Źródło: Opracowanie własne.

W Bibliotece AWFiS od 2000 r. bazy bibliograficzne tworzone są przy pomocy opro�
gramowania EXPERTUS firmy Splendor. W programie tym tworzymy następujące bazy:

Bibliografię Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu  �
w Gdańsku za lata 1970-1999,
Bibliografię Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu  �
w Gdańsku od roku 2000,
Bibliografię zawartości wybranych wydawnictw (w tym czasopism), �
Bibliografię rozpraw doktorskich Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu  �
w Gdańsku,
Bibliografię prac magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, �
Bibliografię prac dyplomowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.  �
Oprogramowanie daje możliwość:
rejestracji danych bibliograficznych dowolnego typu, �
dołączania abstraktów, �
dołączania linków do pełnych tekstów online, �
sporządzania zestawień tematycznych, autorskich, jednostek organizacyjnych i całej  �
uczelni,
sporządzania statystyki bibliometrycznej, �
eksportu danych do systemu „Ankieta jednostki” OPI, �
wydruku tabel oceny parametrycznej, �
wydruku publikacji określonego typu, �
sporządzania wykazu prac wg wskaźnika wartościującego – IF, IC, MNiSW (dawniej  �
MNiI – KBN),
sporządzenia wydruku rocznika bibliografii: �

układ wg autorów lub jednostek organizacyjnych, �
automatyczne tworzenie indeksów autorów, jednostek, haseł przedmiotowych, ty� �
tułów druków ciągłych,
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udostępniania bazy danych w Internecie, �
udostępniania w Internecie lub sieci wewnętrznej analizy bibliometrycznej, �
udostępniania w Internecie lub sieci wewnętrznej rankingów autorów, jednostek or� �
ganizacyjnych, wydziałów.
Dzięki elastycznej strukturze bazy danych, Expertus zapewnia rejestrację opisów bi�

bliograficznych dowolnego typu. Możliwe jest rozszerzanie struktury bazy o nowe pola 
i podpola. Expertus powala tworzyć m.in. indeksy autorów, jednostek, haseł przedmioto�
wych, typów publikacji, tytułów czasopism. 

Oprogramowanie bazy daje możliwość tworzenia statystyki i analizy bibliometrycz�
nej, tabel dla potrzeb MNiSW, szczegółowych zestawień bibliometrycznych w obrębie 
poszczególnych typów publikacji i autorów, a także wykazu prac oznaczonych wskaź�
nikiem wartościującym – Impact Factor, Index Copernicus, MNiSW, (dawniej MNiI – 
KBN) oraz łączną ich wartość, zarówno dla autora, jak i poszczególnych typów publika�
cji. Wszystkie te dane mogą być udostępniane w Internecie lub sieci wewnętrznej7. 

Biblioteka AWFiS w Gdańsku korzystając z systemu ma możliwość wygenerowania 
następujących zestawień:

wszystkich publikacji, �
publikacji zagranicznych, �
publikacji polskich, �
pełnotekstowych publikacji, �
streszczeń, �
pełnotekstowych publikacji zagranicznych, �
pełnotekstowych publikacji polskich, �
streszczeń publikacji zagranicznych, �
streszczeń publikacji polskich. �

Zasady punktacji – wskaźnik wartościujący
1. Impact Factor – obliczany dla danego czasopisma na podstawie liczby cytowań uzy�

skanych w danym roku dla artykułów opublikowanych w nim w ciągu n (najczęściej 
dwóch) poprzednich lat, podzielony przez ogólną liczbę artykułów zamieszczonych 
w tym czasopiśmie w tych samych n latach. Źródłem wskaźnika IF jest wydawana co�
rocznie baza Journal Citation Reports. Lista czasopism ukazuje się corocznie w wy�
dawnictwie ISI – Journal Citation Reports. Niestety, na tej liście widnieje niewiele 
czasopism polskich.

2. Index Copernicus – liczbowy wskaźnik wartości naukowej, zasięgu, staranności edy�
torskiej i technicznej, regularności ukazywania czasopism najczęściej z zakresu nauk 
biologicznych i medycznych. 

3. MNiSW – punktacja publikacji naukowych pracowników AWFiS, określona wytycz�
nymi MNiSW, zatwierdzonymi przez Senat Uczelni.

7 Expertus – system tworzenia bibliografii dorobku naukowego [online] [dostęp 18.06.2008]. Dostępny 
w Internecie: http://www.splendor.net.pl/s0100000.htm.
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Biblioteka nie posiada dostępu do żadnej bazy cytowań. Ustalenie liczby cytowań zle�
camy na zewnątrz. Od lat w tym zakresie współpracujemy z Biblioteką Główną i Ośrod�
kiem Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, gdzie sporządzane 
są na zamówienie zestawy cytowań. Analizy opracowywane są na podstawie Science 
Citation Index /SCI/ oraz Science Citation Index Expanded /SCI Ex./ – wydawnictw 
Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii, które umożliwiają ocenę dorobku naukowe�
go pracownika naukowego wg dwóch kryteriów: liczby cytowań jego publikacji przez 
innych autorów oraz liczby publikacji, których on sam jest autorem8. 

Wykorzystanie jednego oprogramowania w wielu bibliotekach (prawie wszystkie 
biblioteki akademii wychowania fizycznego) umożliwia użytkownikom przeglądanie 
osiągnięć innych uczelni, zwłaszcza o podobnym profilu, a przede wszystkim znacząco 
ułatwia wykonywanie kwerend. Program jest też przyjazny dla bibliografów, daje szereg 
podpowiedzi, pozwala tworzyć różnorodne indeksy. 

Opracowane zestawienia i listy rankingowe sporządzane na podstawie utworzonej 
bibliografii mają znaczący wpływ na uzyskanie środków na badania własne – projekty 
zamówione i własne, habilitacyjne, rozwojowe, promotorskie, specjalne – a opłacane 
z puli ministerstwa. 

Rys. 2. Ranking autorów AWFiS w Gdańsku wg punktacji MNiSW.
Źródło: Rankingi AWFiS.

Pracownicy AWFiS uczestniczą w konkursach na projekty własne i habilitacyjne. Rzad�
ko ubiegają się, mimo ciągłej zachęty, o granty promotorskie. W roku 2007 złożono sie�
dem wniosków, z czego trzy otrzymały w bieżącej, 35 edycji konkursu, pozytywne oceny 

8 Pacholska A.: Wybrane wydawnictwa ISI wykorzystywane w badaniach bibliometrycznych, Biuletyn 
EBIB [online] 2001 nr 11 [dostęp 18.06.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://ebib.oss.wroc.pl/2001/29/ pacholska.html.
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oraz zostały przeznaczone do realizacji. W oddzielnym trybie prawno-finansowym uczelnia 
otrzymuje w ramach działalności statutowej środki na badania własne oraz zadania z nimi 
związane, służące m.in. rozwojowi kadry naukowej oraz zdobywaniu specjalności nauko�
wych, których posiadaniem jest zobowiązana wykazać się każda katedra w szkole wyższej.

 Podsumowanie
Ocena parametryczna osiągnięć naukowych sporządzana w bibliotece jest integral�

ną częścią oceny rezultatów działalności naukowej pracowników uczelni. Osiągnięcia 
naukowe mierzone parametrycznie przedstawiane są w różnej formie. Współpraca na 
linii OIN – Dział Nauki, która rozpoczęła się w 1993 r. (do tego czasu działał odrębny 
Ośrodek Dokumentacji) jest coraz bardziej skonkretyzowana. W jej wyniku dochodzi 
do coraz częstszych kontaktów z pracownikami naukowymi, którzy zobligowani są do 
dostarczania informacji na temat swoich publikacji. Nie można jednoznacznie udoku�
mentować wpływu działań biblioteki na aktywność naukową nauczycieli akademickich. 
Początkowo bibliografię udostępniano w formie drukowanej. Ukazały się dwie publi�
kacje zawierające bibliografię pracowników AWF z lat 1994-19989 i wydana w 1999 r. 
bibliografia prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych za lata 1993-199810. Obec�
nie bibliografia jest dostępna w formie elektronicznej. Jej kompletność zależy od współ�
pracy bibliotekarzy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi. Zobowiązani są oni do 
dostarczania na bieżąco, zaraz po ich ukazaniu się drukiem, swoich publikacji w formie 
kserokopii lub drogą elektroniczną do Ośrodka Informacji Naukowej. Daje to możliwość 
permanentnego uzupełniania baz danych. Dzięki żmudnej pracy bibliotekarzy możliwa 
jest prezentacja, upublicznienie i popularyzowanie działalności badawczej uczelni.
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Parametric evaluation of the research and didactic units and 
academics in the Main Library of the Academy of Physical 

Education and Sport in Gdańsk as a form of the cooperation 
between the library and scientific society.

Specific character of scientific research carried on by workers of Academy of Physical 
Education and Sport cause the impossibility of publishing the findings in full range due to 
little number of specialist periodicals of a high grade range and narrow domain it deals 
with. The responsibility for documenting research activity lies with library, especially 
with the Scientific Information Centre. Present work shows the model of preparing bibli-
ometry applied in Academy of Physical Education and Sport in Gdańsk. The procedure 
of granting and accounting for financial means assigned for study compels different com-
parisons and reports. The model here applied facilitates objective estimation of research 
publication.
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beata leder-niewola, gabriela waliSzewSka

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Jak mówić, aby nas słuchano, jak słuchać, by do 
nas mówiono. Z doświadczeń Oddziału Informacji 

Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego1

Konstruktywna współpraca biblioteki naukowej z uczelnią zależy od umiejętności wza-
jemnego porozumiewania się obu środowisk. W rozważaniach zostały przedstawione te 
działania Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, które do-
tyczą przepływu informacji o źródłach elektronicznych. Na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń została pokazana różnorodność i specyfika kontaktów interpersonalnych 
oraz pozycja Oddziału w strukturze organizacyjnej BUŁ i Uniwersytetu. Zostały prze-
analizowane zadania jakie podejmuje się w celu pozyskania i rozpowszechnienia nowych 
źródeł elektronicznych wśród pracowników i studentów uczelni. Pierwszoplanowa w re-
alizacji tych zadań wydaje się funkcja bibliotekarza-eksperta, znającego specyfikę uczelni 
i wynikające z niej potrzeby środowiska akademickiego. Równie ważne są doświadczenie, 
kreatywność i zaplecze techniczno-sprzętowe.

Wprowadzenie. Skąd tytuł?
Czytając referat można zastanawiać się jak przedstawione przez nas zagadnienie wpi�

suje się w tematykę III Konferencji Biblioteki Politechniki Łódzkiej – „Biblioteki w pro�
cesie dydaktycznym i badaniach naukowych”.

Początek tytułu stanowi parafrazę powszechnie znanych i cenionych poradników po�
ruszających problemy komunikacji między dorosłymi i dziećmi. A. Faber i E. Mazlish2 
w swoich książkach przedstawiają sposoby budowania więzi międzyludzkich.

W naszym opracowaniu chcemy zwrócić uwagę na symbiotyczne relacje: bibliote�
karz – czytelnik, biblioteka naukowa – uczelnia oraz podkreślić rolę więzi łączących te 
środowiska i ich wpływ na wzajemną współpracę.

Druga część tytułu nawiązuje do różnorodnych doświadczeń, w które obfituje proces 
komunikowania się ze środowiskiem akademickim. Na swoim koncie mamy zarówno suk�
cesy, jak i porażki. Szczególnie w trudnych sytuacjach szukamy nowych, skuteczniejszych 
sposobów porozumiewania się. W zależności od sytuacji przyjmujemy rolę opiekuna, prze�

1 Opracowanie wspólne przy 50% udziale każdego z autorów.
2 Faber A., Mazlish E.: Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały, jak słuchać żeby z nami rozmawiały. 

Poznań 2006 oraz Faber A., Mazlish E.: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do 
nas mówiły. Poznań 1998.
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wodnika lub eksperta. W swej pracy staramy się realizować przesłanie „bądź i wspieraj”, 
kierujemy się empatią. Znając specyfikę naszej uczelni, potrafimy identyfikować potrzeby 
pracowników w zakresie źródeł wiedzy niezbędnych do pracy naukowej i dydaktycznej 
oraz dobierać właściwe metody i sposoby wyszukiwania informacji. Ponadto, elementarna 
wiedza z zakresu prawa i finansów publicznych pozwala efektywnie komunikować się z jed�
nostkami administracji uczelni i dostosowywać do ich potrzeb oraz zachodzących zmian.

Czym jest komunikacja?
We współczesnym świecie sprawne komunikowanie się to cenna umiejętność. Szcze�

gólnie ważna w Oddziale Informacji Naukowej, gdzie przepływ informacji musi zacho�
dzić bezkolizyjnie.

Wiele nieporozumień w relacjach międzyludzkich wynika ze złej komunikacji. Niewła�
ściwe odczytanie intencji z jednej strony, nieujawnione wprost oczekiwania z drugiej strony, 
to częsta przyczyna stopniowo narastających trudności i barier komunikacyjnych różnych 
grup w środowisku akademickim. O efektywnej komunikacji można mówić wówczas, kie�
dy treść wypowiedzi jest zrozumiana zgodnie z intencjami nadawcy przekazu. Komunikacja 
to proces nieustanny, bowiem cały czas, werbalnie i pozawerbalnie coś komunikujemy.

Rys. 1. Definicje terminu „komunikowanie”.
Źródło: Opracowanie własne na podst. 

Encyklopedii Socjologii pod red. H. Domańskiego. T.2. Warszawa 1999. s. 40.

Termin „komunikowanie”3 oraz podrzędny w stosunku do niego termin „komuniko�
wanie się” mogą być różnorodnie definiowane. Wieloznaczność „komunikowania” poka�
zano poniżej w formie rysunku (rys.1).
3 Encyklopedia Socjologii pod red. H. Domańskiego. T.2. Warszawa 1999. s. 40.
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Aby można było mówić o komunikacji, w najprostszym tego słowa rozumieniu, muszą 
istnieć 3 ogniwa: nadawca, odbiorca oraz określony kod – sposób przekazu informacji. 
Strukturę tego procesu przedstawiono w postaci zamkniętego schematu kołowego (rys. 2).

Rys. 2. Schemat elementarnego procesu komunikacji.
Źródło: Opracowanie własne na podst. Mazurkiewicz A.: Komunikacja interpersonalna  

[online] [dostęp 24.05.2008]. Dydaktyka-publikacje. Dostępny w Internecie:  
http://www.adalex.pl/dydaktyka/2008/06/pdf. s. 3.

Istotnym czynnikiem niezbędnym w komunikacji jest środek przekazu, który prze�
kształcony w sygnał może być z kolei transportowany przez kanał4.

Badania nad procesem komunikacji i wiedza o zachodzących w nim zmianach wzbo�
gaciła wcześniejszy ogólny model o nowe elementy (rys. 3). 

KODOWANIE DEKODOWANIE

Rys. 3. Ogólny model komunikacji.
Źródło: Kisilowska M.: Już nie wiem jak mam do ciebie mówić czyli komunikacja  

w bibliotece. Warszawa 2001, s. 18.
4 Kisilowska M.: Już nie wiem jak mam do ciebie mówić czyli komunikacja w bibliotece. Warszawa 2001, s. 16-17.
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Na jakość i na efekty procesu przekazywania informacji decydujący wpływ mają: 
kanał komunikacyjny, szum informacyjny (wszystko to, co powoduje zniekształcenia 
komunikatu lub zakłócenia w jego odbiorze) oraz informacja zwrotna (element potwier�
dzający właściwe odebranie informacji oraz umożliwiający wyjaśnienie nieporozu�
mień).

Przyjmuje się, że nadawca jest autorem komunikatu. Nawet, jeśli stanowi w procesie 
przekazu informacji ogniwo pośrednie. Autor bądź pośrednik komunikatu zawsze pozo�
stawia na nim „obraz” swojej indywidualności.

Odbiorca jest autorem wtórnego komunikatu. Możliwy jest również subiektywny 
odbiór wynikający z indywidualnego postrzegania świata.

Komunikat, będąc informacją stanowi element wiedzy przekazywanej, aby wzboga�
cić zasoby informacyjne odbiorcy.

Kanał informacyjny to środowisko komunikacji oraz nośnik informacji. Może on 
mieć formę słowną i/lub pozasłowną. Im więcej komunikatów zróżnicowanych formal�
nie, tym większa pewność dotarcia pełnej informacji do odbiorcy i poprawnej interpre�
tacji.

Ze względu na rodzaj odbiorcy, mówimy o komunikacji personalnej i o komunika�
cji instytucjonalnej5. Proces komunikacji możemy również rozpatrywać ze względu na 
strukturę organizacyjną danej jednostki (komunikacja pozioma oraz komunikacja piono�
wa). Inny podział „komunikowania się” to komunikowanie pierwotne, gdy nadawca, np. 
bibliotekarz jest inicjatorem przekazu i komunikowanie wtórne, gdy informacja w tym 
przypadku, od bibliotekarza jest odpowiedzią na wcześniejsze zapytanie odbiorcy tj. czy�
telnika.

Nie wspomniano dotychczas o jeszcze jednym istotnym terminie ściśle związanym 
z samą komunikacją – o barierach komunikacyjnych. Jesteśmy pracownikami informacji 
naukowej, dlatego będziemy posługiwać się, lepiej oddającym charakter naszej pracy, 
terminem barier informacyjnych.

Bariery informacyjne to przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie 
z informacji bądź rozpowszechnianie informacji6. Najbardziej uniwersalny i jednoznacz�
ny w interpretacji znaczenia użytych określeń wydaje się podział T. D. Wilsona. Na jego 
podstawie można wyróżnić cztery grupy barier:
1. Bariery związane z charakterystyką użytkownika,
2. Bariery interpersonalne,
3. Bariery środowiskowe,
4. Bariery związane z cechami źródła informacji7.

5 Lepkowska E., Kostecki G.: Komunikacja interpersonalna a wizerunek bibliotekarza w nowoczesnej bi�
bliotece, Biuletyn EBIB [online] 2006 nr 10 (80) [dostęp 03.04.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://www.ebib.info/2006/ 80/a.php?lepkowska_kostecki.
6 Świgoń M.: Bariery informacyjne. Warszawa 2006, s. 13.
7 Tamże, s. 26.
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Jakie problemy komunikacyjne napotykamy na linii MY – ONI, 
czyli bariery informacyjne oraz jak sobie z nimi radzimy.

Uczestnictwo biblioteki w procesie komunikacji jest postrzegane jako pośrednicze�
nie pomiędzy jej użytkownikami, a treścią przekazów zgromadzonych w jej własnych 
i innych zasobach. Komunikowanie należy do głównych zadań i sposobów pracy biblio�
tekarza. Wobec coraz bardziej skomplikowanych problemów wyszukiwawczych zgła�
szanych przez użytkowników ze środowiska akademickiego, udzielający odpowiedzi 
bibliotekarz staje się twórcą informacji – autorem. W poszukiwaniu odpowiedzi bibliote�
karz musi wykonywać pracę twórczą polegającą na wybieraniu (z posiadanego zasobu) 
i kompletowaniu tych informacji, które w danej sytuacji są najbardziej pożądane. Tworzy 
zbiór, który w oparciu o posiadaną wiedzę i własne doświadczenie uznaje za optymalny. 
Zmiany, które zaszły w bibliotekach są związane z nowoczesnymi technologiami infor�
macyjnymi. Biblioteka naukowa nie jest już jedynie miejscem udostępniania informacji, 
a przede wszystkim centrum jej tworzenia i przetwarzania.

Każdy sprawnie działający organizm musi posiadać zdrowe serce. W bibliotece taką 
tętniącą życiem „przepompownią” informacji jest Oddział Informacji Naukowej. W Bi�
bliotece Uniwersytetu Łódzkiego OIN prowadzi bardzo urozmaiconą działalność. Wśród 
licznych zadań można wyodrębnić pewne grupy aktywności związane z:
1. klasyczną działalnością dydaktyczną, czyli organizowaniem i prowadzeniem szkoleń 

bibliotecznych oraz wycieczek w bibliotece,
2. działalnością wystawienniczą i promocyjną uczelni oraz biblioteki w mediach,
3. działalnością usługowo-informacyjną,
4. opracowaniem księgozbioru bibliologiczno-informacyjnego i nośników elektronicznych,
5. kompleksową obsługą elektronicznych (udostępnianych online) baz danych, czaso�

pism naukowych i książek.
Zainteresowania i zadania autorek niniejszego tekstu są ściśle związane z wymienio�

nym powyżej punktem 5. Aby wyjaśnić, co kryje się pod stwierdzeniem „kompleksowa 
obsługa” trzeba wymienić wykonywane przez autorki następujące czynności:
1. gromadzenie bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych oraz czasopism elektro�

nicznych – w tym nadzorowanie terminarza umów i obiegu dokumentów wymaganych 
przez „Ustawę Prawo Zamówień Publicznych”, „Ustawę o finansach publicznych” 
oraz „Ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”,

2. konsultowanie potrzeb środowiska naukowego uczelni,
3. pilotowanie promocyjnych, testowych dostępów do oferowanych przez firmy nowo�

ści wydawnictw elektronicznych,
4. prowadzenie terminarza spotkań i organizowanie pokazów, szkoleń dla pracowników 

i studentów uczelni z przedstawicielami wydawców,
5. monitorowanie zmian i usterek w udostępnianych źródłach elektronicznych,
6. uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych, szkoleniowych oraz w konferencjach 

tematycznych organizowanych przez wydawców i firmy pośredniczące,
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7. organizowanie i prowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń w zakresie nowo na�
bytych źródeł elektronicznych,

8. informowanie o nowych ofertach i wprowadzanych udogodnieniach,
9. przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych.

Zdziwienie może budzić fakt, że zarówno gromadzenie elektronicznych baz danych, 
jak i serwisów czasopism przynależy do Oddziału Informacji Naukowej. Należy pamię�
tać, że OIN jako pierwszy zajął się kupnem i udostępnianiem na Uniwersytecie Łódzkim 
obecnie, najstarszych baz danych (Chemical Abstracts, EBSCO) i serwisów czasopism 
(SpringerLink, ScienceDirect). Decyzja o pozostawieniu gromadzenia baz i czasopism 
elektronicznych w gestii OIN okazała się słuszna. W ten sposób Oddział posiada pełną, 
niezwykle potrzebną wiedzę o nabywanych źródłach (od zasad finansowania do wiedzy 
merytorycznej), która pozwala na lepszy przepływ informacji o tych nabytkach na dro�
dze Biblioteka  Uniwersytet.

We współczesnym świecie, w którym media niemalże codziennie donoszą o nowych 
odkryciach nie można tworzyć nauki w zaciszu czterech ścian. Rozwój nauki zależy od 
możliwości finansowania badań, wymagających często dużych nakładów pieniężnych. 
Ocena działalności naukowej, jako element polityki, zmusza do wypracowania zasad 
podziału środków przeznaczonych na jej finansowanie. Takim wskaźnikiem, na pod�
stawie którego przyznaje się dotacje są między innymi cytowania wnioskodawców. Do 
oceny wykorzystywane są cytowania z roku poprzedzającego złożenie wniosku. W ten 
sposób uczelnie – aby zapewnić swoim uczonym możliwość ubiegania się o fundusze 
na badania – powinny udostępnić indeksy cytowań Institute for Scientific Information/
Thomson Scientific, SCOPUS. W tym momencie rozpoczyna się bezpośrednia rola bi�
blioteki – NASZA – jako pośrednika, doradcy i eksperta w podjęciu decyzji o wyborze 
narzędzia bibliometrycznego. Inną ważną rolą biblioteki jest zapewnienie pracownikom 
swojej uczelni dostępu do niezbędnej literatury, dlatego wszystkie czynności wykonywa�
ne w celu pozyskania i zachowania, spójnych z profilem naukowo-dydaktycznym Uni�
wersytetu, zasobów elektronicznych są NASZYM wkładem w badania naukowe i proces 
dydaktyczny uczelni.

W codziennej pracy napotykamy na liczne bariery, które stawia przed nami system 
ekonomiczno-prawny państwa. Bariery pojawiają się również w kontaktach z odbiorcami 
informacji i pierwotnymi nadawcami komunikatu, czyli nadawcami zewnętrznymi i we�
wnętrznymi. Wśród nadawców zewnętrznych można wymienić: konsorcja akademickie, 
wydawców i firmy pośredniczące. Nadawcami wewnętrznymi są osoby ze środowiska 
uniwersyteckiego, czyli pracownicy BUŁ, studenci, pracownicy naukowi, administracja 
i władze UŁ. „MY”, jako źródło informacji również generujemy bariery. Przełamywanie 
barier jest warunkiem koniecznym dobrego komunikowania się. W oparciu o własne 
obserwacje i doświadczenia podajemy najczęściej, naszym zdaniem, pojawiające się ba�
riery, które znacznie utrudniają realizację naszych zadań. Wykorzystujemy ogólną klasy�
fikacją T. D. Wilsona8. Rysunek 4 jest ilustracją istniejących barier, z którymi spotykamy 
8 Świgoń M.: Bariery informacyjne. Warszawa 2006, s. 13.
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się w pracy bibliotecznej podczas kontaktów z osobami z uczelni i spoza niej. Pokazuje 
także związki barier z nadawcami i odbiorcami komunikatu.

Rys. 4. Obszar działania barier i ich związek z nadawcą pierwotnym, wtórnym – MY i odbiorcą.
Źródło: Opracowanie własne na podst. Świgoń M.: Bariery informacyjne. Warszawa 2006, s. 13.

Najbardziej złożonymi, niejednoznacznymi i wielowymiarowymi są bariery środo-
wiskowe9. Są ściśle związane z systemem prawnym, geopolitycznym i ekonomicznym 
państwa. Walka z nimi, z poziomu pracownika OIN, jest niemożliwa i pozostaje jedynie 
dostosowanie się do nich i zaakceptowanie. W tej grupie na co dzień spotykamy się z:

Barierami prawnymi �  nakazującymi działanie w zgodzie z „Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych”, „Ustawą o finansach publicznych”, „Ustawą o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych” oraz przestrzeganie „Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych”. Obowiązujące ustawy wymagają racjonalnego go�
spodarowania środkami publicznymi, planowania budżetu z dużym wyprzedzeniem 
czasowym i wydatkowania pieniędzy zgodnie z harmonogramem. Takie sztywne, ra�
mowe działanie pozbawia elastyczności niezbędnej w podejmowaniu decyzji o zaku�
pie elektronicznych źródeł informacji. Ponadto, ustawy wymagają: szczegółowego 
analizowania umów konsorcyjnych i licencyjnych, co jest czasochłonne oraz groma�
dzenia obszernej dokumentacji. Umowy licencyjne nakładają obowiązek przestrze�
gania praw autorskich co z kolei wiąże się z takim sposobem udostępniania źródeł 
elektronicznych, który nie łamie tych praw.
Barierami finansowymi i barierami czasu. �  Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego jest 
jednostką podległą finansowo Uniwersytetowi Łódzkiemu. Budżet biblioteki stanowi 
część budżetu uczelni. Brak pieniędzy na zakup elektronicznych źródeł informacji 
w bibliotece jest wynikiem niewielkich, w stosunku do potrzeb uczelni, środków fi�
nansowych przyznawanych przez ministerstwo.

9 Tamże, s. 47-48.
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Innym przykładem bariery ekonomicznej może być embargo – rozumiane jako opóź�
nienie czasowe, wówczas wydawca zezwala na zamieszczenie online pełnych tekstów 
artykułów w bazie dopiero po 12-, 6-miesiącach od momentu ukazania się ich drukiem. 
Takie działanie ustala na bezpiecznym, stałym poziomie nakład czasopisma i jest formą 
zabezpieczenia ekonomicznego wydawcy.

Bariery interpersonalne10 są kolejnym przykładem barier informacyjnych. Występu�
ją głównie w oddziałach biblioteki obsługujących czytelnika, również w OIN. Wynikają 
z subiektywnego postrzegania drugiego człowieka. W procesie komunikowania pojawia�
ją się w relacjach czytelnik – bibliotekarz. Cierpliwość, empatia, ciągłe podnoszenie wła�
snych kwalifikacji i z pasją wykonywana praca są najlepszym sposobem ich eliminacji. 
Typowymi przykładami barier interpersonalnych są:

opory psychiczne użytkownika �  – lęk przed zadawaniem pytań, nieumiejętność arty�
kułowania własnych potrzeb informacyjnych,
brak pomocy ze strony osób udzielających informacji � ; niekiedy stawiane biblioteka�
rzowi pytanie dotyczy tak wąskiej specjalizacji, że jego wiedza jest zbyt mała, wów�
czas najlepszym sposobem rozwiązania problemu jest skorzystanie z wiedzy i umie�
jętności specjalisty – bibliotekarza dziedzinowego.
W grupie barier związanych z charakterystyką użytkownika11 wyróżnia się te, które 

dotyczą cech osobowych i charakteru człowieka. Należą do nich:
reakcje emocjonalne, �
brak spójności pomiędzy komunikacją werbalną i niewerbalną, �
uprzedzenia i stereotypy, uogólnienia i etykietowanie, �
różnice w postrzeganiu danego problemu, �
przeciążenie informacyjne lub przeciwnie, brak wiedzy i informacji na dany temat, �
pasywna postawa, �
opór przed korzystaniem z elektronicznych źródeł informacji. �
Stosując klasyfikację Hollanda, wśród użytkowników informacji obserwuje się nastę�

pujące typy osobowości:
badawczy: docieka, bada, sprawdza, analizuje, poszukuje prawdy, ocenia, stawia pro� �
blemy, formułuje teorie;
realistyczny: realnie ocenia rzeczywistość, lubi realizować zadania (wysiłek fizyczny); �
artystyczny: zajmuje się muzyką, sztuką, literaturą, ciągle tworzy nowe rzeczy, lubi  �
sytuacje zaskakujące i niezaplanowane;
społeczny: niesie pomoc innym ludziom, ocenia, doradza, wyjaśnia, instruuje, lubi  �
kierować innymi;
przedsiębiorczy: lubi prace z innymi, pod warunkiem własnych korzyści, jest typem  �
władczym, lubi sprawować kontrolę, kierować, przewodzić i zdobywać pieniądze;
konwencjonalny: nie lubi nowych wyzwań, ceni porządek, bezpieczeństwo, jest tra� �
dycjonalistą.

10 Tamże, s. 46-47.
11 Tamże, s. 43.

politechnika 2009�3.indd   450 2009-05-11   12:06:26



SESJA POSTEROWA 451

Typologię Hollanda można również stosować do przedstawionych wcześniej barier 
interpersonalnych.

Ostatni rodzaj to bariery związane ze źródłem informacji12. Są podrzędne względem 
barier środowiskowych. Wśród występujących w tej grupie jako najważniejszą możemy 
wymienić niedostateczną reklamę baz danych, serwisów czasopism elektronicznych oraz 
zbyt wąską działalność dydaktyczną upowszechniającą te źródła. Problem ten jest nie�
ustająco dyskutowany oraz trwają prace nad usprawnieniem marketingu i rozszerzeniem 
oferty edukacyjnej.

“mogę nauczyć
kogoś innego”

“mogę to
wytłumaczyć

komuś innemu”

“mogę powtórzyć
kilka ostatnich

zdań”
“automatycznie

potakuję”
“słucham

ale nie słyszę”

SKALA    PERCEPCJI

“MARTWE SŁUCHANIE” “AKTYWNE SŁUCHANIE”

Rys. 5. Skala percepcji.
Źródło: Opracowanie własne na podst. Mazurkiewicz A.: Komunikacja interpersonalna [online] 

[dostęp 24.5.2008]. Dydaktyka-publikacje. Dostępny w Internecie:  
http://www.adalex.pl/dydaktyka/2008/06/pdf. s. 7.

Jednym z kluczy do sukcesu w procesie komunikacji jest aktywne słuchanie. Na po�
niższej skali (rys. 5) przedstawiano pięć poziomów percepcji komunikatu przekazywa�
nego od nadawcy do odbiorcy. Pozorne słuchanie o niskim poziomie percepcyjnym „słu�
cham ale nie słyszę” nie poszerza zasobu wiedzy odbiorcy, podczas gdy wysoki stopień 
percepcji odbioru komunikatu, „mogę wytłumaczyć to komuś innemu” polega na tym, 
że słuchający potrafi przekazać usłyszane informacje osobie trzeciej. Świadczy to o tym, 
że słuchał aktywnie i uważnie. Najwyższy stopień percepcji na poziomie „mogę nauczyć 
kogoś innego”, oznacza że odbiorca aktywie uczestniczy w procesie komunikacji a wła�
ściwie zinterpretowany przekaz realizuje w działaniu.

Analizując trudności w procesie komunikacji dochodzimy do wniosku, że bariery 
informacyjne nie wiążą się jedynie z sytuacją odbywającą się „tu i teraz”. Do procesu 
wymiany informacji włączamy własne doświadczenia oraz domniemane doświadczenia 
rozmówcy. Mogą to być przeżywane problemy, uprzedzenia, stereotypy, uproszczenia 
i uogólnienia, wypracowane wzorce zachowań, bagaż doświadczeń, aktualny nastrój 
(dobry lub zły), czas. Nie bez znaczenia jest wiedza na dany temat, którego dotyczy 
komunikacja, jej zakres i poziom specjalizacji, gdyż od tego zależą konstruowane ko�
munikaty.
12 Tamże, s. 48-51.
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Znaczenie komunikacji społecznej wzrasta z uwagi na szybki rozwój technologii 
i powszechny dostęp do informacji. Jesteśmy elementem społeczeństwa informacyj�
nego. Dzięki sprawnej komunikacji rozwija się nauka, dokonywane są kolejne odkry�
cia. Jednakże, aby sprawnie komunikować się nie wystarczą środki techniczne. Istotną 
rolę odgrywają umiejętności pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji. 
Bibliotekarz – będąc ekspertem – a zarazem przewodnikiem, stara się zidentyfikować 
potrzebę informacyjną oraz przewidzieć efekt komunikacji. Kierując odpowiednio pro�
cesem komunikacji, tak dobiera środki, kanał, kod, minimalizuje zakłócenia i bariery, 
aby osiągnąć cel. Nie jest to łatwą sztuką, dlatego w tym zawodzie, jak w żadnym 
innym trzeba doskonalić warsztat pracy na płaszczyźnie komunikacji i lubić kontakty 
z ludźmi13.

Musimy pamiętać, że komputeryzacja biblioteki i wprowadzenie elektronicznych źró�
deł informacji nie zlikwidowało barier, a odwrotnie – pomnożyło. Zastosowanie nowych 
technologii ma jedynie ułatwić bibliotekarzowi dotarcie do użytkowników i potrzebnej 
informacji. Następnie – skonstruowanie komunikatu i możliwie jak najlepsze skojarzenie 
pozyskanej wiedzy z potrzebami odbiorców.

Podsumowanie
Umiejętności komunikacyjne w bibliotekarstwie zostały dostrzeżone już dawno i sta�

nowią niezbędny element kwalifikacji bibliotekarza. Oczekiwania wobec kandydatów 
do tego zawodu to: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność oraz zdolności in�
terpersonalne. Praca z ludźmi często przysparza trudności i kryzysowych sytuacji, stąd 
potrzeba wypracowania właściwych zachowań – asertywnych. Asertywność nie oznacza 
agresji, dominacji, żądzy zwycięstwa i nie jest manipulowaniem innymi14, więc:

staramy się mówić wprost o tym czego chcemy i potrzebujemy, �
postępujemy racjonalnie i dojrzale, �
dążymy do tego by nas usłyszano, nawet jeśli oznacza to powtórzenie wiadomości, �
mamy poczucie godności i szacunku dla innych, �
konsekwentnie dążymy do realizacji celu wyznaczonego w procesie komunikacji � 15.
Pytanie zadane na wstępie Jak mówić, aby nas słuchano, jak słuchać, by do nas 

mówiono to w konsekwencji rozważania jak sprawić, aby zwracano się do nas z prośbą 
o pomoc z przekonaniem, że potrafimy tę prośbę spełnić – jak pomóc rozwiązać pro�
blem, jak trafnie zinterpretować otrzymane informacje, jak przekazywać komunikaty, 
by właściwie być zrozumianym. Bibliotekarze to ludzie kulturalni i uprzejmi, kierujący 
się empatią i wyrozumiałością, dzielący się wiedzą i doświadczeniem, kreatywni, dobrze 
wykształceni, o wszechstronnych umiejętnościach, uczący się przez całe życie, a nade 
wszystko lubiący swoją pracę i komunikowanie się z ludźmi. W procesie komunikacji 

13 Konieczko A.: Bibliotekarz gwarantem sukcesu biblioteki, Biuletyn EBIB [online] 2006 nr 10 (80) [dostęp 
03.04.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/2006/80/a.php?konieczko.

14 Leigh A., Maynard M.: Komunikacja doskonała. Poznań 1999, s. 22.
15 Tamże, s. 23.
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– przekazu informacji – są najważniejszym ogniwem, ponieważ to do nich zwraca się 
użytkownik z zapytaniem i od nich otrzymuje odpowiedź.

Aby lepiej pełnić swoją misję, trzeba dobrze znać oczekiwania, dlatego planujemy 
opracowanie i przeprowadzenie ankiety, która pokaże jakie są kierunki i potrzeby w za�
kresie elektronicznych źródeł informacji wśród pracowników, doktorantów i studentów 
Uniwersytetu. Poszerzymy skalę naszej działalności edukacyjnej o zajęcia dydaktycz�
no-warsztatowe dla dyplomantów i doktorantów, z zakresu korzystania i wyszukiwania 
informacji w źródłach elektronicznych. Zarówno badanie ankietowe jak i zajęcia eduka�
cyjne są dużym wyzwaniem, ale oczekujemy cennych doświadczeń i wniosków.
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How to speak to make people listen to us, and how to listen to 
make people talk to us. Experiences of the Division of Scientific 

Information of the Library of the University of Lodz.

Constructive cooperation of the scientific library with the University depends on the abil-
ity of communication between of the two parties. We present the Division of Scientific 
Information activity concerning flow of information based of electronic data. On the basis 
of so far gained experience we present specific character of interpersonal connection of 
the Division of Scientific Information with the Library and the University of Lodz. We an-
alyze tasks undertaken to obtain and distribute among students and staff of the University 
new electronic data sources. The main role of the librarian is to be an expert in searching 
for information and presenting it to scientific community. Of equally importances are: 
experience, technical equipment and creativity of the library crew.
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Jadwiga woJtczak

Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej

Docendo discimus – udział biblioteki akademickiej  
w procesie kształcenia na przykładzie  
Biblioteki Politechniki Wrocławskiej

Jednym ze statutowych zadań biblioteki uczelnianej jest prowadzenie działalności 
naukowo-badawczej i dydaktycznej. Realizacja funkcji dydaktycznych może przy-
bierać różnorodne formy i dotyczyć wielu typów odbiorców. W referacie omówiono 
działalność dydaktyczną biblioteki akademickiej na przykładzie szkoleń, kursów 
i wykładów. Bardziej szczegółowo przedstawiono problematykę związaną z organi-
zacją i prowadzeniem praktyk dla studentów i pracowników bibliotek Politechniki 
Wrocławskiej.

Wprowadzenie
Uczelnia jest miejscem, które stwarza klimat sprzyjający procesowi uczenia się. 

Kształcenie na poziomie akademickim realizowane na uniwersytetach, uczelniach tech�
nicznych, rolniczych, medycznych, ekonomicznych i innych jest ukoronowaniem dłu�
goletniego procesu edukacji. Właściwy sposób kształcenia, wybór przedmiotów, technik 
i metod realizacji programów wpływa zdecydowanie na jego jakość. Nie bez znaczenia 
jest także umiejętne zastosowanie zdobytej wiedzy w trakcie stażu czy praktyk zawodo�
wych. To od tych wszystkich elementów zależy, czy osoba opuszczająca mury uczelni 
będzie w stanie efektywnie wiedzę tę wykorzystać.

Józef Penc wymienia następujące sposoby uczenia się: przez studiowanie, doświad�
czenie, uczenie się od konkurencji, od otoczenia oraz uczenie się z innymi. Ważne jest 
także umiejętne dzielenie się wiedzą i „słuchanie” wiedzy1.

Kształcenie jest więc procesem ciągłym i złożonym. Nie ustaje w momencie, gdy 
kończymy edukację w różnego rodzaju instytucjach, ale trwa przez całe życie. Podej�
mując pracę w jakimkolwiek zawodzie, coraz częściej okazuje się, że wskazane a nawet 
konieczne jest uzupełnienie edukacji na studiach podyplomowych, szkoleniach, warsz�
tatach i kursach. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy nasze wykształcenie ma inny 
profil niż wykonywany zawód. Celem edukacji jest zatem przysposobienie jednostki do 
różnych dziedzin życiowej aktywności, do działań poznawczych będących podstawą 
indywidualnych kompetencji edukacyjnych. Człowiek ostatecznie sam wybiera drogę 
prowadzącą do realizacji określonej koncepcji życia, przyjmuje różne postawy, tworzy 
1 Penc J.: Nowe oblicze organizacji, Przegląd Organizacji 2004 nr 3, s. 13.
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własny świat wartości. Jakość kompetencji zawodowych jest postrzegana jako sprzęże�
nie zwrotne pomiędzy działaniami edukacyjnymi a rynkiem pracy. Kształcenie i praca to 
wzajemnie zintegrowane obszary aktywności człowieka. W pracy bowiem weryfikowa�
ny jest sens, wartość i jakość kształcenia2. 

Działalność szkoleniowa Biblioteki Głównej  
Politechniki Wrocławskiej

Do zadań biblioteki akademickiej, jako biblioteki naukowej, należy m.in. prowadze�
nie działalności dydaktycznej oraz metodycznej w zakresie kształcenia i doskonalenia 
kadr naukowych3. O zadaniach każdej biblioteki uczelnianej mówi także statut uczelni. 
W Statucie Politechniki Wrocławskiej (PWr) znajduje się następujący zapis: „Biblio�
teka Główna, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, 
dydaktycznych i usługowych”4. Poza najważniejszą jej rolą – wspomaganiem procesu 
dydaktycznego – jest więc ośrodkiem praktyk, kursów i szkoleń przeznaczonych dla róż�
nego typu odbiorców. Uczestników takich form dokształcania można podzielić na dwie 
zasadnicze grupy: użytkowników bibliotek (studentów, doktorantów, pracowników na�
ukowych i innych) oraz bibliotekarzy.

W referacie najwięcej miejsca poświęcono problematyce praktyk organizowanych 
przez Bibliotekę Główną PWr. Praktyki mają niebagatelne znaczenie w procesie edu�
kacji, a do ich organizacji i prowadzenia pracownicy Biblioteki PWr przywiązują dużo 
uwagi.

Praktyki
Organizowanie praktyk Biblioteka Główna PWr rozpoczęła już ponad pół wieku 

temu. Początkowo były to praktyki przeznaczone dla studentów bibliotekoznawstwa 
z ośrodków uniwersyteckich całego kraju. W latach 60. nad organizacją praktyk czuwał 
Oddział Informacji Naukowej, a właściwie jego kierownik, który był inicjatorem i długo�
letnim opiekunem praktyk. Jako przykład może posłużyć zapis ze sprawozdania Dyrekcji 
Biblioteki Głównej z roku 1975: „W latach 1972-1974 w Bibliotece Głównej odbywa�
ło praktyki wakacyjne 16 studentów bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 
5 studentów z innych ośrodków oraz 2 osoby ze służby biblioteczno-informacyjnej za�
kładów przemysłowych”5. Pod koniec lat 80. rolę organizatora i koordynatora praktyk 
2 Majewska M.: Kompetencje bibliotekarza wobec zmian społecznych i edukacyjnych. W: Biblioteka w spo-

łeczeństwie informacyjnym pod red. M. Drzewieckiego i M. Majewskiej. Warszawa 2005, s. 77.
3 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek na-

ukowych oraz ustalania ich wykazu z dnia 19 marca 1998 r. Dz.U.98.44.269. Toż: EBIB – Elektroniczna 
Biblioteka [online] 2003 [dostęp 07.03.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://ebib.oss.wroc.pl/prawo/ustbibl/ zalbibl.php.
4 Statut Politechniki Wrocławskiej [online]. Wrocław 2006 [dostęp 07.03.2008]. Dostępny w Internecie: 

http:// www.pwr.wroc.pl/17204.xml.
5 Cader J.: Działalność sieci biblioteczno-informacyjnej Politechniki Wrocławskiej w latach 1972-1974. 

Wrocław 1975. (Raport BG i OINT PWr. Ser. C 21, s. 53).
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przejął Oddział Sieci Biblioteczno-Informacyjnej i od tej pory jest to jedno z jego waż�
niejszych zadań. Poza zawodowymi praktykami studenckimi w Bibliotece PWr organi�
zowane są także praktyki dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach Politechniki 
Wrocławskiej oraz innych bibliotekach naukowych Wrocławia. Doświadczenia zdobyte 
w czasie ich trwania są bardzo cenne zarówno dla osób odbywających praktykę, jak i dla 
prowadzących zajęcia. Taka forma kształcenia umożliwia przede wszystkim bezpośredni 
kontakt i zapoznanie się studenta z pracą w bibliotece. Szczególnie ważne jest indywidu�
alne podejście do osoby szkolonej oraz możliwość wymiany uwag i poglądów. W przy�
padku bibliotekarzy z innych bibliotek jest to także okazja, aby porozmawiać o specyfice 
i organizacji pracy w ich bibliotekach. Jest to często źródłem inspiracji i bodźcem do 
własnego działania i zmian na swoim stanowisku pracy.

Praktyki organizowane i przeprowadzane w Bibliotece Głównej PWr można podzielić 
na trzy podstawowe grupy:

praktyki zawodowe dla studentów bibliotekoznawstwa, �
praktyki wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników, �
praktyki specjalistyczne dla pracowników przewidzianych do awansu (z bibliotek  �
PWr i spoza Uczelni).

dla studentów 
bibliotekoznawstwa

dla bibliotekarzy 
z innych bibliotek 

dla bibliotekarzy 
- pracowników systemu 

biblioteczno-informacyjnego
PWr

dla nowo zatrudnionych 
pracowników systemu 

biblioteczno-informacyjnego
PWr

PRAKTYKI 

dla studentów 
bibliotekoznawstwa

dla bibliotekarzy 
z innych bibliotek 

dla bibliotekarzy 
- pracowników systemu 

biblioteczno-informacyjnego
PWr

dla nowo zatrudnionych 
pracowników systemu 

biblioteczno-informacyjnego
PWr

PRAKTYKI 

Rys. 1. Rodzaje praktyk zawodowych w Bibliotece Głównej PWr.
Źródło: Opracowanie własne.
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Praktyki zawodowe dla studentów bibliotekoznawstwa
Biblioteka jest taką placówką, w której studenci – przyszli bibliotekarze zdobywają 

wiedzę praktyczną, zgłębiają tajniki zawodu. Harmonogram praktyk zawodowych przy�
gotowany dla studentów bibliotekoznawstwa uzależniony jest od roku studiów, specja�
lizacji i ośrodka kształcenia. Biblioteka Główna PWr organizuje praktyki dla studentów 
w ramach umów np. z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwer�
sytetu Wrocławskiego, jak również praktyki wakacyjne dla innych uczelni z całego kraju 
(m.in. z Łodzi, Lublina). Biblioteka PWr otrzymuje ogólne wytyczne i cele programowe 
z uczelni macierzystych praktykantów zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie standar�
dów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, które mówi, 
że „zasady i formę praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie”6 i układa 
zgodnie z nimi harmonogram dostosowany indywidualnie do specjalności studenta i pro�
gramu studiów7. Biblioteka stawia też pewne warunki przyszłym praktykantom – od 
studentów niektórych specjalności, jak na przykład informacji naukowej wymagana jest 
znajomość języków obcych, ponieważ większość posiadanych źródeł jest obcojęzyczna.

Studenci oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej dotyczącej funkcjonowania biblio�
teki wykonują pod kierunkiem bibliotekarzy zadania praktyczne związane z pracą w po�
szczególnych oddziałach. Zawodowe praktyki studenckie mają dla uczestników ogromne 
znaczenie i mogą mieć wpływ na ich przyszłe losy zawodowe. Pozwalają m.in. stwier�
dzić czy dokonano właściwego wyboru decydując się na takie studia i w konsekwen�
cji na zawód bibliotekarza. Nierzadko bowiem dopiero praktyki zawodowe po I lub II 
roku studiów wykazują, że brak jest predyspozycji do jego wykonywania, inne też były 
wyobrażenia o zawodzie, co w konsekwencji powoduje zmianę planów życiowych. Po 
zakończonej praktyce opiekun praktyk w Bibliotece PWr wystawia studentom opinię 
i ocenę do dzienniczka. 

Praktyki wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników
Inną rolę pełnią szkolenia wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników. W ciągu 

ostatnich kilku lat w różnych bibliotekach wrocławskich, także w bibliotekach Politech�
niki Wrocławskiej8, zaobserwować można liczne przeobrażenia w składzie osobowym. 
Wiąże się to przede wszystkim ze zmianą pokoleniową (w latach 70. miał miejsce szybki 
rozwój sieci biblioteczno-informacyjnej PWr, osoby wtedy zatrudnione przechodzą teraz 
na emeryturę). Nowi pracownicy to przede wszystkim młodzi ludzie, absolwenci biblio�
6 Rozporządzenie z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków 

oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowa-
dzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki [online]. Dz.U.07.164.1166 [dostęp 07.03.2008]. Do�
stępny w Internecie: http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html.

7 Standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
[online]. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007 [dostęp 07.03.2008]. Dostępny 
w Internecie: 

 http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/23/61/2361/44_informacja_naukowa_i_bibliotekoznawstwo.pdf.
8 System biblioteczno-informacyjny Politechniki Wrocławskiej składa się z Biblioteki Głównej i 21 biblio�

tek: wydziałowych, instytutowych, studiów i zamiejscowych ośrodków dydaktycznych.
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tekoznawstwa lub studenci ostatnich lat studiów. Są wśród nich takie osoby, które pra�
cowały już w Bibliotece Głównej lub w innych bibliotekach Uczelni jako wolontariusze 
lub na podstawie umowy-zlecenia, wykonując mniej skomplikowane prace biblioteczne. 
Najczęściej były one zatrudniane do pomocy w udostępnianiu, a także przy gromadze�
niu i opracowaniu książek i czasopism. Pracowały także w innych bibliotekach PWr, 
pomagając przy przenoszeniu księgozbiorów do nowych siedzib bibliotek, wprowadza�
jąc kody kreskowe egzemplarzy przy wdrażaniu systemu komputerowego ALEPH oraz 
uczestnicząc w innych bieżących pracach. 

Podstawowym celem praktyki wstępnej jest zaznajomienie nowego pracownika ze 
strukturą biblioteki, jej specyfiką oraz zapoznanie z innymi pracownikami, co niewątpli�
wie ułatwia dalszą współpracę. Praktyki te pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętno�
ści koniecznych w początkowym okresie pracy. Dotyczą one wszystkich pracowników 
zatrudnianych w systemie biblioteczno-informacyjnym Politechniki Wrocławskiej – nie 
tylko bibliotekarzy, ale także informatyków, pracowników magazynu, administracji, 
księgowości, sekretariatu. 

Ważną decyzją w planowaniu praktyk dla osób nowo zatrudnionych jest określenie 
czasu jej trwania. Dobrze jest, gdy przyszli pracownicy w jak najkrótszym czasie zapo�
znają się z nowym miejscem pracy. Z drugiej jednak strony zbyt intensywna praktyka, 
odbywająca się codziennie, po kilka godzin, wpływać może niekorzystnie na jej efekty: 
uczestnicy pod wpływem zmęczenia wynikającego z dużej ilości informacji, towarzyszą�
cych emocji i wrażeń, nie będą w stanie skoncentrować się na tyle, aby z uwagą słuchać 
o różnorodnych zadaniach i charakterze pracy wykonywanej w danym oddziale. Z do�
świadczenia wynika, że optymalny czas trwania takiej praktyki wynosi ok. 2-3 tygodni 
po około 1-2 godzin dziennie. 

Program praktyki wstępnej jest wcześniej uzgadniany z kierownikami poszczegól�
nych oddziałów. Jak już wspomniano koordynatorem wszystkich typów praktyk w Bi�
bliotece PWr jest Oddział Sieci Biblioteczno-Informacyjnej. Tu właśnie w ustalonych 
dniach zgłaszają się praktykanci. Pierwszy dzień poświęcony jest ogólnemu zapoznaniu 
się z historią, działalnością, zadaniami, strukturą Biblioteki Głównej oraz całego systemu 
biblioteczno-informacyjnego PWr. Nowi pracownicy są także oprowadzani po terenie 
Biblioteki Głównej, a po krótkiej przerwie biorą udział w „wycieczce” do kilku wybra�
nych bibliotek Uczelni. Większość bibliotek wydziałowych i instytutowych jest skupiona 
wokół głównego kampusu Uczelni i biblioteki te najczęściej są odwiedzane. W kolejnych 
dniach, zgodnie z harmonogramem, osoby te odbywają praktyki w poszczególnych od�
działach Biblioteki Głównej, stanowi to zasadniczą część szkolenia. W planie praktyki 
wstępnej jest także wyjazd do czytelni i magazynu, oddalonego o kilka kilometrów od 
głównego kampusu uczelni, gdzie znajdują się starsze i rzadziej wykorzystywane zbiory. 
Bardzo ważnym celem praktyk wstępnych, poza wymienionymi wcześniej, jest wzajem�
ne poznanie się pracowników nowo zatrudnionych, z pracującymi już od dłuższego cza�
su. Niewątpliwie umożliwia to lepszą organizację pracy, szczególnie między oddziałami, 
które bliżej ze sobą współpracują. 
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Praktyki specjalistyczne dla pracowników przewidzianych do awansu
Biblioteka zatrudnia osoby o zróżnicowanym przygotowaniu zawodowym. Obok ab�

solwentów studiów bibliotekoznawczych pracują w niej także przedstawiciele innych kie�
runków humanistycznych oraz technicznych. Są wśród nich np. filolodzy, informatycy 
dziennikarze, fizycy, chemicy i inni. Wykresy (rys. 2) ukazują procentowy rozkład pracow�
ników pod względem wykształcenia w bibliotekach uczelni państwowych ogółem9 (dane 
z 31.12.2005 r.) oraz w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej (dane z 31.01.2008 r.).

Rys. 2. Wykształcenie pracowników bibliotek: 1 – w uczelniach państwowych w Polsce;  
2 – w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w serwisie  
„Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce” (AFBN).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 maja 2005 r. w spra�
wie określenia kwalifikacji zawodowych… mówi, że „na stanowisku kustosza biblio�
tecznego może być zatrudniona osoba, która posiada: 
1. ukończone studia wyższe magisterskie lub równorzędne; 
2. ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji nauko�

wej albo studia wyższe na kierunku odpowiadającym wykonywanej specjalności; 
3. 10-letni staż pracy w bibliotece naukowej; 
4. co najmniej miesięczną praktykę specjalistyczną w innej, poza macierzystą, bi-

bliotece naukowej, potwierdzoną zaświadczeniem o jej ukończeniu”10. 
Starsi bibliotekarze i dokumentaliści muszą natomiast posiadać 6-letni staż pracy 

w bibliotece naukowej i odbyć co najmniej 2-tygodniową praktykę specjalistyczną 
w bibliotece naukowej, potwierdzoną zaświadczeniem o jej ukończeniu. 

9 Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce (AFBN). Analiza ankiet wg danych z 31.12.2005 r. 
[online]. Poznań 2003 [dostęp 07.03.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/.
10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie określenia kwa-

lifikacji zawodowych, jakie powinna posiadać osoba zatrudniana w uczelni na stanowisku kustosza biblio-
tecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty. Dz.U. 05.101.844. Toż: EBIB – Elektronicz�
na Biblioteka [online] 2005 [dostęp 07.03.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://ebib.oss.wroc.pl/prawo/bibliot/kustosz.php.
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Oddział Sieci Biblioteczno-Informacyjnej Politechniki Wrocławskiej organizuje prak�
tyki specjalistyczne dla bibliotekarzy z innych bibliotek Uczelni, a także z innych uczelni, 
głównie wrocławskich. Polegają one na zapoznaniu się z systemem biblioteczno-informa�
cyjnym Politechniki, z warsztatem pracy w bibliotece, jego specyfiką, wprowadzanymi 
nowoczesnymi rozwiązaniami, wraz ze wzbogacaniem form usług poprzez wykorzystanie 
nowych technologii informacyjnych (bazy danych, e-czasopisma, e-książki, biblioteka cy�
frowa). Harmonogram praktyk uwzględnia prośby dyrektorów bibliotek skierowujących 
praktykantów oraz indywidualne zainteresowania osób odbywających praktyki. Najczę�
ściej więcej czasu spędzają w takich oddziałach, w których sami pracują. 

W ostatnich latach (tab. 1) wzrasta liczba osób odbywających praktyki w Bibliotece 
Głównej Politechniki Wrocławskiej – dotyczy to zarówno praktyk studenckich, wstępnych, 
jak i specjalistycznych, związanych z awansem na starszego bibliotekarza i kustosza. 

Rok Praktyki studenckie Praktyki wstępne Praktyki 
specjalistyczne

1997 – – 8
1998 – 2 7
1999 – 1 4
2000 2 – –
2001 – 3 3
2002 – – 16
2003 4 6 8
2004 3 7 15
2005 2 5 4
2006 2 11 14
2007 6 21 7

Tab. 1. Praktyki studenckie, wstępne i specjalistyczne w Bibliotece Głównej PWr.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań 

Oddziału Sieci Biblioteczno-Informacyjnej PWr.

Szkolenia 
Tematyka szkoleń obejmuje zarówno użytkowników systemu biblioteczno-informa�

cyjnego Politechniki Wrocławskiej, a więc studentów, doktorantów, pracowników jak 
i osoby spoza Uczeni oraz bibliotekarzy.

Szkolenia użytkowników
Dla studentów I roku Politechniki Wrocławskiej w ramach dni wstępnych organizo�

wane są szkolenia z przysposobienia bibliotecznego. Na zajęciach tych przekazywane 
są podstawowe informacje dotyczące systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni.  
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Studenci mają okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną systemu, z zakresem zbiorów 
gromadzonych w Bibliotece Głównej i innych bibliotekach, sposobie korzystania z katalo�
gu, zasadach obowiązujących przy zapisywaniu się do biblioteki i udostępnianiu zbiorów.

Co roku przygotowywana jest aktualna, drukowana wersja Informatora dla studen�
tów. Niezbędne informacje, w formie przewodnika, zamieszczanie są także na stronie 
domowej Biblioteki Głównej PWr.

Poza wymienionymi formami przekazu studentom, doktorantom i pracownikom na�
uki proponowane są indywidualne lub grupowe szkolenia dotyczące korzystania z ka�
talogu komputerowego, ze źródeł informacji dostępnych na nośnikach komputerowych 
oraz online a także czasopism i książek elektronicznych. W ostatnich latach coraz więk�
szy nacisk kładzie się właśnie na tego typu szkolenia. Jest to bowiem związane z coraz 
większą ekspansją i coraz ciekawszą ofertą ze strony komercyjnych firm sprzedających 
swoje produkty (czasopisma, książki, bazy) w postaci elektronicznej (tab. 2).

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Katalog
komputerowy

Szkolenia 
indywidualne 354 531 1098 995 1334 1849

Szkolenia 
w grupach* 10 11 

(200)
17 

(419) – – –

Bazy danych
i czasopisma
elektroniczne

Szkolenia 
indywidualne 24 54 10 63 65 65

Szkolenia 
w grupach* 36 2 (25) 3 (61) 6 (80) 8 (105) 7 (170)

Książki 
elektroniczne

Szkolenia 
indywidualne – – – – – 108

* liczba grup, w nawiasie podano ogólną liczbę uczestników

Tab. 2. Szkolenia użytkowników w Bibliotece Głównej11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań Oddziału Sieci Biblioteczno-
Informacyjnej PWr.

Szkolenia bibliotekarzy
Szkolenia instruktażowe na temat wyszukiwania w bazach danych, korzystania 

z czasopism i książek organizowane są też dla pracowników bibliotek Uczelni. Dla nich 
przygotowywane są także spotkania informacyjne związane ze zmianami dotyczącymi 
np. dokumentowania dorobku naukowego pracowników, gromadzenia i opracowania 
zbiorów, a także zebrania sprawozdawcze z działalności systemu biblioteczno-informa�
cyjnego PWr, na których przekazuje się ważne wskazówki i wytyczne dotyczące pracy 
i jej organizacji w bibliotekach. Równie ważną formą szkolenia są spotkania pracowni�

11 Rohleder R., Szarski H., Uniejewska A.: Działalność systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Wro-
cławskiej w roku akademickim 2006/2007. Wrocław 2007. (Raport BG i OINT PWr. Ser. U 198, s. 33).
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ków bibliotek, w których funkcjonuje system ALEPH. Biblioteka Główna Politechniki 
Wrocławskiej zakupiła system ALEPH w 2002 r. W kolejnych latach dziekani poszcze�
gólnych wydziałów nabywali dla swoich bibliotek licencje i biblioteki te dołączały do 
grona użytkowników ALEPH-a. Aktualnie, poza Biblioteką Główną, system działa we 
wszystkich prawie bibliotekach wydziałowych. Kilka razy w roku odbywają się spo�
tkania pracowników z tych właśnie bibliotek. Organizatorem zebrań jest Oddział Sie�
ci Biblioteczno-Informacyjnej. Poza przedstawicielami z bibliotek Uczelni uczestniczą 
w nich informatycy i pracownicy różnych oddziałów Biblioteki Głównej w zależności 
od głównego tematu spotkania. Poruszane tematy są bardzo różnorodne. Dotyczą m.in. 
problemów związanych z funkcjonowaniem systemu, omawiane są jego mocne i słabe 
strony. Administrator systemu przekazuje informacje o zmianach, które zostały wprowa�
dzone w minionym okresie. Uczestnicy spotkania dzielą się wzajemnie spostrzeżeniami 
i radami. Zgłaszane uwagi i propozycje są zbierane i rozwiązywane w miarę możliwości 
w jak najkrótszym czasie. Czasami wymagana jest konsultacja z firmą ALEPH Polska. 
Spotkania te mają bardzo duże znaczenie dla pracowników bibliotek, w których system 
działa już od kilku lat, ale szczególnie ważne są dla bibliotekarzy, którzy dopiero go 
poznają, uczą się w nim poruszać i przygotowują zbiory oraz bazy książek, czasopism 
i czytelników do udostępniania w formie komputerowej.

Kursy ogólnopolskie 
Ponad dwudziestoletnią tradycję mają ogólnokrajowe kursy szkoleniowe dla różnych 

środowisk organizowane i prowadzone przez pracowników Biblioteki PWr. Kursy od po�
czątku zyskały sobie rangę ogólnopolską. Uczestnicy, pracownicy różnego typu biblio�
tek, instytutów naukowych i badawczych, ośrodków PAN, zakładów przemysłowych, 
przyjeżdżali z różnych, często odległych regionów kraju12. Tematyka pierwszych edycji 
kursów dotyczyła zautomatyzowanych systemów biblioteczno-informacyjnych w trybie 
wsadowym. Dużo miejsca poświęcano tematom związanym z wyszukiwaniem informacji 
na CD-ROM-ach i w katalogach komputerowych. Wraz z rozwojem mikrokomputerów 
do zajęć wprowadzano zagadnienia związane z sieciami komputerowymi, Internetem 
i systemami pracującymi w trybie online. W ostatnich latach tematykę kursów zdomino�
wały czasopisma elektroniczne oraz (w 2007 r.) biblioteka cyfrowa. Podstawową formą 
zajęć były i są nadal wykłady oraz ćwiczenia przy indywidualnym stanowisku kompu�
terowym. Organizatorzy przywiązują szczególnie duże znaczenie do takiej formy nauki, 
jest ona wszakże najbardziej efektywna. 

Łącznie od 1985 r. odbyły się 62 edycje kursów, wzięło w nich udział 904 pracow�
ników z większości bibliotek naukowych kraju13. Nierzadko zdarzało się, że na kolejne 
12 Makarska-Deszcz B., Wróbel J.: O komputeryzacji bibliotek w aspekcie szkoleń organizowanych przez 

Bibliotekę Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998. (Raport BG i OINT PWr. Ser. PRE 168, s. 7).
13 Makarska-Deszcz B.: Ogólnopolska działalność szkoleniowa. W: Biblioteka Politechniki Wrocławskiej 

ponad granicami: sesja posterowa. Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych. Wrocław, 4-6 lipca 
2007. [online]. Wrocław 2007 [dostęp 07.03.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/ exhibitions?mode=full.
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edycje kursów (o innej tematyce lub z innym poszerzonym programem) zgłaszały się 
osoby już wcześniej biorące w nich udział. Ocena kursów jest bardzo wysoka14. Uczest�
nicy podkreślają, że kursy są bardzo pożyteczne, ponieważ pozwalają umocnić wiedzę, 
skrócić czas konieczny do zapoznania się z ofertami rynkowymi i nowymi tendencja�
mi, umożliwiają dotarcie do wiedzy wąskospecjalistycznej związanej np. z licencjami, 
konsorcjami, sprawami formalno-prawnymi. Cenią sobie wysoko zawartość instrukcji 
przygotowywanych przez prowadzących. Szczególnie chwalona jest atmosfera, profe�
sjonalna organizacja i wykłady oraz troskliwa opieka. Ważne dla uczestników są także 
właściwe proporcje między wykładami a ćwiczeniami. 

Wycieczki 
Inną, ciekawą formą działalności dydaktycznej są wycieczki. Biblioteka Główna Po�

litechniki Wrocławskiej jest miejscem chętnie odwiedzanym przez młodzież szkolną, 
przede wszystkim uczniów szkół średnich. Osobami zwiedzającymi Bibliotekę PWr są 
także studenci różnych lat studiów Politechniki Wrocławskiej i innych uczelni wrocław�
skich. Nierzadko też przyjeżdżają uczniowie i studenci spoza Wrocławia i regionu Dol�
nego Śląska. Wizyta tych młodych osób w bibliotece bywa często dla nich pierwszym 
kontaktem z biblioteką uczelnianą. Uczestnicy wycieczek dowiadują się o lokalizacji 
biblioteki, o wielkości i zakresie tematycznym zbiorów, o zasadach korzystania ze zbio�
rów oraz o innych możliwościach, jakie daje nowoczesna biblioteka także w postaci 
wirtualnej. Sądząc po liczbie osób odwiedzających (tab. 3) wizyty te mają niebagatelne 
znaczenie. 

Podobny efekt przynoszą odwiedziny w Bibliotece PWr w ramach Dolnośląskiego 
Festiwalu Nauki. Biblioteka Główna w 2007 r. brała udział w tej imprezie już po raz 
dziesiąty. W każdym roku przygotowywane są przez bibliotekarzy prezentacje i wystawy 
zgodne z ogólną tematyką festiwalu. Pierwsze prezentacje dotyczyły Internetu, kolej�
ne – wejścia do Unii Europejskiej oraz bibliotek w cyberprzestrzeni. Były także tema�
ty historyczne ukazujące zmiany zachodzące w bibliotekach na przestrzeni wielu lat. 
Ostatnie lata zdominowała biblioteka cyfrowa – wykorzystanie zbiorów bibliotecznych 
w najnowszej multimedialnej postaci. Odbiorcami tych prezentacji są uczniowie szkół 
średnich oraz starszych klas gimnazjów z Wrocławia i rejonu Dolnego Śląska. 

14 Maciejewska Ł., Urbańczyk B.: Kształcenie użytkowników informacji elektronicznej – kursy ogólnopolskie 
organizowane przez Bibliotekę Politechniki Wrocławskiej. W: e-Włączenie czy e-wyobcowanie? e-Inicjatywy 
bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni w walce z alienacją społeczną w Polsce i na świecie. Red. serii Maria 
Kocójowa [online]. Kraków 2006 [dostęp 07.03.2008]. Dostępny w Internecie: 

 http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z2/maciejewska-n.pdf.
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Rok Liczba wycieczek Liczba grup Ogólna liczba 
uczestników

1997 10 560
1998 9 395
1999 8 17 387
2000 6 18 320
2001 5 10 204
2002 5 370
2003 3 365
2004 4 16 392
2005 2 180
2006 3 220
2007 5 394

Tab. 3. Wycieczki. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań 

Oddziału Sieci Biblioteczno-Informacyjnej PWr.

Działalność dydaktyczna pracowników Biblioteki Głównej 
Pracownicy Biblioteki Głównej prowadzą działalność dydaktyczną nie tylko na te�

renie własnej uczelni, ale także poza jej obrębem. Z Instytutem Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego współpracowała w ostatnich latach 
liczna grupa osób zatrudnionych w Bibliotece Głównej, w tym trzech doktorantów będą�
cych jednocześnie pracownikami Biblioteki PWr. Prowadzą oni zajęcia specjalistyczne 
– wykłady, seminaria, konwersatoria i laboratoria komputerowe ze studentami Instytutu. 
Tematy zajęć osób prowadzących dotyczą często spraw, jakimi zajmują się w codziennej 
pracy, ale także związane są z ich szerszymi zainteresowaniami. Są to np.: „Czasopisma 
w bibliotece”, „Redakcje czasopism w instytucjach książki – modele organizacyjne”, 
„Prawo prasowe”, „Warsztat redakcyjny czasopism elektronicznych”, „Bazy danych 
w Internecie”, „Edytorstwo publikacji elektronicznych”, „Bibliologiczne i informatolo�
giczne czasopisma elektroniczne”. Rola wykładowców – praktyków w procesie kształ�
cenia przyszłych bibliotekarzy jest bardzo ważna, ponieważ poza wiedzą teoretyczną 
dysponują oni bogatym doświadczeniem z własnej pracy w bibliotece, którym mogą po�
dzielić się ze studentami w trakcie prowadzonych zajęć. 

Podsumowanie
Tematyka szkoleń, kursów, praktyk prowadzonych w Bibliotece Politechniki Wro�

cławskiej jest bardzo rozległa i referat ten jej nie wyczerpuje. Programy zajęć eduka�
cyjnych ciągle ewoluują, są wzbogacane i urozmaicane. Omówiony szeroki wachlarz 
działalności dydaktycznej, w zależności od form dokształcania ukierunkowany jest na 
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osiągnięcie różnych celów i adresowany do różnorodnych odbiorców. Szkolenia prze�
znaczone dla studentów i pracowników Politechniki Wrocławskiej pozwalają na pełniej�
sze i lepsze wykorzystanie zasobów biblioteki poprzez opanowanie umiejętności posłu�
giwania się bazami danych, czasopismami i książkami elektronicznymi.

Kursy ogólnopolskie w ciągu wielu lat ich organizowania umocniły już swoją pozycję 
w środowisku. Świadczy o tym niesłabnące zainteresowanie – kolejne dwie ich edycje 
odbędą się wiosną tego roku. 

Praktyki zawodowe przeznaczone dla studentów bibliotekoznawstwa i pracowni�
ków bibliotek stanowią nieodzowny element kształcenia i następnie dokształcania przed 
awansowaniem na starszego bibliotekarza i kustosza. Natomiast praktyki wstępne dla 
nowo zatrudnionych pracowników bibliotek Politechniki Wrocławskiej pozwalają bi�
bliotekarzom i innym pracownikom znacznie szybciej „zadomowić się” w pracy oraz 
zdecydowanie ułatwiają wzajemną współpracę. Biblioteka Główna kładzie szczególnie 
duży nacisk na tę formę edukacji. Sposób prowadzenia i przebieg praktyki pozostaje czę�
sto w pamięci uczestnika bardzo długo, a nierzadko jako doświadczenie, które pamięta 
się całe życie. Związane jest to z emocjami, które towarzyszą zatrudnieniu w pierwszym 
miejscu pracy, własnymi przemyśleniami i wyobrażeniami studentów, którzy zdecydo�
wali się na ten zawód i wreszcie z doznaniami bibliotekarzy, którzy w ten sposób poznają 
pracę swoich kolegów i koleżanek. Z tych chociażby powodów praktyki te powinny być 
i są prowadzone profesjonalnie. Jak ważna jest taka forma edukacji zauważył już Cyce�
ron mówiąc: „Usus est optimus magister – Praktyka to najlepszy nauczyciel”.

Na zakończenie odniesienie do tytułu referatu: „Docendo discimus – Ucząc innych 
sami się uczymy”. Wszystko to, co robimy, w co się angażujemy odnosi korzyść obu�
stronną, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Aby dobrze wywiązać się z obowiąz�
ków, jakie ciążą na pracowniku, musi on sam być do tego dobrze przygotowany, sam się 
dokształcać, zdobywać wiedzę i umiejętności, aby móc przekazywać je praktykantom, 
kursantom, studentom i użytkownikom bibliotek.
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Docendo discimus – the participation of an academic library 
in a learning process on the example of the Library Wroclaw 

University of Technology

One of the basic aim of an academic library is to carry out the scientific and research 
activity and the learning process service. The realization of these didactic functions may 
take various forms and can concern various types of audience. This essay contains a de-
scription of the didactic activity of a university library on examples of trainings, courses 
and lectures. The topic of organization and leadership of traineeship for students and 
library employees in library-information system of the Wrocław University of Technology 
is presented more precisely. 

politechnika 2009-3.indd   468 2009-05-11   12:06:31



barańSka-MalinowSka barbara 315
bUłat barbara 335
bUzdygan dorota 257

 
chachlikowSka aldona 353
cUpa Marzenna 137
czerwińSka elżbieta 361

 
derfert-wolf lidia 41
dobrzyńSka-lankoSz ewa 121
draMińSka agnieSzka 147
dUdzik wioletta 367

 
feret błażeJ 301

 
ganakowSka UrSzUla 69
garczyńSka Maria 121
gawlik grażyna 379
gazińSki radoSław 69
górSki Marek M. 41

 
ignaczak beata 103

 
Jańdziak anna 361
Jazdon kryStyna 353

 
kapinoS danUta 225
kUrkowSka ewa J. 391

 
leder-niewola beata 443
liSzka agnieSzka 211

łakoMy agnieSzka 403

Malec aneta 103
Marcinek Marzena 257
MarcinkowSki piotr 415
MaSikowSka kryStyna 103

 
pioterek paweł 423
przybySz Janina 423
przyłUSka Jolanta 195
ptak anna 103 

rataJczak wieSława 379
ratkowSka Jadwiga 435
rogalińSka agnieSzka 181
rohleder regina 167
różycka MiroSława 69

 
Sabela agnieSzka 301
Sobielga Jolanta 225
SóJkowSka iwona 315
StaroSta beata 241
Stępniak Jolanta 9
SzarSki henryk  167
SzczygłowSka lidia 25
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