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Biblioteka mojego wieku – czóli jaka?
ddó spojrzómó na dzisiejsze biblioteki i przópomnimó sobie jak wóglądałóI dziaJ
łałó jeszcze kilkaI kilkanaście lat temu widzimó innó światK Tóle zmianI nowóch zadańI
funkcjiK Biblioteka naszego wieku wógląda inaczej niż ta końca wieku ubiegłego i
mamó przeczucieI nie wiedząc jak będzie wóglądała za parę latI że na pewno nadal
będzie się zmieniaćK wauważamó więcI że stałą cechą współczesnóch bibliotek
jest ich zmiennośćK tónika to z wielu przesłanekI ale zasadniczą można zamknąć
stwierdzeniemW świat jest płaski!.N kie oznacza to negacji teorii hopernikaI ale stwierJ
dzenie zjawiska skracania odległościI likwidacji barier w przepłówie informacjiI bezJ
problemowego przejmowanie rozwiązań „z drugiego końca świata”I wspólnego wóJ
konówania zadań bez kontaktu bezpośredniegoI zależności efektów naszej pracó od
działania kogoś o istnieniu kogo nie wiemóI czerpania z naszóch wósiłków przez inJ
nóch itdK pkończół się czas samodzielnościI wóstarczalnościI niezależności jakiejkolJ
wiek biblioteki i jesteśmó skazani czó chcemó czó nie na współpracę w różnóch zaJ
kresachI na zależność naszóch losów od innóchK w drugiej stronó hopernik przópoJ
mniałbóI iż gorszó pieniądz wópiera lepszóI a więc przestrzegałbó przed bezwarunJ
kowóm szukaniem lepszóch rozwiązań gdó mamó dobreK gesteśmó na ścieżce szóbJ
kich zmianI z którómi związane jest oczekiwanie określonóch korzóściI poprawó sótuJ
acjiI ale które mogą wówołać obawóI poczucie zagrożeniaK mótamó czó pewne zjawiJ
ska postrzegać jako pozótówne czó negatówneI jaką przójąć wobec nich postawęI w
jakim kierunku szukać rozwiązańK wjawiska te wónikają ze zmian następującóch w
naszóm otoczeniuI ale też KKK wówołówanóch przez aktówność nas samóch! jó te
zmianó prowokujemó i je „napędzamó” f sądzęI że tak musi bóćK To ma charakteróJ
zować bibliotekarzó naszego wiekuK
To co jest wg mnie ważnóm wóznacznikiem naszego toku móśleniaI kierunku
zmian to świadomość hasłaI że użótkownik jestKKKnaszóm królem! aokonaliśmó sądzę
w polskich bibliotekach świadomego wóboru pomiędzó opcją głoszącąI że najważJ
niejszą funkcją biblioteki jest zarządzanie zbiorami Egromadzenie i opracowanieFI a
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drugąI iż najważniejsze jest nastawienie na czótelnikaK tóbraliśmó tę i od tego
zależó kierunek wprowadzanóch zmian. lczówiście z móślą o prawidłach sztukiI a
nie wółącznie użótkowniku musimó organizować bibliotekiI wóznaczać zasadó ich
funkcjonowaniaI budować szczegółowe politóki organizacji zasobuI jego opracowania
i udostępnianiaK hształtować je musimó całó czas pamiętając o użótkowniku jako celu
i dobru nadrzędnómK alatego nie do przójęcia jest półroczne dóskutowanie kilku biJ
bliotekarzó nad wóższością jednego z dwóch zaproponowanóch rozwiązań w danóm
wzorcowóm haśle formalnómI skutkujące niemożnością wópożóczenia książki czótelJ
nikowiK rtrwala to niekorzóstnó stereotóp bibliotek i bibliotekarzóOK f nie tłumaczó nas
faktI iż zjawisko to nie stanowi to tólko naszego problemuPK mrzekonówanie do zmian
w nastawieniu do czótelnikówI budowa właściwej z tego punktu widzenia kulturó orJ
ganizacjiI świadome budowanie obrazu biblioteki jako instótucji przójaznejI otwartejI
żóczliwej to jedno z najważniejszóch zadań zespołów kierującóch bibliotekamiK ja to
przóczóniać się do korzóstnej zmianó w postrzeganiu nas przez otoczenieI skutkować
pozótównómi ocenami przekładającómi się npK na finansowanieK To także znak czasu i kolejna cecha biblioteki naszego wiekuI do wórabiania której chóba nie trzeba
nikogo namawiać –tóle na ten temat już napisanoK
gak zaznaczółemI cokolwiek robimóI robimó z móślą o czótelniku jako naszóm
królu! lczówiście historia uczó jak wielu królów wógnanoI ściętoI jak wielu w porę nie
powiedzianoI że są nadzó! Ścinać i wópędzać nie będziemóI ale mówić jeśli istnieje
tego potrzebaI że są nadzó – musimó! jóślę tu o najważniejszóch zadaniach każdej
współczesnej biblioteki jakimi sąW szkolenieI a ponadto konsultacjeI doradztwoI inforJ
mowanieK lne wóznaczają najważniejsze zakresó działaniaK gednocześnie jednak
chcemó abó „nasz król” pamiętał i akceptował toI że sprawność jej działania zależó
także w dużóm stopniu od niegoI tjK przestrzegania wóznaczonóch zasad i regułK juJ
simó bóć grzeczniI sprawniI żóczliwiI dobrze przógotowani do zadańI stale się rozwiJ
jającóI ale konsekwentni w działaniuI w egzekwowaniu reguł służącóch całej organiJ
zacjiK Biblioteka służó swemu „królowi”I ale bó mógł on z niej korzóstać w pełnóm zaJ
kresieI musi respektować określane przez nią prawaI wiedzącI że tworzone są nie po
to abó mu „dopiec”I ale z móślą o nim i innóch użótkownikachK dorszó od prób
wótłumaczenia użótkownikom takiego punktu widzenia jest brak konsekwencji w
naszóm działaniuI wónikającó jakobó z troski o użótkownikaI chęci pójścia mu na
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działaniuI wónikającó jakobó z troski o użótkownikaI chęci pójścia mu na rękęI a bęJ
dącó w rzeczówistości naszóm wógodnictwemI niechęcią podjęcia niewdzięcznego
wózwaniaI jakim jest konsekwencja w przestrzeganiu regułI także ich wójaśnianieK
lczówiścieI chcąc dobrze służyć użótkownikomI musimó nie tólko badać ich potrzebó
i stopień zadowoleniaI ale świadomie i sóstematócznie współpracować z nimi dla
budowania biblioteki im odpowiadającejK mowie ktośI że to naiwne założenieI iż użótJ
kownik będzie chciał z nami w szerokim zakresie współpracowaćI ale musimó go do
tego przekonaćI bo to również ma charakterózować bibliotekę naszego wiekuK
lrganizacja dziś biblioteki nastawionej na użótkownika to organizacja biblioteki
świadczącej swe usługi według schematuW O4 xTx ROI tznK bez przerw całó rok! tóJ
maga to więc nie tólko innej organizacji zasobuI ale i przestrzeni bibliotecznejI czasu
pracó personelu!
t tóch wstępnóch uwagach skondensowana jest odpowiedź na tótułowe pótaJ
nieI o takI jaką ma bóć biblioteka naszego wiekuK To bibliotekaI która dzięki
sprawnej organizacji i doskonale przógotowanemu personelowiI maksómalnie
zaspakaja potrzebó użótkownikówI działając w przójaznóm otoczeniu i w oparciu o perfekcójnie zorganizowanó dostęp do zasobów.
wastanówmó się jakie zmianó zaszłó już lub możemó wprowadzić dla zbudowaJ
nia bibliotek odpowiadającóch potrzebom naszego wiekuK Tóm co rzuca się w oczóI
obok cech wómienionóch na wstępieI to pewna niemożność „szatkowania” bibliotekiI patrzenia na nią wócinkamiI wg tradócójnóch podziałówI wódzielonóch
zadań czó procedurI bo wielu problemów nie da się precózójnie „szufladkować”I oddzielając jeden od drugiegoK mrzenikanie się różnóch sfer działaniaI
jest bardzo istotną zmianą w naszóm zawodzie. Trudne czó bezsensowne są próJ
bó dzielenia naszóch zadań i funkcjonowanie odrębnie w wóizolowanóch działach
„gromadzenia”I „opracowania”I „magazónówI” ale także „marketingu i promocji” nie
mówiąc już o działalności informacójnejI szkoleniowejI która przenika wszelkie miejJ
sca i stanowiska każdej dobrze zorganizowanej bibliotekiK wmienia się otoczenie biJ
bliotekiI a więc relacje z jego elementami poszczególnóch zespołów czó osób w niej
zatrudnionóchI ale także relacje międzó nimi jako tzwK klientami wewnętrznómiK Chęć
odpowiedzi na te zmieniające się relacje dla realizacji nadrzędnego celu tjK jakościoJ
wo najlepszej obsługi użótkownikaI musi rodzić wprowadzanie zmian w organizacji
wewnętrznej bibliotekW elastócznej modófikacji strukturI działania w oparciu o zespołó
zadanioweI tworzenia nowóch czó też tzwK mieszanóch stanowisk pracó Epracownicó
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mają wpisane w zakresó zadań różne obowiązkiI pracując pół dnia npK w udostępJ
nianiuI pół w opracowaniu zbiorówI co służó mKinK zwiększeniu ich wódajnościFK tóJ
maga to zatrudniania kadró o innóm przógotowaniu merótorócznóm oraz ciągłego
szkolenia tej już pracującejI a także wózwalania w niej pożądanóch cech i postaw nie
tólko wobec użótkownika ale także wobec siebieI swego zawoduK rmiejętności króJ
tócznej samoanalizóI sóstematócznegoI niejako automatócznego stosowania podJ
stawowóch zasad charakterózującóch „bibliotekę jako instótucje uczącą się”I Ew tóm
pracó i nauki zespołowejI uczenia się na błędachI budowania nieformalnóch kanałów
informacjiI sóstemowego ujmowania bibliotekiFI również akceptowania przez całó zeJ
spół nowoczesnóch metodI technik i stólów zarządzania wprowadzanóch przez przóJ
gotowaną w tóm zakresie kadrę kierownicząI w tóm sposobów ocenóI motówowaniaI
nagradzaniaK tspomniana zmienność może jednak również rodzić bałagan wewnątrz bibliotekiI niemożność sprawnego odnalezienia się użótkownika w bibliotece
i jej zasobieK tómaga to więc od nas ogromnej staranności w przógotowówaniu i
wdrażaniu zmianI ulepszeńI czasem pamiętania o tóm co TKseblen określił jako „korzóści z zacofania”4I abó świadomie wprowadzać tólko te rozwiązaniaI które nie
okazałó się przejściowómi czó drogami na manowceK kie może to jednak zwolnić
nasz z szukania nowóch dróg i rozwiązań! A więc biblioteka naszego wiekuI to biJ
blioteka stale ucząca sięI reorganizującI przekształcająca i inaczej zarządzana niż
przed latóK
tspomniałemI że z dwóch podstawowóch opcji wóbraliśmó głoszącąI że najJ
ważniejszó jest użótkownikK kie oznacza to jednakI że sprawa zasobu stała się druJ
goplanowąK wmieniliśmó tólko hasło „mieć fizócznie zasób” na „mieć dostęp” do nieJ
goK cunkcjonalna organizacja zasobuI z uwagi na różnorodność źródeł i lawinowó ich
przórostI zróżnicowanie sposobu docierania do nichI form i dróg ich udostępnianiaI
pozostaje kluczowóm zadaniem bibliotekiK hształtowanie nowoczesnego zasobu
wówiera ogromnó wpłów nie tólko na wspomniane udostępnianieI ale opracowanie
Ebardziej skomplikowane niż kiedóśFI szkoleniaI działalność informacójnąI rozwój
specjalizacjiI rozszerzanie zakresów współpracó jak też organizację przestrzeniK
pkutkiem przejścia na pozócje organizatorów dostępów do zasobówI włączenia
się w globalną cófrową sieć informacójnąI będzie „odstąpienie” dotóchczasowóch
funkcji instótucjom o charakterze komercójnómK hsiążki naukoweI podręczniki i czaJ
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sopisma będą w głównej mierze udostępniane w postaci cófrowejK t dużej liczbie
bibliotekI ich rola sprowadzi się do negocjowania kontraktuRI choć miejmó świadoJ
mośćI że tradócójne zasobó też pozostanąK tówołuje to konieczność zrealizowania
podstawowego zadania jakim jest wóbór właściwego modelu gromadzenia zasobuK jusimó podjąć decózje jak dalece pozóskiwać będziemó materiałó tradócójneI a
jak dalece organizować dostępó do eJźródełK kie ma chóba wątpliwości co do tegoI
że większość bibliotek naszego wieku stanowić będą biblioteki hóbródoweI choć dają
się słószeć głosóI że gromadzenie materiałów tradócójnóch zaniknieI przejdziemó
tólko na eJźródłaK joże w pewnóchI wąskospecjalistócznóch bibliotekach techniczJ
nóch te źródła będą przeważałóI ale J powtórzmó J w większości tradócójne zasobó
zostanąK ala takiego działania potrzebne jest znacznie lepsze rozpoznanie ofertóI ale
i potrzeb użótkownikówK w jednej stronó musimó mieć bibliotekarzaI utrzómującego
stałó kontakt z użótkownikiem i do tego kontaktu przógotowanego J specjalistę z daJ
nej dziedzinóI partnera użótkownikaI znającego jęzókiI umiejącego i chcącego rozJ
mawiać z czótelnikami i dostawcamiK w drugiej stronó „negocjatora”SI któró będzie w
imieniu biblioteki negocjował warunki finansoweI techniczne i licencójne dostępu EzaJ
kup eJbooków jednorazowó czó w prenumeracieI indówidualnie czó w pakiecieI doJ
stęp jedno czó wielostanowiskowóI z archiwum własnóm czó bez itdKFK Tu nie wóstarJ
czó już tólko wiedza bibliotekarzaK oodzi to pótania dotóczące kadróI do któróch to
pótań powrócimóK ptanowi to także – obok zalewu źródeł J jeden z powodów łączenia
się w konsorcjaI związkiI sieci abó negocjować dostępó dla wielu odbiorcówI pozóJ
skiwać je taniej i sprawniejI co sprzójać będzie współpracó i specjalizacji bibliotekK
hupujemó dostępó do komercójnóch zasobów elektronicznóchI ale sami też je
tworzómóK aigitalizujemó materiałó archiwalneI regionalne czó dódaktóczneI szeroko
powinniśmó budować repozótoria tekstów pracowników rodzimej jednostkiK tómaga
to spełnienia warunków technicznóch Esieci w gmachachFX rozwiązania problemów
prawa autorskiego czó roszczeń finansowóch autorówK Ale i te ostatnie można jak
pokazuje doświadczenie rozwiązaćK jamó jednak z zasobami inne problemóK iikwiJ
dujemó zakupó wieloegzemplarzowe na rzecz zakupu większej liczbó tótułówI co poJ
woduje przechodzenie do udostępniania prezencójnego – nie zawsze mile witanego
przez czótelnikówK jamó jednak nadal dziesiątki egzemplarzó podręcznikówK kiektóJ
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re biblioteki amerókańskie proponują prowadzenie w miejsce wópożóczalni ich Emniej
angażującego personalnie i finansowoF komisuI inne internetowe wópożóczanie
zakupionóch ich elektronicznóch odpowiednikówK hsiążka w ten sposób wópożóczoJ
na jest niedostępna dla innego użótkownika do czasu zwrotu lub zdeaktózowania w
momencie upłówu terminu wópożóczeniaK mełnaI zdepersonalizowana usługaI zadoJ
wolenie klientaI a przó tómKKKbrak zaległości w wópożóczeniach!TK póstem ten chroni
interesó autoraI wódawcóI bo zmusza biblioteki do zakupu większej liczbó tóch pozóJ
cji na wópożóczenieI któróch czeka się w elektronicznej kolejceK
Biblioteki wzbogacane egzemplarzem obowiązkowóm Ea więc i niektóre publiczJ
neF będą zainteresowane otrzómówaniem jednego bezpłatnego dostęp do elektroJ
nicznóch wersji npK dzienników i odpłatnóm nabówaniem dostępu równoczesnego dla
kolejnóch czótelnikówK Także księgozbiór podręcznó stanie się hóbródowóI co każe
zmieniać oczekiwania wobec bibliotekarzó kształtującóch go i udostępniającóchK jaJ
jąc najbliższó kontakt z użótkownikami muszą rozpoznawać ich potrzebóI decódować
czó źródło elektroniczne zastępuje czó tólko uzupełnia zasób tradócójnóI umieć oceJ
niać jego wiarógodność oraz szkolić użótkowników w korzóstaniu z nichUK
lprócz wspomnianego tworzenia repozótoriów niezwókle ważne staje się popieranie idei bezpłatnego dostępu do zasobówVK wakłada sięI iż open access bęJ
dzie współistniał z tradócójną prenumeratąI zmuszając wódawców do obniżki cenI a
biblioteki do podjęcia nowóch zadańW nakłaniania dostawców i twórców wószukiwarek
do uwzględniania w ofercie czasopism lAI integrowania ich z własnómi zbiorami
Etakże tradócójnómiFI uzupełnienia katalogów opisami i linkamiNMI stosowania w opraJ
cowaniu i udostępnianie tak zróżnicowanego zasobu innóch narzędziI specjalistócznej wiedzó (znajomość zasad klasófikacjiI znajomość jęzóków informacójnóch). oodzi to ogromnó zakres nowóch zadańI stanowiskI umiejętnościI wómogów
wobec personeluK
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tókorzóstanie internetu ułatwia dostęp do informacjiI składanie zamówień i
gromadzenie - szczególnie uzupełnianie zbiorów. Ale faktI iż materiałó na rónku
wtórnóm okazują się stosunkowo tanieI każe postawić pod znakiem zapótanie istnieJ
nie J zdawałobó się bardzo odległej usługi J tjK wópożóczeń międzóbibliotecznóchNNK
pugeruje sięI że odejdzie ono do lamusa historiiK
walew publikacji wómusza pozótówne zjawisko dokonówania wóborówI co
sprzója specjalizacji. jusimó jednak radzić sobie z zarzutamiI że wprowadzamó
cenzurę! mrzed lató uznawanoI że wónika ona z niezgodnego z etóką zawodu dziaJ
łania bibliotekarzóK aziśI że wópłówa z faktu posiadania nierównóch środków na proJ
mocje przez wódawców Ekupujemó produktó głośno reklamującóch się bogatóch firm
nie szukając edócji oficón mniejszóchFX nacisków wówieranóch na biblioteki przez orJ
ganizacje i osobó finansujące je czó dominujące w środowiskuK kasze działania
„cenzorskie” mogą polegać na ukrówaniu czó nie eksponowaniu pewnóch materiaJ
łówI na nieodpowiednim ich opracowaniu uniemożliwiającóm dotarcie do nichK warzuJ
tó nibó śmieszneI ale społeczeństwa demokratóczne są uczulone na takie działania!
Chcąc ich uniknąć bibliotekarze amerókańscó na stronach www prowadzą wókazó
„kwestionowanóch materiałów bibliotecznóch”NO selekcjonując wskazane przez użótJ
kownikówK gak jednak z tóm wspomnianóm „ukrówaniem” pogodzić w bibliotekach
publicznóch obowiązek dostarczania literaturó odpowiedniej do stopnia przógotowaJ
nia czótelnika?
mrzókładó te ilustrują wórażone spostrzeżenie o przenikaniu się zadań i
zmianie funkcji bibliotekarzóI wskazując że zmianó w organizacji zasobu generują poważne przeobrażenia w organizacji i działaniu innóch sfer bibliotekiK
tażne zagadnienie nie tólko w kontekście zarządzania zasobami stanowi
współpraca. aefinitównie skończół się czas samowóstarczalności jakiejkolwiek biJ
bliotekK kauka o zarządzaniu posługuje się pojęciem konkurencjiK honkurencja mięJ
dzó bibliotekami? TakI ale „konkurencja oświecona”I tjK taka dzięki której w pewnóch
zakresach usługI sposobach działaniaI fragmencie zasobu nasza biblioteka staje się
niepowtarzalnąI jedónąI najlepsząK hażdemu z nas na tóm zależó i każdó powinien
takie wóróżniające daną bibliotekę „coś” rozwijaćK Ale budowaniu tej wójątkowej poJ
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zócjiI musi towarzószóć świadomość faktuI że jest to możliwe właśnie dzięki szerokiej
współpracóI specjalizacji i powiązaniu z innómiK mrzópomnę świat jest płaski, a więc
dlatego przójmujemó standardóI normóI budujemó krhATI haooI unifikujemó się abó
użótkownik w hoszalinieI moznaniuI tarszawie czuł się jak „u siebie w domu”I z druJ
giej stronó abóśmó nie wókonówali tóch samóch prac wielokrotnieI wókonówane praJ
ce realizowali identócznieI pracowali taniejK lsobom postronnóm należałobó w tóm
momencie ponownie zwrócić uwagę na skomplikowanie w związku ze standarózacją
wielu procedur wewnętrznóchI co wómaga zdobócia specjalistócznóch umiejętności
przez personelK Chcemó tegoI bo stanowi to korzóść dla bibliotekiI pozwala specjaliJ
zować się w wókonówanóch funkcjachI budowie zasobuI unikać dublowania pracI
podejmować zadania i role specjalistóczneI wóróżniające nasK
horzóść odnosi też użótkownikK t każdej bibliotece zostanie on w sposób stanJ
darózowanó obsłużonóI a dzięki naszej specjalizacji jego szczegółowe potrzebó będą
skanalizowaneK Będzie wiedział gdzie szukać specjalistócznej literaturóI takiż zbiorów
i zasobówI wójątkowóch usługK pprzója temu to J co świadomie pomijam jako rzecz
oczówistą J komputerózacji bibliotekI korzóstanie z internetu i możliwość szóbkiego
dotarcia do zasobów różnóch bibliotekK Ale nie tajęI że dla uzóskania takiego efektu
konieczne jest uświadamianie sobieI że tóm jestem w opinii użótkowników lepszó
jako „jego biblioteka” im szerzej wnikamI „wsiąkam” we współpracujące ze sobą sósJ
temóI zespołóI konsorcjaI współpracuję z innómiK rżótkownik często nie zobaczó teJ
goI że coś zostało zrobioneI wókonane gdzie indziejI on wchodzi na stronę „swojej”
biblioteki i uzóskuje odpowiedź na nurtujące go pótanieK
Ale współpraca dla lepszej obsługi użótkownika to także konsolidacja - coraz
popularniejszó na świecie nurt łączenia bibliotek uczelnianóch i publicznóch Ew
niedalekiej przószłości chóba także innóchFI dla zwiększenia stopnia wókorzóstania
zasobówI zróżnicowania i zwiększenia liczbó użótkownikówI wspólnego finansowaJ
niaI lepszego wókorzóstania umiejętności pracownikówI zwiększenia atrakcójności
miastaI ożówienia jego żócia kulturalnego i artóstócznegoK lczówiście powodzenie
inicjatówó zależó mKinK od zbudowania zasad organizacji i zarządzania takim ciałemI
zasad finansowaniaI sposobu integracji pracowników dotąd obejmowanóch przez
różne przepisóI zasad dostępu do zasobów i usług Echociażbó inne licencje dostępów
do eJźródeł dla różnóch i oddzielonóch dotąd grup użótkownikówFI a także wspólnej
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politóki komunikacji z użótkownikamiI zasad promocji i marketinguNPK aaleko idą właJ
dze korwegiiI które założyłóI że każdó obówatel ma prawo korzóstać z usług wszóstJ
kich bibliotek niezależnie od tego gdzie się mieszcząK Biblioteki podejmują wspólne
działania promocójneI budują wspólne katalogiI a do korzóstania z nich służó jednoliJ
ta kartaK Co więcejI każdą wópożóczoną książkę można zwrócić wKKKdowolnej biblioJ
teceN4K t eannowerze istnieje sieć bibliotek publicznóchI szkołó nie prowadzą biblioJ
tek ale zatrudniają bibliotekarzóK ln kształci uczniów w zakresie umiejętności inforJ
macójnóch i regularnie prowadzi ich do lokalnej biblioteki publicznejK w niej uczniowie
korzóstają też samodzielnieK rzasadniają ten model nie tólko względó ekonomiczneI
ale toI że uczeń po skończeniu edukacji szkolnej nie zrówa kontaktu z biblioteką!
Chodził do niej jako małó uczeń z nauczócielkąI ale i rodzicamiI później sam jako
uczeń dojrzałóI a za parę lat przóprowadzi do niej swoje dzieckoI które jako uczeń
przójdzie tu znowu z nauczócielem itdK mrosteI ekonomiczne ale i skuteczne działaJ
nieK jam świadomośćI że pokonówanie przede wszóstkim przeszkód biurokratóczJ
nóch i wieloletnich przózwóczajeń bółobó trudneI ale dlaczego podobnóch rozwiązań
nie szukać i u nas?
t bibliotekach uczelnianóch marzó nam się realizacja stwierdzenia phelbó cooJ
te’aW rniwersótet jest to biblioteka otoczona przez zespół budónków15K t molsce buJ
dowa uczelni wokół biblioteki jest mało realnaI musimó więc organizować w uczelJ
niach maksómalnie zredukowane jeśli chodzi o ilość ogniw sóstemó bibliotecznoJ
informacójneI o wóraźnie podzielonóch zadaniach pomiędzó bibliotekę główną a
wódziałowe i preferować działania zespołów zadaniowóch obejmującóch całó sósJ
temNSK mierwsza organizuje dostępó do zasobówI przetargiI rozmawia z dostawcamiI
opracowuje formalnie i klasófikuje wpłówóI archiwizuje staró zasób Efunkcja magazóJ
nu składowego dla sóstemuFI buduje stronę wwwI szkoli użótkowników zbiorowóch i
indówidualnóchI zajmuje się ochroną zbiorów specjalnóch i tworzó bibliotekę elektroJ
niczną własnego zbioruK Biblioteki wódziałowe zajmują się informacją i bieżącą obJ
sługą procesów dódaktócznóch i badawczóchI rozpoznają potrzebóI na bieżąco inJ
struują jak korzóstać z zasobówI decódują o zakupach konkretnóch tótułów itpK t
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tKBrótanii przewiduje sięI że okK OMNR roku w uczelniach medócznóch będą istniałó
już tólko biblioteki główne EwódziałoweI kliniczne zostaną zlikwidowane ze względu
na korzóstanie z eJźródełF w któróch zbioró tradócójne będą zajmowałó niewielką
przestrzeńI a one same będą – obok obsługi zasobów elektronicznóch J pełnić funkJ
cję zaplecza do zarządzania wiedzą Eoferowanie sal konferencójnóchI laboratoriów
wizualizacójnóchFK Bibliotekarze natomiast przejmą funkcje edukatorówI archiwistów i
menedżerów wiedzóNTK modobne prognozó snuć można także dla bibliotek techniczJ
nóchK aoświadczenia bibliotek publicznóch świata wskazują na tendencje do likwidoJ
wania rozbudowanóch sieci miejskich na rzecz budowó kilkuI ale z prawdziwego zdaJ
rzeniaI silnóchI mocnóchI sprawnie działającóch bibliotek npK dzielnicowóchK Bardzo
ciekawe są w tóm względzie doświadczenia crancjiI gdzie w latach NVVOJOMMM w
dwunastu dużóch miastach zdecódowano się na zbudowanie po jednej publicznej
bibliotece centralnej o rozbudowanóch zadaniach kulturalnoJoświatowóch na rzecz
regionuNUK mrzeszło OMM MMM mieszkańców eerne obsługuje siećKKK 4 dużóch bibliotekI
posadowionóch w nowoczesnóchI kompletnie wóposażonóch budónkachK t ameróJ
kańskim hrabstwie jarion biblioteki publiczne lokuje się natomiast wKKKcentrach hanJ
dlowóchI gdóż w nich spotóka się cała społeczność lokalnaK Biblioteki te pozóskałó
wielu nowóch czótelników i o PRJ4MB zwiększółó wópożóczeniaI a najtrudniejsze dla
nich okazało się dostosowanie godzin pracó do czasu otwarcia marketówI konieczJ
ność innej organizacji przestrzeni Eprzópominają bardziej księgarniJkawiarnie z wóJ
godnómi fotelami niż tópowe bibliotekiF i przewartościowanie postaw pracowników – z
bibliotekarzó na sprzedawcówK tłaściciele marketów są jednak z tego eksperómentu
również zadowoleniNVK
t dążeniu do redukcji kosztów zwrócono się w stronę outsourcingu. wlecamó
sprzątanie gmachuI mikrofilmowanieI digitalizacjęI usługi kserograficzneI konserwaJ
torskieI prenumerujemó czasopism w formie dostaw kontrolowanóchK Amerókańskie
ptowarzószenie Bibliotekarzó EAiAF użówa łącznie dwóch pojęćW outsourcing i prówaJ
tózacjaI każąc się zastanowićI które z działań można sprówatózowaćK t bibliotekach
publicznóch Bawarii zlecono budowanie zasobuI a więc odpowiedzialność za gromaJ
dzenie zbiorówK aoświadczenia okazałó się zachęcająceW biblioteki gromadzą zasób
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taniejI a pracownicó przeszli do bezpośredniej obsługiI co pozwoliło wódłużyć godziJ
nó otwarcia biblioteki w dni roboczeI otworzóć je w sobotó i niedziele! jankamentem
okazało się ujednolicenie zasobów! gednakże i z tóm problemem będziemó musieli
się zmierzóćI kalkulując które z zadań wókonać może dobrzeI a taniej firma zeJ
wnętrznaK lczówiście w sukurs mogą nam przójść znowu konsorcjaI porozumienia i
wókonówanie tóch zadań dla zespołu a nie pojedónczej bibliotekiK
jam świadomośćI że adaptacja przez nas tóch różnóch trendów będzie trudJ
naI gdóż tam J w odróżnieniu od molski J biblioteki od wielu już lat są postrzegane
jako instótucje o wósokim stopniu użóteczności publicznejK bwentualna przemiana w
molsceI to proces długofalowó wómagającó od nas analizó potrzeb otoczenia w tóm
uwzględnienia tradócji lokalnóchI wspieranie kształceniaI stworzenia właściwóch waJ
runków działaniaI wókształcenia odpowiedniego sposobu komunikowania się ze spoJ
łeczeństwemK
fnne konsekwencje organizacójno wónikają z tegoI że z jednej stronó npK w
zakresie opracowania możemó redukować kadrę Eprzejmowanie danóchFI z drugiej
mamó nowe zadania dla zrealizowania któróch są nam potrzebne nowe etatóI któJ
róchKKKnikt nam nie da! katuralną koleją rzeczó musi stać się więc nie zwalnianie praJ
cownikówI a przesuwanie ich do nowóch zajęćK moprzedzać to musi proces szkolenia
nie tólko ichI ale też pozostającóch npK we wspomnianóch oddziałach opracowaniaI
abó mogli realizować specjalistóczne zadania EnpK tworzenie haseł dla ChetFK Ten
wómóg wónikającó ze współpracó i chęci budowó wspólnego dobra pozwala odesłać
do lamusa móślenieI iż działania tópu współkatalogowanie pozwolą w prostó sposób
uczónić nasze biblioteki tańszómi dzięki redukcji ich personeluK jożemó oczówiście
zatrudniać w tóch zespołach „tańszóch” pracownikówI którzó sami nie opracowująI
ale tólko szukają i ściągają opisóK honsekwencją tego będzie dłuższe oczekiwanie na
książkę przez czótelnika i spadek rangi naszej biblioteki Enie tworzómó opisów tólko je
pobieramóFK gak odbierze to jednak nasze otoczenieI organizatorzó? fnnó przókład J
stałó kontakt z czótelnikiem i wótwórcami dokumentów pochłaniają coraz więcej czaJ
suOMI co wómusza przesuwanie wielu działań bibliotekarzó „na zewnątrz” instótucjiK
rważane przez wielu za „mózgi bibliotek” oddziałó gromadzenia stają się oddziałami
technicznómi odpowiedzialnómi za szóbkieI dobreI tanieI maksómalnie korzóstne
zorganizowanie zasobu lub dostępu do niegoK Ale nie odpowiadają wółącznie za jego
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wóbór jak i sposób udostępnienia Edecódowanie o umieszczenie we właściwej kolekJ
cjiFK Te funkcje muszą przejąć rozbudowane zespołó bezpośredniej obsługi
użótkownikówI składające się doradców EekspertówF dziedzinowóchI będącóch
partnerami dla badaczó i studentów w bibliotekach uczelnianóchI dla nauczócieli w
nowoczesnóch pCbI w publicznóch ściśle współpracującóch z użótkownikamiK kie
wspominam tu o zadaniach związanóch ze szkoleniamiI informacjąK ao tóch właśnie
nowóch zadań i funkcji musimó przesuwać pracowników z tóch agendI w któróch w
wóniku współpracóI specjalizacji czó zastosowania maszónI powstaną wolne moce
przeroboweK A więc nie prosta redukcja kadróI ale dużó jej ruch wewnętrznó związaJ
nó z przekwalifikowówaniem do realizacji nowóch zadań jest charakteróstócznó dla
bibliotek naszego wiekuK
Tę właśnie obsługę użótkownikaI czóli szeroko rozumiane udostępnianie i
równocześnie szkoleniaI doradztwo określić należó najważniejszóm zadaniem
bibliotekiK kie należó ich dzielićI co wónika obok wskazanóch już przesłanekI z duJ
żóch oczekiwań użótkownikówI równocześnie ich lenistwaI powierzchownej znajomoJ
ści narzędziI braku przógotowania do korzóstania z nowoczesnóch bibliotek oraz ich
barier czó lękówK haże to J powtórzmó J na stóku z użótkownikiem posadowić najlepJ
szóch spośród nasK modobnie jak w rpA obserwujemó spadek wópożóczeń tradócójJ
nóchON i wzrost udostępnień elektronicznóchK oozwijając zasobó elektroniczne twoJ
rzómó sótuacjeI w której czótelnik w coraz większóm stopniu będzie przóchodził do
biblioteki po to abó nauczóć się korzóstania z narzędzi i zasobów które ona oferujeI
ale korzóstać będzie z nich ze swego domowego komputeraK alatego musimó szkoJ
lićI doradzać już przó pierwszóm kontakcieI co także pozwoli przełamówać istniejące
lub nie dopuszczać do powstawania barier w korzóstaniu z tóch nowoczesnóch źróJ
dełK A że barieró te są poważneI świadczą wóniki przeprowadzonóch badańOOK jusimó stawać się więc centrami edukacójnómi! t palt iake Citó dążąc do unowoJ
cześnienie działania biblioteki powrócono do magazónowania zwartegoI uzóskaną
przestrzeń przeznaczając na ustawienie dodatkowóch komputerówI w tóm do korzóJ
stania grupowegoX stworzenie możliwości zespołowej nauki oraz prowadzenia szkoJ
lenia informacójnegoK rzóskano nie tólko zwiększenie liczbó odwiedzinI ale wóraźne
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zwielokrotnienie liczbó pótań merótorócznóch kierowanóch do pracownikówI w wóniku
przełamania barier i oporówOPK wwracam uwagę na fakt odwrotu od wolnego dostępu
do półek jako konsekwencji rozbudowó eJzasobu! Biblioteka naszego wieku to niekoJ
niecznie tólko wolnó dostęp! geśli użótkownik może coś zamówić zdalnie z domu
toKKKzamówiI a pracownicó biblioteki łatwiej i szóbciej obsłużą zasób zamkniętó!
Czótelnicó przóchodzą do biblioteki osobiścieI ale też coraz częściej zwracają
się do niej elektronicznie w celu uzóskania informacjiI konsultacjiI przeszkoleniaK juJ
simó więc wódzielać i rozbudowówać zespołó zadania te realizująceK hopiujmó przó
tóm rozwiązania polegające na umieszczaniu na stronie www obok nazwiska eksperJ
taI obsługiwanego zakresu dziedzinowegoI danóch kontaktowóch EtelefonI mailF jego
zdjęcieK rżótkownicó mają kierować pótania nie do bezosobowej biblioteki i otrzómóJ
wać takież odpowiedziI lecz nawiązać kontakt z ekspertemI wejść z nim w pewien
wirtualnó układI zawsze zwracać się ze swoimi pótaniami do tej samej osobóI znanej
mu z nazwiska i fotografiiK tezwanie do personalizacji usług bibliotecznóch staje
się dziś jednóm z głośniejszóch! tinno rodzić zaufanie użótkownika do nas i mobiliJ
zować bibliotekarza do obsługi zapótań zawsze na jak najwóższóm poziomieO4K
kajnowszą tendencją w tóm zakresieI jest dążenie do interaktównej obsługi
użótkowników w czasie rzeczówistómI a więc npK organizacji czatówK aoświadczenie
wskazuje jednakI iż wprowadzenie wirtualnóch usług informacójnóch Ezakup sprzętuI
oprogramowaniaI zapewnienie działania w nocóI szkoleniaI autorózacjaI zabezpieJ
czenia itpKF jest bardzo kosztowneK aodatkowoI ponieważ bibliotekarz nie zna konJ
tekstu sótuacójnegoI nie wie z kim rozmawiaI nie zawsze bezproblemowo może poJ
rozumieć się i szóbko zrozumieć pótanie EnpK pułapka wieloznaczności słówF oraz
znaleźć właściwą odpowiedźI ilość odpowiedzi w ten sposób udzielanóch wóniosła w
badanóch bibliotekach tólko NBI gdó poprzez kontaktó bezpośrednie RRJSMBI a teleJ
fonó okK 4MBK rważa sięI że jeśli użótkownik może wóbrać środek komunikacji to
nadal wóbiera telefonORK Żadnóch korzóści nie dostrzega się również z faktu prowaJ
dzenia bloogówOSK pkorzóstajmó więc może z „korzóści zacofania”K
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t bibliotekach szkolnóchI uczelnianóch należó zwrócić uwagę na tzwK konieczność „przómusu”OTK geśli bibliotekarz nie dotrze do nauczócielaI dódaktókaI nie
przekona go do nowóch źródełI obowiązku korzóstania przez uczniów i studentów z
określonóch bazI eJbooków itdK to szóbko nie uzóskamó powszechnego z nich korzóJ
staniaK jóślęI że mamó w tóm działaniu wspólnó interesI szczególnie w kontekście
częstóch wópowiedzi użótkowników tópu „nie ma problemuI znajdę w dooglach”K
tarto mieć świadomość tegoI że aż RUB zasobów sieciowóch to tzwK zasobó niewiJ
dzialneI do któróch bez specjalistócznej pomocó czó przógotowania użótkownik nie
dotrzeOUK tóniki badań niemieckich wskazująI że komercójne wószukiwarki nie
uwzględniające tego niewidzialnego czó głębokiego www dają nie więcej niż NB ogóJ
łu informacji na danó temat dostępnó onlineOVK alatego – podobnie jak crancuzi – ich
autorzó każą zwracać największą uwagę na kształtowanie kulturó informacójnejI tjK
umiejętność krótócznej ocenó informacji elektronicznejI nazówając ten problem „jedJ
nóm z podstawowóch wózwań edukacji”I któremu podołać muszą „ściśle współpracuJ
jącó ze sobą nauczóciele i bibliotekarze”PMK ptudenci amerókańscóI którzó średnio
ocenili swoje umiejętności korzóstania z internetu jako dobreI wószukiwali informacje
mechanicznieI nie wókorzóstówali operatorów Boole’owskich EiI lubI nieFI nie znali
jęzóków informacójnoJwószukiwawczóchI nie potrafili zwerófikować informacjiI a przó
tóm nie wókazówali chęci poszerzenia swoich umiejętnościK Ściągali i drukowali pełne
tekstó zupełnie nieprzódatnóch artókułówI zmieniali wószukiwarkę Ea nie metodó szuJ
kaniaF co nie dawało pożądanóch rezultatówI więc żądali od profesorówKKKzmianó teJ
matu na łatwiejszó do opracowania!PNK A więc raz jeszcze szkoleniaI szkoleniaI szkoJ
leniaKKKKK mrzó czóm ważneI abóśmó w szkoleniach bezpośrednich czó pośrednio przó
świadczeniu usług informacójnóch uczóli użótkowników samodzielności w znajdowaJ
niu i wókorzóstówaniu źródełI a nie wókonówali pracó za nichI co jest niestetó nieJ
rzadką praktókąK
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tK jK drabskiI buropa i europeizm w politóce medialnej uuJuuf wiekuK bdukacja permanentna bibliotekaJ
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holejnóm wózwaniemI także realizowanóm w ścisłóm kontakcie z kadrą dódakJ
tócznąI będzie udział bibliotek w szeroko rozumianómI a tak dziś propagowanóm e-learninguK hto jak nie bibliotekarze powinni przógotowówać zestawó linków
do elektronicznóch źródeł informacji pozwalającóch na zdalne uczenie sięI przógotoJ
wówać serwisóI dbać o właściwó rozwój repozótoriumK t bibliotekach amerókańskich
proponuje się pójście dalej Edo powóżej wómienionóch elementów dodając jeszcze
aspekt specjalizacjiFK mroponuje się sieciową współpracę bibliotekI „przekazówanie”
sobie użótkowników takI abó nie zaistniała sótuacja w której szukającó pomocó użótJ
kownik dowiaduje sięI że mam przerwę obiadowąI poszedłem do domu Eno po NS
godzinach chóba powinienem pokazać się rodzinie!FI czó nie daj Boże mam urlop!
geśli ja nie mogę go obsłużyć w danóm momencie to automatócznie moje obowiązki
przejmuje kolega na drugim końcu Ameróki Eczemu sprzójają różnice czasowe poJ
międzó stanamiFK Ale możemó pomarzóćI że i mó dojdziemó do sótuacjiI iż w jednóm
dniu raz na kilka miesięcó bibliotekarze z naszej biblioteki pełnią dóżur nocnó pomaJ
gając użótkownikom z całej molskiI a następne noce przesópiają spokojnie wiedzącI
że czuwają koledzó w innóch miastachK
tarto jednakże przótoczóć i to spostrzeżenieI że użótkownicó zdalniI mimo zaJ
dowolenia z usług elektronicznóch potrzebują bibliotekiI którą mogą odwiedzać
osobiścieK oobią to najczęściej w miejscu zamieszkaniaK mozwoliło to sformułować
wniosekI iż potrzeb informacójnóch użótkowników nie da się zaspokoić wółącznie drogą wirtualnąPOK jóślęI że to również ważna wskazówka likwidująca nasze
obawó czó szukanie zagrożeń w zachodzącóch zmianachI ważna szczególnie dla
bibliotek publicznóchK Tópowó eJlearning będzie wózwaniem dla bibliotek uczelniaJ
nóchK Ale jego odpowiednikiem dla bibliotek publicznóch jest npK w tKBrótanii zoboJ
wiązanie ich do udziału w familó learningu Eedukacji rodzinnejF czóli działaniach na
rzecz uczenia technologii komputerowej i internetuI alfabetózacjiI rozwijania czótelJ
nictwaI nauki jęzóka angielskiego dla cudzoziemcówI ale i zajęć ze sztukiI rzemiosła i
hobbó a nawet nauki matematókiPPK pkomputerózowane biblioteki publiczne stawać
się mają punktami dostępu do tzwK b-government, czóli interaktównej administracji
publicznej umożliwiającej kontakt z państwowómi urzędami i korzóstanie z ich usług
drogą elektronicznąK oządowe agencje kierują petentów do bibliotek informującI że
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tam otrzómają oni dostęp do serwisów i pomoc w ich obsłudzeK ld bibliotekarzó
oczekuje się pośrednictwa w kontaktach użótkowników ze służbami imigracójnómi i
opieką społeczną oraz pomocó w formułowaniu skargI wópełnianiu wnioskówI formuJ
larzó itpK w przeprowadzonóch przez redakcję iibraró oeview badań wónikaI że wolnó
dostęp do sieci jest najważniejszóm aspektem internetowej ofertó bibliotek aż dla bliJ
sko TOB respondentówK horzóstają z niej nawet ciI którzó posiadają interenet w doJ
muI ze względu na pomoc techniczną i merótoróczną oraz szkolenia organizowane
przez bibliotekiK To wszóstko wómaga oczówiście i dosprzętowienia bibliotek jak i
zmianó sóstemu kształcenia w szkołach bibliotekarskichP4K monownie jednak pozwala
pokazać nowe możliwości i szanse dla bibliotekarzóI uświadomić ważność ich pracó
naszóm organizatoromK
pzkolenia w zakresie umiejętności korzóstania z zasobów realizowane będą nie
tólko na terenie bibliotekiK rwópuklić należó przewijającó się w literaturze motów
współpracó bibliotekarzó z kadrą dódaktóczną i ich udziału w realizowanej dódaktóceK jKBreaks wprowadzającó pojęcie „biblioteki radókalnej”I sprowadzając ją
do funkcji „kafejki edukacójnej”I „trzeciego miejsca” łączącego cechó fizóczne i wirtuJ
alne kończó swój artókuł stwierdzeniemI że kluczem do przószłości bibliotek jest
włączenie się bibliotekarzó w proces nauczania i prowadzenie badań oraz
zapewnienie tóm sferom łatwego dostępu do informacjiPRK Bibliotekarze uznająI że
wpłówa to korzóstnie na ich rozwójI pozwala lepiej poznać wókładowców i studentówI
ich potrzebó nie do końca widziane z perspektówó bibliotekiI a także korzóstniej poJ
strzegać bibliotekę na całej uczelniPSK t junster zobowiązano bibliotekarzó do przeJ
kazówania na kolejnóch latach studiów informacji ściśle uzgodnionóch z kadrą naJ
ukowąI dostosowanóch do toku studiów i mającóch pomóc w samodzielnóm rozwiąJ
zaniu problemuI co wómaga wspólnego przógotowania założeń metodócznóchI sósJ
temu ocen ale i dokształcenia bibliotekarzó z zakresu psóchologii i pedagogiki oraz
specjalnóch warunków – więcej czasuI miejsca i sprzętuPTK rniwersótet w jissouri
zobowiązał bibliotekarzó do prowadzenia zamiast profesorów fragmentów wókładówX
obowiązkowóch szkoleń dla nowóch pracowników nauki oraz do pomocó w przógoJ
towówaniu zajęćI wószukiwania materiałów do pracó naukowejI przógotowówania
PQ
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instrukcji i przewodnikówI zaś pracowników do wskazówania jakie temató mają bóć
ujęte w bibliotecznóch serwisach i instrukcjachPUK Takie widzenie roli bibliotekarzó jest
u nas jeszcze rzadkościąI a mogłobó bóć korzóstne dla dódaktóki i stanowić dla nas
duże wózwanie i szansęK Ale czó coś podobnego Ew odpowiedniej skaliF nie jest proJ
ponowane dla bibliotek szkolnóch przekształconóch w szkolne centra edukacójneI
centra medialne? To oczówiście wómaga obok środków na taką organizację bibliotek
szkolnóchI kształcenia bibliotekarzó i zmian w mentalności wielu z nich ale i partneJ
rów ich otoczeniaK
Biblioteki naszego wieku czeka wkrótce Ew kontekście szukania możliwości poJ
prawó sótuacji finansowejF dóskusja na temat odpłatności za usługi biblioteczneK w
jednej stronó wiele państw gwarantuje swoim obówatelom rozszerzonó dostęp do
bibliotekI użótkownicó oczekują usług bezpłatnóchI z drugiej zachęca się je do zwiękJ
szenia zakresu świadczenia usług płatnóchK oodzi to wiele pótań i wątpliwościK AnaliJ
za doświadczeń duńskich wókazujeI że warto je kontónuowaćI i to nie ze względu na
generowane dochodó Ektóre nie okazałó się wósokieFI ale z uwagi na stómulowanie i
wprowadzanie korzóstnóch zmian organizacójnóchI obserwowanó rozwój zasobów
ludzkichI docenianie wartości własnóch zasobówI wprowadzenie ducha przedsiębiorJ
czościI innowacójnośćI większe zainteresowanie pracowników obowiązkamiPVK t
molsce część bibliotek gównie uczelnianóch proponuje rozwój usług odpłatnóchI ale
doświadczenia w tóm względzie nie są jeszcze dużeK
mrzewidówana transformacja społeczeństwa informacójnego w medialneI otwieJ
ra się przed nami szeroki wachlarz zadań wiążącóch się z hasłem „medializacji nauki”I rozumianej jako upowszechnianie osiągnięć nauki przó pomocó różnóch meJ
diów i w różnóch formach4MK t społeczeństwie zmedializowanóm wszóstkie sferó żóJ
cia zostaną określone w swej formieI sposobie działania i funkcjachI przez potrzebó i
regułó rządzące elektronicznómi mediami komunikacji Eobraz przed słowemI prędJ
kośćI płónność i nieokreślonośćI brak punktów stałóch i permanentna zmianaI skróJ
towośćI łatwość i wógoda użóciaI wógląd przed treściąI względność przed obiektówJ
nościąFI i będziemó od nich całkowicie uzależnione4NK gakie więc miejsce przópadnie
nam w medializacji nauki? kie rozwijając tego wątku wskażmó tólkoI że oczekuje się
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od nas eliminacji błędów czó wadI które są charakteróstóczne dla wielu obecnie dziaJ
łającóch na tej niwieK A więcI że będziemó upowszechniać wiedzę a nie ją popularózowaćX właściwie ją selekcjonować i kanałowo dóstróbuowaćK aalejI że unikniemó wóbiórczościI tjK prezentacji tólko „efektownóch” i medialnóch dóscóplin czó
wódarzeńX będziemó wolni od nacisków sponsorówI nie będziemó bazować na
newsach co trówializuje czó deformacji wónikówX że nadanó przez nas komunikat
będzie wiarógodnóI tznK poddanó werófikacji przez ekspertaK tskazówać będziemóI
że nauka to proces ciągłóI składającó się nie z samóch sukcesów a nasza wiedza o
świecie nie jest wiedzą zamkniętąI nie będziemó jej fałszowaćK TakżeI że nie utracimó bezpośredniego kontaktu z odbiorcąI a wópracowując modele kontaktu inteJ
raktównego unikniemó kształtowania w odbiorcach postawó bierności w odbiorze
komunikatuI potrafiąć zachęcać ich do poznawaniaI zgłębiania osiągnięć naukiK mrzeJ
twarzając informacjęI będziemó tworzóli pewne półproduktóI z któróch użótkownik
będzie w procesie indówidualnego wóboru składał niepowtarzalne całościK A więc
zadaniem naszóm będzie już nie tólko organizacja dostępów do istniejącóch zasoJ
bówI ale tworzenie własnóch elektronicznóch zasobów edukacójnóchI wielowarstwoJ
wóch stron www zawierającóch bogate portale tematóczne i wiele linkówI umieszczaJ
nie na nich wókonanóch zestawień bibliograficznóchI przógotowanóch analizI streszJ
czeńI recenzjiI zrealizowanóch na wskazanie badacza czó nauczóciela różnego tópu
multimedialnóch pomocó dódaktócznóchI pokazów eksperómentów i doświadczeńK
To organizacja wóstawI pokazówI prelekcjiI spotkańX realizacja hasła współpracó z
otoczeniemI tak ważnego dla budowania wizerunku nowoczesnej bibliotekiK awaj
brótójscó bibliotekarze stworzóli J bardziej dla żartów J bibliografię książekKKKnie
napisanóchK moważnie mówiąc naszóm zadaniemI jest wspólne z pracownikami
naukiI wskazówanie obszarówI tematówI pustóch pólI niszI które należó zapełniaćI i
aktówne wspieranie tóchI którzó podejmą się je zapełniaćK
jówiąc o tóch problemachI użyłem stwierdzenia bibliotekarz J partnerem praJ
cownika naukiI nauczócielaK martnerem może bóć tenI któró sam będzie również czuł
potrzebęI ale i miał możliwości uczestnictwa w badaniachI samodzielnego ich prowaJ
dzeniaI publikowania ich wónikówI uczestnictwa w konferencjachI sesjach naukoJ
wóchK A więc już nie tólko pomoc w tworzeniu warsztatu dla badaczóI ale współudział
w prowadzeniu badańI jak też i samodzielne organizowanie przez bibliotekę badańI
stwarzanie warunków do ich prowadzenia przez pracowników bibliotekK
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ppełnianie tóch rólI podejmowanie nowóch wózwań stawia w bibliotece naszego
wiekuI wielokrotnie już wspominaneI ogromne wózwania przed jej personelemK tóJ
maga stworzenia zupełnie nowóch stanowiskW bibliotekarzó sóstemowóchI administraJ
torówI analitókówI negocjatorówI integratorówI liderów zespołówX przekształcenia
tradócójnóch stanowisk tak abó je dostosować do nowóch oczekiwań EkatalogerzóI
kabalarzeF nie mówiąc o informatókach czó specjalistach od marketinguK ld zarząJ
dzającóch wómaga to ciągłej troski o rozwójI szkolenie personelu. kie będę doJ
bróm przewodnikiem dla użótkownikaI jeśli go nie będę zawsze wóprzedzał chociażJ
bó o pół kroku w znajomości technikI narzędzi i zasobówK Ale muszę bóć także szkoJ
lonó w technikach negocjacjiI planowaniu strategicznómI postępowaniu z tzwK „trudJ
nóm” użótkownikiemK pzkolenia wzbogacone bóć powinnó elementami kształcenia z
psóchologiiI kontaktów interdóscóplinarnóchI komunikacjiI zarządzania zespołami
ludzkimiI marketinguI promocjiI moI nowoczesnej dódaktóki4OK warządzającó muszą
budować właściwą dla pełnienia takich ról kulturę organizacjiI szukać pracownikówI
którzó będą spełniać wósokie oczekiwania merótorócznie ale i osobowościoweI aserJ
tównóchI otwartóch na poznawanie i rozwiązówanie nowóch problemówI kontaktó z
użótkownikami i otoczeniemK tspółczesna biblioteka jest instótucją bardzo dónaJ
micznąI zmieniającą się i wómagającą od jej pracowników stałegoI wewnętrznego
Eale nie uzewnętrznianego w kontakcie z użótkownikiem!F swoistego „napięcia”K kajJ
krótsze rozmowó rekrutacójne prowadzę z osobamiI które chęć pracó w bibliotece
motówują szukaniem „spokojnego miejsca pracó”K jinął w bibliotekach czas świętego
spokoju i spokojnóch pracowników! motrzebuję pracownikówI któróch będę musiał
powstrzómówać w pomósłach i działaniachI a nie ciągle popóchaćK tómaga to rówJ
nież podjęcia prób kształtowania takiej właśnie „sólwetki absolwenta” na naszóch
studiach kierunkowóchK t związku z przechodzeniem w zarządzaniu na kolejnó wóżJ
szó etap nazówanó zarządzaniem wiedząI wókształci się w zespole pracowników biJ
bliotek grupó pracowników wiedzóK mracowników o najwóższóch kwalifikacjachI twoJ
rzącóch i dóstróbuującóch nową wiedzęI ale też o pewnóch specóficznóch wómagaJ
niach Enie tólko finansowóchFI co może rozbijać nam i różnicować wewnętrznie – i tak
już dziś zróżnicowaną J grupę zatrudnianóch w bibliotekach pracownikówK A jest to
ważne z punktu widzenia zarządzania bibliotekąI budowania jej kulturó organizacójJ
nej i osiągania celówK
QO
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t kontekście zmian w organizacji zasobu Ewspomnianó już dobór i sposób
opracowaniaFI udostępnianiu informacjiI w jej przetwarzaniuI dostarczaniu użótkowniJ
kowi w postaci półproduktu poważnóm wózwaniem staje się etóka pracóK geśli kieJ
dóś dawaliśmó czótelnikowi książkę profesora u czó vI wódaną przez poważną instóJ
tucję wódawnicząI opracowaną przez redaktora w i recenzowaną przez kolejnóch
profesorówI mogliśmó czuć się zwolnieni z odpowiedzialności za skutki udostępniaJ
niaK Autorótetó te mówiłó za nasK aziś to mó podamó pótającemu informację taką jak
ją przógotujemóK A jej sporządzenie to nie tólko kwestia naszego przógotowania meJ
rótorócznegoI ale właśnie także kwestia naszej odpowiedzialnościI etóki pracóK
kależó również stwierdzićI iż współczesna bibliotekaI to biblioteka opierająca
się na jakości J organizacjiI personeluI zasobuI usługI nowóch produktówK A jakość
musi kosztowaćK kie da się tóch elementówI a także wizerunku nowoczesnejI prężnie
funkcjonującej instótucji budować bez środków na ten cel potrzebnóchK f nie móślę tu
o zdobówaniu środków zewnętrznóch Enajlepiej unijnóchF na specjalne akcje czó proJ
gramóI ale funduszó na statutoweI normalneI codzienne działaniaK
kie będę rozwijał problemu organizacji przestrzeni bibliotecznejI bo to stanowi
problem sam w sobie bardzo rozległóK mowiedzmó tólkoI że omawiane funkcje mogą
bóć sprawowane prawidłowo jedónie w nowoczesnejI dostosowanej do ich realizacji
przestrzeniK Eaoświadczenia rpA wskazująI że do nowóch lub gruntownie zmoderniJ
zowanóch staróch bibliotek przóchodzi do TMB więcej czótelników!FK pzczególnie
zwraca się uwagę na taką jej organizacjęI która pozwala pełnić funkcje centrum eduJ
kacójnegoI miejsca nauki EcichejI indówidualnej i głośnejI zespołowejFI miejsca spoJ
tkańI a także realizacji funkcji kulturotwórczóchI funkcji „przestrzeni społecznej”K
wnamó Bibliotekę rniwersótecką w tarszawie J całkowicie skomputerózowanąI daJ
jącą dostępó do zasobów sieciowóch i spełniającą wiele z innóch warunkówI o któJ
róch mówiłemK f co się stało? Czótelnicó odpłónęli? kie! tszóscó słószómó o buwinJ
guI a więc modzie na bówanie w niejI spotókanie się w jej gmachuI korzóstanie z ofeJ
rowanego przez nią bogactwaI pełnieniu przez ten gmach miejsca spotkań różnóch
pomósłówI inicjatów kulturalnóchI stókania się różnóch postawI dóskusjiK Biblioteka
rniwersótecka w ias segas dwukrotnie w badaniu stopnia zadowolenia użótkowniJ
ków otrzómała bardzo wósokie ocenóI mKinK za pełnienie funkcji najlepszego miejsca
do spędzania przerw międzó zajęciami czó spotkań ze znajomómi 4PK pzwedziI dokuJ
QP
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ment opisującó zmianó wprowadzone w sztokholmskiej bibliotece publicznejI zakłaJ
dające podporządkowanie wszelkich zadań i funkcji celom edukacójnóm zatótułowali
mrzószłe miejsce spotkań44K
wakłada sięI iż nowe budónki biblioteczne winnó bóćW funkcjonalne dając się łaJ
two przóstosowaćX przóstępne i gościnneX urozmaiconeX interakcójneX bezpieczne i
dobrze chronioneX ekonomiczne w funkcjonowaniuX dostosowane do korzóstania z fT
a przó tóm stwarzać dobre warunki pracóX sprzójać i inspirowaćK wwraca się przó tóm
uwagę na ich „przestrzeń niebiblioteczną” tjK pokoje konferencójneI laboratoria

komJ

puteroweI pokoje seminarójneI centra multimedialneI baró lub kawiarnieI sale dódakJ
tóczne ogólnie dostępneI audótoriaI centra nauczaniaI galerie sztukiI laboratoria do
pisania pracI księgarnie J jako miejsca niezwókle ważne w ich strukturze4RK aodać
należó do tego nie tólko troskę o osobó niepełnosprawneI ale i npK alergików Ebudowa
wóizolowanóch stanowisk z wóciągami!FI elementó wóstrojuI estetókiI małej architekJ
turóI dbałość o detaleI to wszóstko co obejmuje pojęcie zarządzania estetócznegoI
abó wórobić sobie zdanie o ich wóglądzieI wóposażeniuX budowaniu ze stałą móślą o
użótkowniku!
t dokonanóm przeglądzie J zapewne i tak niekompletnóm – starałem się wskaJ
zać jak szóbkim zmianom ulega praktócznie wszóstko wokół bibliotekI a tóm samóm
w bibliotekachK Biblioteki sprzed NM lat a dzisiejsze to w dużóm stopniu właściwie „inJ
na bajka”I choć mamó świadomośćI że czeka nas jeszcze wiele zmianK
mozwala to biblioteki naszego wieku widzieć jako dużeI nowoczesne budónkiI
z hóbródowómi zasobamiI nie konieczne z wolnóm dostępem do całości czó większoJ
ści zbiorówI zatrudniające specjalistócznąI dobrze przógotowaną merótorócznieI ale i
z zakresu komunikacji społecznej kadręI otwartą na realizację wielu nowóch zadańI
wókraczającóch daleko poza uznane dotąd za tópowo biblioteczne Ektóróch będzie
mniej!FK Biblioteki specjalizujące się ale i współdziałające ze sobą w wielu zakresach
w oparciu o przójęte standardóI w sieciach lokalnóchI dziedzinowóchI konsorcjach
Enajlepiej ogólnopolskichFX o specjalistócznóch zasobachX tworzącóch własne zasobu
elektroniczne Ezbiorów starszóch i repozótoria tekstów dódaktócznóchFI współkataloJ
gującóch i tworzącóch wspólne lub automatócznie przeszukiwane katalogiK Biblioteki
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zatrudniające specjalistóczną kadrę pracującą na „dziwnóch” dziś stanowiskachI w
elastócznie organizowanóch zespołach zadaniowóchX stosującóch rozwiązania
szczupłego zarządzania a więc pracującóch taniejI a przó tóm uwzględniającóch wóJ
niki sóstematócznie powtarzanóch badań satósfakcji użótkowników oraz kosztochłonJ
ności i efektówności funkcjonowaniaK Biblioteki będące ważnóm miejscem Emiejscem
spotkańF na naukowejI kulturalnej i artóstócznej mapie miasta czó regionuK honieczJ
na jest przó tóm zmiana nastawienia politókówI różnego szczebla decódentów do
bibliotekK tinni oni uznać je za ważne ogniwo żócia społecznego oraz wspierać EtakJ
że finansoweF zapał bibliotek i bibliotekarzó do ich podejmowania i realizowaniaK
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