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Wstęp

Biblioteki, jako instytucje o charakterze publicznym, ciągle się zmieniają pod wpły-
wem czynników o  charakterze ekonomicznym i  społecznym. Zmieniają się tak-
że czytelnicy. Zadaniem biblioteki było zawsze zaspokajanie potrzeby informacji. 
W najnowszym tomie serii Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych 
podejmujemy próbę odpowiedzi na pytanie, czego dzisiaj współczesny człowiek 
oczekuje od biblioteki, gdy ma w kieszeni smartfon przepełniony informacjami? 

Największa zmiana w  funkcjonowaniu biblioteki widoczna jest w  sposobie jej 
działania. Tradycyjne usługi polegające na wypożyczaniu i  przyjmowaniu książek 
oraz udzielaniu informacji przestały dominować. Liczba pożyczanych książek może 
się zmniejszać, ale klienci coraz częściej szukają przyjaznej strefy do spotkań, cichej 
nauki i korzystania z Internetu. Biblioteki nie są już definiowane jako książnice, ale 
również, a może przede wszystkim, jako miejsca, które udostępniają przestrzeń do 
spędzenia czasu z książką, a także do rozgrywek gier planszowych, organizujące cie-
kawe zajęcia edukacyjne z użyciem robotów i wirtualnej rzeczywistości, czy literackie 
i historyczne gry terenowe. Dla wszystkich tych działań zaplecze stanowią książki, 
jednakże droga do nich może być różnorodna, uzależniona od pomysłowości i kre-
atywności bibliotekarzy.

Publikację rozpoczyna tekst Magdaleny Wójcik, Nowi (?) użytkownicy – wybrane 
zjawiska społeczne i ekonomiczne a oczekiwania wobec bibliotek, w której omówiono 
procesy społeczne i ekonomiczne widziane z perspektywy humanistycznej, mogące 
wpływać na profil użytkownika bibliotek. Wśród nich znalazły się: ekonomia do-
świadczeń, gig economy, DIY culture, co-working, co-living, unplugged culture oraz 
emerging adulthood. Badania pozwalają stwierdzić, że w bibliotekach pojawiają się 
nowe grupy użytkowników o specyficznych potrzebach. Mimo iż podstawowa mi-
sja bibliotek oparta na procesach pośredniczenia pozostaje bez zmian, to biblioteka 
jako instytucja usługowa musi na bieżąco śledzić trendy zmian technologicznych, 
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8 Wstęp

kulturowych, społecznych i ekonomicznych, by pozostać użyteczną i relewantną dla 
współczesnych użytkowników. 

Kolejne opracowanie Dagmary Kawoń-Nogi, Infosfera, infobaza i strategia ucze-
nia się… (w bibliotece) przedstawia rolę biblioteki pedagogicznej jako miejsca pracy 
intelektualnej studentów, w szczególności tych, którzy przygotowują prace licencjac-
kie i magisterskie. Autorka opisuje trudności i brak doświadczenia studentów w po-
szukiwaniu materiałów do pracy o  charakterze naukowym. Podaje również uwagi 
praktyczne oparte o doświadczenia własne oraz rozważania dotyczące potrzeb edu-
kacyjnych i standardowego modelu pozyskiwania informacji przez uczącą się osobę.

Urszula Lisowska-Kożuch i Aldona Kruk w tekście Kim jesteś Użytkowniku… i co 
możemy dla Ciebie zrobić? Czytelnik / użytkownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej w Krakowie Filii w Nowej Hucie przedstawiają wyniki badań ankietowych prowa-
dzonych w 2019 roku przez pracowników nowohuckiej filii Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Krakowie. Badania pozwoliły na poznanie opinii o placówce oraz 
określenie potrzeb i oczekiwań użytkowników dotyczących funkcjonowania biblio-
teki i proponowanych przez nią usług.

Artykuł opracowany przez Seweryna Kolano Projekt Podkarpackie e-biblioteki pe-
dagogiczne a oczekiwania i satysfakcja użytkowników opisuje ambitne przedsięwzięcie 
zrealizowane w bibliotekach pedagogicznych województwa podkarpackiego w 2018 
roku. Jego głównym celem było wprowadzenie nowoczesnych e-usług. Po wdroże-
niu za pomocą systemu bibliotecznego Prolib kompleksowej informatyzacji peda-
gogicznych bibliotek wojewódzkich w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu 
wraz z filiami opracowano projekt Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne mający 
wzbogacić ofertę elektronicznych usług. Wśród oferowanych e-usług znalazły się 
takie propozycje, jak: zdalne wypożyczanie materiałów bibliotecznych, rezerwacja 
komputera w bibliotece, zdalne wykonywanie skanów i kserokopii, a także wyrażanie 
opinii w sprawie nowości kupowanych do biblioteki. 

Tekst Aldony Zawałkiewicz, Z myślą o użytkowniku. Badanie efektywności biblio-
tek, omawia udział bibliotek pedagogicznych w projekcie Analiza Funkcjonowania 
Bibliotek realizowanym w  latach 2013-2019. Zwrócono uwagę na rolę obowiązują-
cych norm międzynarodowych, jak: statystyka biblioteczna (ISO 2789), wskaźniki 
funkcjonalności (ISO 11620) i badanie wpływu bibliotek (ISO 16439), w kontekście 
ich znaczenia w ocenie jakości pracy bibliotek. Przedstawiono znaczenie wskaźników 
funkcjonalności, ze szczególnym podkreśleniem roli wskaźnika „Satysfakcja użyt-
kownika” w kontekście ich praktycznego wykorzystania w zarządzaniu biblioteką.

Następne dwa teksty prezentują ciekawe formy pracy z  czytelnikami. Ewa Bo-
chynek w artykule Zajęcia z  edukacji czytelniczej i  regionalnej jako przykład oferty 
uwzględniającej potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności opisuje zajęcia 
z edukacji czytelniczej i regionalnej przygotowane przez wałbrzyską filię Dolnoślą-
skiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu jako odpowiedź na potrzeby uczniów 
ze szkoły przyszpitalnej i specjalnej w Wałbrzychu. Celem spotkań było wspomaga-
nie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności 
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9Wstęp

przez połączenie czytania i zabawy. Tekst przedstawia również zalety czytania wraże-
niowego oraz przykłady zajęć z edukacji regionalnej, dających uczniom z niepełno-
sprawnościami możliwość poznania ciekawych miejsc w mieście, jego specyfiki oraz 
ludzi związanych z regionem. 

Jolanta Pytel w  tekście Gimnazjalny blog czytelniczy REKOMENDACJA 39 jako 
kreatywny sposób na nieczytanie młodzieży przedstawia formy działalności recen-
zenckiego bloga pod nazwą Rekomendacja 39, który tworzą uczniowie Gimnazjum 
nr 39 w Krakowie. Na blogu publikowane są zarówno recenzje książek, jak i filmów 
polecanych przez gimnazjalistów. Młodzi twórcy wykorzystują przestrzeń medialną 
bloga do tworzenia innowacyjnych projektów czytelniczych, kreatywnych gier lite-
rackich adresowanych do ich młodszych koleżanek i kolegów oraz publikowania in-
formacji o przedsięwzięciach kulturalnych z Polski i z zagranicy. 

Celem artykułu Marzeny Marcinek Czytelnik i  użytkownik biblioteki uczelni 
technicznej – apetyt rośnie w miarę jedzenia jest przedstawienie oferty i działalności 
akademickiej biblioteki uczelni technicznej. Omówiono ogólnodostępne bezpłatne 
narzędzia i bazy danych w ofercie Biblioteki Politechniki Krakowskiej, które mogą 
zainteresować nauczycieli i uczniów ostatnich klas szkół średnich. Zaprezentowano 
również działania służące rozwijaniu kompetencji informacyjnych użytkowników 
biblioteki uczelni technicznej oraz warsztaty z elementami biblioterapii prowadzone 
dla dzieci pracowników Politechniki Krakowskiej.

Tekst Beaty Janik Skąd się biorą czytelnicy jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie 
czynniki sprzyjają rozwojowi umiejętności czytania, a jakie mogą ten proces zabu-
rzać. Omówiono również wyniki badań dotyczące pracy mózgu w czasie lektury, za-
lety głośnego czytania dzieciom, tradycyjne i alternatywne metody uczenia trudnej 
sztuki czytania oraz formy promocji literatury i  sytuację polskich bibliotek na tle 
działalności bibliotek europejskich.

Redaktorki
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Magdalena Wójcik
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,  

Instytut Studiów Informacyjnych

Nowi (?) użytkownicy –  

wybrane zjawiska społeczne i ekonomiczne 

a oczekiwania wobec bibliotek

Wstęp

Biblioteka jest instytucją usługową działającą w  przestrzeni publicznej1, podlega 
zatem wpływom ze strony swojego bliższego i dalszego otoczenia i musi stale mo-
nitorować trendy, tak by pozostawać instytucją relewantną dla swojej publiczności. 
Potrzeby i oczekiwania użytkowników bibliotek nieustannie zmieniają się pod wpły-
wem czynników społecznych, ekonomicznych czy technologicznych. Jak pisze Jacek 
Wojciechowski: „Biblioteka jest instytucją usługową i otwartą na publiczność oraz 
na świat, który zmieniał się i zmienia”2. Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, czy  pod 
wpływem nowych trendów tworzą się zupełnie nowe grupy użytkowników, czy też 
grupy użytkowników pozostają niezmienne, a modyfikacji ulega jedynie profil ich 
zainteresowań i oczekiwania wobec bibliotek. 

Przedmiot i cel 

Przedmiot artykułu stanowią nowe zjawiska społeczne i  ekonomiczne widziane 
z perspektywy humanistycznej i traktowane jako czynniki mogące wpływać na profil 

1 J. Wojciechowski, Biblioteka w komunikacji publicznej, Warszawa 2010. 
2 Tegoż, Biblioteki w nowym otoczeniu, Warszawa 2014, s. 13. 
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12 Magdalena Wójcik

użytkownika bibliotek. Celem jest określenie potencjalnego wpływu wybranych zja-
wisk społecznych i ekonomicznych na cechy i potrzeby współczesnego użytkownika 
biblioteki. Pod uwagę wzięto takie zjawiska ekonomiczne i społeczne, jak: ekonomia 
doświadczeń, gig economy, DIY culture, co-working, co-living, unplugged culture oraz 
emerging adulthood. Do celów szczegółowych można zaliczyć:
 ӹ scharakteryzowanie wybranych zjawisk społecznych i ekonomicznych,
 ӹ określenie profili użytkowników bibliotek ukształtowanych pod wpływem tren-

dów społecznych i ekonomicznych,
 ӹ wskazanie konsekwencji wybranych zjawisk społecznych i  ekonomicznych dla 

usług bibliotek. 

Metoda

Zastosowano metodę analizy i  krytyki piśmiennictwa opublikowanego w  języku 
polskim i  angielskim w  latach 2015-2018. Stan badań ustalono na podstawie sys-
tematycznego wyszukiwania w bazach Biblioteki Jagiellońskiej, katalogu WorldCat, 
repozytorium E-LIS, bazie abstraktowej LISTA i wybranych bazach wielodziedzino-
wych według przyjętych kwerend. Następnie dokonano interpretacji wyodrębnio-
nych trendów społecznych na podstawie bibliotekoznawczej literatury przedmiotu 
oraz materiałów publikowanych przez bibliotekarskie stowarzyszenia profesjonalne 
np. American Library Association. 

Przeprowadzona analiza stanu badań pozwoliła stwierdzić, że wytypowane zja-
wiska są stosunkowo rzadko opisywane w bibliotekoznawczej literaturze przedmiotu 
i stanowią temat zainteresowania w innych dyscyplinach, takich jak: ekonomia, na-
uki o zarządzaniu, psychologia pedagogika czy socjologia. 

Ekonomia doświadczeń 

Pierwszym zjawiskiem interesującym z  punktu widzenia bibliotek jest ekonomia 
doświadczeń, definiowana jako model ekonomiczny, w  którym główną wartością 
staje się doświadczenie klienta, rozumiane jako wyjątkowe, pozytywne, zapadające 
w  pamięć przeżycie związane z  procesem nabycia i  użytkowania dóbr i  usług. Na 
doświadczenie składa się wiele komplementarnych elementów, np. wygląd sklepu 
lub punktu usługowego, projekt strony www i profili w mediach społecznościowych, 
zachowanie pracowników, sposób komunikacji z klientem, sposób pakowania pro-
duktu lub dostarczenia usługi3. W modelu ekonomii doświadczeń klient oczekuje nie 

3 M. Wójcik, Ekonomia doświadczeń a usługi informacyjne, „Bibliotheca Nostra” 2016, nr 2, 
s. 101-111. 
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13Nowi (?) użytkownicy – wybrane zjawiska społeczne i ekonomiczne…

tylko możliwości sprawnego i szybkiego nabycia towaru czy usługi, ale także cieka-
wego, celowo zaprojektowanego procesu, który sam w sobie będzie stanowił wartość. 

Użytkownik biblioteki, będący jednocześnie klientem w ekonomii doświadczeń, 
jest bez wątpienia aktywnym, wymagającym konsumentem przenoszącym przyzwy-
czajenia z sektora komercyjnego na oczekiwania względem instytucji publicznych. 
Jest osobą, która nie tylko kupuje konkretny produkt czy korzysta z usługi, ale ocze-
kuje, by cały proces był ciekawy, wyjątkowy i satysfakcjonujący, oparty na persona-
lizacji usług i indywidualnym podejściu do klienta. Od biblioteki oczekuje celowego 
projektowania usług w taki sposób, by nie tylko ich merytoryczne aspekty, ale tak-
że sposoby organizacji całego procesu były wyjątkowe, pozytywne, zapamiętywane 
i stanowiły wartość samą w sobie. 

Gig economy

Kolejnym zjawiskiem ekonomicznym, które staje się coraz bardziej widoczne w Pol-
sce jest tzw. gig economy, a więc model ekonomiczny, w którym duża część populacji 
wykonuje prace dorywcze jako główne lub dodatkowe źródło dochodu, często łącząc 
różne typy prac, np. pracę intelektualną i fizyczną. Przykładem może być choćby po-
pularne świadczenie usług transportowych w ramach sieci Uber, krótkoterminowy 
wynajem mieszkań (np. Airbnb), usługi remontowe, opieka nad dziećmi i osobami 
starszymi itp4.

Praca w modelu gig economy bez wątpienia może mieć wpływ na potrzeby i za-
chowania informacyjne użytkowników bibliotek. Osoby dorosłe, aktywne zawodowo 
i, co ważne, wykonujące jednocześnie więcej niż jeden zawód, często łączące pracę 
intelektualną i fizyczną lub wykonujące prace oddalone od wyuczonej profesji, od-
czuwają zwiększone potrzeby informacyjne i oczekują od bibliotek możliwości ich 
zaspokajania w  niestandardowych godzinach. Osoby działające w  modelu gig eco-
nomy najogólniej mogą oczekiwać od bibliotek możliwości zaspokajania potrzeb 
informacyjnych związanych z  organizacją pracy zawodowej i  zdobywaniem no-
wych kwalifikacji w wygodny sposób, np. online, a  także pomocy logistycznej, np. 
w projektowaniu własnej strony internetowej czy zakładaniu kont w serwisach dla 
profesjonalistów. 

4 S. Kess ler, Gigged: the gig economy, the end of the job and the future of Work, https://books.
google.pl/books?id=wJfUDQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summa 
ry_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [dostęp: 28 X 2019]. 
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14 Magdalena Wójcik

DIY culture

Jednym z ciekawych zjawisk społecznych jest rozwój kultury DIY (z ang. do it yourself, 
czyli zrób to sam), a więc odwrót od masowo wytwarzanych produktów w kierunku 
samodzielnego tworzenia wyjątkowych, ciekawych i spersonalizowanych przedmio-
tów, a także powrót do kultury rzemieślniczej, rękodzieła, domowych receptur i tra-
dycyjnych sposobów produkcji przedmiotów i świadczenia usług5. 

Użytkownik biblioteki wpisujący się w ten trend jest osobą dorosłą, kreatywną, 
zainteresowaną rozwijaniem swoich zainteresowań. Bardzo często – choć oczywiście 
nie tylko – osoba zainteresowana kulturą DIY jest młodą mamą na urlopie macie-
rzyńskim, która przez samodzielne wykonywanie drobnych przedmiotów i  sprze-
dawanie ich online chce podreperować domowy budżet, a  także urozmaicić czas 
spędzany w domu i  zrobić coś dla siebie. Taki użytkownik ceni przede wszystkim 
kreatywność oraz spersonalizowane usługi i produkty. Od biblioteki oczekuje moż-
liwości realizacji swoich pasji, zainteresowań, np. w przestrzeniach pracy kreatywnej 
typu makerspace6, czy na warsztatach kierowanych do osób dorosłych. Oczekuje tak-
że, że nawet standardowe usługi biblioteczne będą miały spersonalizowany charakter 
i ciekawą formę. 

Co-working i co-living

Kolejnym zjawiskiem społecznym wartym uwagi jest współdzielenie przestrzeni ży-
cia, nauki czy pracy z innymi (często obcymi) osobami opisywane w literaturze jako 
co-working7 i co-living8. Celem tego rodzaju praktyk jest najczęściej albo optymali-
zacja kosztów wynajmu przestrzeni, albo stworzenie dynamicznego, kreatywnego 
i stymulującego środowiska do życia lub pracy. Użytkownik, który współdzieli prze-
strzeń z innymi, to często (choć nie zawsze) osoba młoda, wkraczająca dopiero na 
rynek pracy i poszukująca własnej ścieżki kariery zawodowej. Jest to z jednej strony 
osoba przyzwyczajona do bycia wśród ludzi i potrzebująca stymulacji płynącej z oto-

5 I. Hargreaves; J. Har t ley, The creative citizen unbound: how social media and DIY culture 
contribute to democracy, communities and the creative economy, https://books.google.pl/books? 
hl=pl&lr=&id=at3OCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=+diy+culture+&ots=6973ZdjkBv&s
ig=GlTHpea0h2rPmewxM1dlQJL6B1w&redir_esc=y#v=onepage&q=diy%20culture&f=false 
[dostęp: 28 X 2019].

6 M. Wójcik, Maker space jako narzędzie budowania korzystnego wizerunku biblioteki, „Zarzą-
dzanie Biblioteką” 2017, nr 1, s. 20-27.

7 C. Spinuzzi, Working alone together: coworking as emergent collaborative activity, „Journal of 
Business and Technical Communication” 2012, nr 4, s. 399-441. 

8 P. Chimczak, Coliving: mieszkania adresowane do generacji Y jako sposób na przyciąganie 
talentów, http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2017/10/RAPORT-COLIVING_
Przemys%C5%82aw-Chimczak.pdf [dostęp: 28 X 2019].
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czenia, a z drugiej okazjonalnie zmęczona współdzieleniem przestrzeni i pragnąca 
ciszy i spokoju. Biblioteka może się dla takiego użytkownika stać zarówno miejscem 
ucieczki od gwaru związanego ze współdzieleniem przestrzeni z innymi ludźmi, jak 
i miejscem cichej lektury oraz środowiskiem sprzyjającym samodzielnej pracy, a tak-
że refleksji, bądź „trzecim miejscem”9, w którym może spędzać wolny czas w otocze-
niu innych osób, czy też stymulującym miejscem pracy.  

Unplugged culture

Ciekawym i zyskującym popularność zjawiskiem jest rozwój kultury unplugged, czyli 
odczuwanie potrzeby okazjonalnego odłączenia się od ciągłego napływu informacji 
i bodźców związanych z korzystaniem z urządzeń elektronicznych, Internetu i me-
diów społecznościowych. Co ważne, postawa unplugged nie oznacza negowania ko-
rzyści płynących z technologii, a jedynie zakłada dążenie do zachowania równowagi 
między elementami kultury cyfrowej i analogowej10. 

Użytkownik działający w nurcie unplugged jest najczęściej osobą młodą, pracują-
cą w środowisku kreatywnym (sektor IT, media, moda, reklama itp.) aktywnie wy-
korzystującą nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w życiu zawodowym 
i prywatnym, okazjonalnie ceniącą „odłączenie” od narzędzi elektronicznych i po-
wracającą do tradycyjnych form przekazu treści. Jest to osoba z jednej strony doce-
niająca w  bibliotekach nowoczesne rozwiązania, z  drugiej widząca bibliotekę jako 
spa, miejsce przeprowadzenia „detoksu” od technologii i w tym kontekście niekiedy 
traktująca bibliotekę jako oryginalne, nietypowe, niszowe (wręcz egzotyczne) miej-
sce. Taki użytkownik oczekuje od biblioteki płynnego łączenia funkcji „spa”, miejsca 
wyciszenia i kultywowania tradycyjnych elementów kultury książki z funkcją dyna-
micznego i nowoczesnego środowiska informacyjnego.  

Emerging adulthood

Ostatnim omawianym zjawiskiem jest emerging adulthood, a  więc wydłużenie się 
okresu, w którym młodzi ludzie decydują się na rozpoczęcie samodzielnego życia 
i  założenie rodziny, co jest często warunkowane potrzebą poszukiwania własnych 
zainteresowań i oryginalnej ścieżki kariery zawodowej, a także wygodą życia w domu 

9 Trzecie miejsce to termin określający miejsce w przestrzeni publicznej, które oddziela środowi-
sko życia w domu i pracy. Pojęcie to zostało użyte w 1989 r. przez socjologa Raya Oldenburga, 
zob. M. Wilkowski, Trzecie miejsce, https://instytucje.wilkowski.org/zalozenia/trzecie-miej 
sce/ [dostęp: 28 X 2019].

10 American Library Association, Center for Future of Libraries: trends: unplugged, http://www.
ala.org/tools/future/trends/unplugged [dostęp: 28 X 2019].
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rodzinnym, charakterystyczne dla pokoleń X, Y i Z11. Z punktu widzenia bibliotek 
przedstawiciel grupy emerging adulthood jest osobą młodą, znajdującą się w grupie 
między „młodymi dorosłymi” a „dorosłymi”, o stylu życia i potrzebach nieprzysta-
jących do jej wieku (postrzeganego w tradycyjnych kategoriach). Jest to użytkownik 
nastawiony na samorozwój, poszukiwanie własnej ścieżki, wybór kariery zawodo-
wej i rozwijanie zainteresowań. Jednocześnie jest to często osoba, która ma problemy 
z wykonywaniem rutynowych obowiązków, przestrzeganiem zasad czy organizacją 
czasu. Od biblioteki oczekuje przede wszystkim możliwości rozwijania swoich za-
interesowań i pomocy w ukierunkowaniu się na wybór konkretnej ścieżki kariery 
zawodowej. 

Wnioski

Można się zastanawiać, czy na skutek wymienionych zjawisk społecznych i ekono-
micznych powstają nowe grupy użytkowników. Odpowiedź na to pytanie nie jest jed-
noznaczna. Bez wątpienia klarują się nowe, wyraźne grupy użytkowników o specy-
ficznych potrzebach, ale spośród innych, szerszych i znanych w bibliotece od dawna 
grup. Główna misja biblioteki – oparta na procesie pośredniczenia między zasobami 
nauki i kultury a społeczeństwem – pozostaje bez zmian, ale zmieniają się potrzeby 
i oczekiwania użytkowników, a tym samym zmieniają się sposoby i zakresy świadcze-
nia usług bibliotecznych. Biblioteka jako instytucja usługowa musi na bieżąco śledzić 
nowe kierunki zmian technologicznych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych, 
by pozostać użyteczną i relewantną dla współczesnych użytkowników. Wydaje się, że 
kluczem dla rozwoju nowych usług bibliotecznych jest indywidualne podejście do 
użytkownika i personalizowanie oferty pod kątem jego wyjątkowych potrzeb. 
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Abstrakt

Przedmiotem artykułu są nowe zjawiska społeczne i ekonomiczne widziane z perspektywy 
humanistycznej i  traktowane jako czynniki mogące wpływać na profil użytkownika biblio-
tek. Celem jest określenie potencjalnego wpływu wybranych zjawisk społecznych i  ekono-
micznych na cechy i  potrzeby współczesnego użytkownika biblioteki. Pod uwagę wzięto 
takie zjawiska ekonomiczne i społeczne, jak: ekonomia doświadczeń, gig economy, DIY cul-
ture, co-working, co-living, unplugged culture oraz emerging adulthood 12. Zastosowano me-
todę analizy i krytyki piśmiennictwa opublikowanego w języku polskim i angielskim w la-
tach 2015-2018. Stan badań ustalono na podstawie systematycznego wyszukiwania w bazach 
Biblioteki Jagiellońskiej, katalogu WorldCat, repozytorium E-LIS, bazie abstraktowej LISTA 
i wybranych bazach wielodziedzinowych według przyjętych kwerend. Dokonano interpreta-
cji wybranych trendów społecznych na podstawie bibliotekoznawczej literatury przedmio-
tu oraz materiałów publikowanych przez bibliotekarskie stowarzyszenia profesjonalne, np. 
American Library Association. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że w  bibliote-
kach klarują się nowe grupy użytkowników o specyficznych potrzebach, które wyodrębniają 
się spośród szerszych grup, znanych w bibliotekarstwie od dawna. Choć podstawowa misja 
bibliotek oparta na procesach pośredniczenia pozostaje bez zmian, to jednak biblioteka jako 
instytucja usługowa musi na bieżąco śledzić nowe kierunki technologicznych, kulturowych, 
społecznych i ekonomicznych zmian, by pozostać użyteczną i relewantną dla współczesnych 
użytkowników. 

12 Wybrane wątki i przykłady przytoczone w tym tekście były uprzednio prezentowane w artyku-
le Unplugged - co-working - co-living - emerging adulthood?: nowe zjawiska społeczne a biblioteki 
lub zaprezentowane na konferencjach: Różnorodność atutem bibliotek; Tychy 26 marca 2019 r. 
oraz IV Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych: czytelnik, użytkownik, klient; 
Kraków 6-7 czerwca 2019 r. 
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Summary

The subject of this article is new social and economic phenomena as seen from the perspec-
tive of the humanities and treated as factors that can influence the profile of the user of a li-
brary. The aim is to determine the potential impact of selected social and economic phe-
nomena on the traits and needs of the contemporary library user. It takes into consideration 
such economic and social phenomena as: the experience economy, the gig economy, DIY 
culture,co-working, co-living, unplugged culture, and emerging adulthood 12. The author 
uses a method of analysis and critique of writing that has been published in Polish and Eng-
lish in the years 2015-2018. The state of research has been established on the basis of sys-
tematic searches in the databases of the Jagiellonian Library, the WorldCat catalogue, the 
E-LIS repository, the abstract database LISTA, and selected databases in various disciplines 
according to adopted research. It also includes an interpretation of selected social trends on 
the basis of library science literature on the subject as well as materials published by profes-
sional library associations such as theAmerican Library Association. This analysis leads to 
the conclusion that new groups of users with distinct needs from broader groups known in 
libraries for a long time have been appearing. Although the basic mission of libraries related 
to the processes of mediating is unchanged, as a service institution the library must keep 
abreast of latest technological, cultural,social, and economic changes in order to remain use-
ful and relevant to present-day users.

Słowa kluczowe: biblioteki, usługi biblioteczne, użytkownicy bibliotek, zjawiska ekonomicz-
ne, zjawiska społeczne

Keywords: library, library services, library users, economic phenomena, social phenomena
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Dagmara Kawoń-Noga
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Infosfera, infobaza i strategia uczenia się… 

(w bibliotece)

Opracowanie obejmuje opis i analizę charakterystycznych zachowań, postaw i kom-
petencji informacyjnych studentów kierunków pedagogicznych w procesie dyplomo-
wania. Powstało na podstawie wywiadów z dyplomantami, bibliotekarzami i przed-
stawicielami środowiska akademickiego, a także własnych obserwacji i doświadczeń 
z  pracy autorki w  charakterze prowadzącej proseminaria i  seminaria licencjackie 
(Wyższa Szkoła Bankowa) oraz pracownika Wydziału Informacji, Bibliografii i Udo-
stępniania (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka). Teoretyczne odniesienia do in-
fosfery i infobazy stanowią fundament propozycji skierowanej do środowiska biblio-
tekarzy bibliotek pedagogicznych dotyczącej poszerzenia ich zadań o pełnienie roli 
promotora pomocniczego wobec studentów kierunków pedagogicznych przygoto-
wujących prace naukowe.

Infosfera 

W  globalnym współczesnym świecie egzystencja wydaje się polegać tylko na bar-
dziej lub mniej uświadomionym uczestnictwie w  wymianie myśli, idei i  doświad-
czeń. Człowiek stoi w centrum procesu informacyjnego, rozumianego jako przepływ 
informacji, czyli zarówno jej pozyskiwanie, jak i wytwarzanie. Powszechnie uważa 
się, że użytkownikiem informacji jest człowiek poszukujący konkretnych danych. 
Rzadziej jest on traktowany jako wytwórca nowej informacji, wiedzy. A  przecież 
dane wyszukuje się zawsze w  jakimś celu. Jest to dążenie do poszerzenia perspek-
tywy poznawczej, zwiększenia potencjału intelektualnego, pogłębienia wiedzy 
(już wcześniej zdobytej) albo chęć wzbogacenia zasobu sprawności i  umiejętności  
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praktycznych, aktywne uczestnictwo w  procesie komunikacji, albo potrzeba, chęć 
czy ambicja wszczęcia działalności twórczej w sferze naukowej, społecznej, kultural-
nej, artystycznej itd. 

Środowisko wypełnione namnażającymi się bez przerwy informacjami jest na-
turalnym środowiskiem człowieka. Dlatego w  literaturze przedmiotu odnajdziemy 
określenia ekosystemu informacyjnego1, antropoinfosfery2, czy w końcu infosfery3 – 
oznaczają one „ogół informacji dostępnych człowiekowi poprzez jego świadomość, 
które potencjonalnie może on zużytkować przy realizacji swych życiowych celów”4. 
Zgodnie z założeniami Juliusza Kulikowskiego w strukturze infosfery człowieka wy-
różnia się warstwę wewnętrzną i zewnętrzną. Na tę pierwszą składa się zasób informa-
cji utrwalonych w pamięci człowieka, czyli zbiór doświadczeń, wiedzy, wspomnień 
oraz odbieranych zmysłami informacji utrwalonych w pamięci krótkotrwałej. Drugą 
warstwę stanowią zaś te informacje, które są potencjalnie dostępne, jakby gotowe do 
przyswojenia. W celu ich zdobycia człowiek musi jednak podjąć określone czynności 
mieszczące się w zasięgu jego możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych5. 
Można więc stwierdzić, że infosfera to wszystko, co człowiek wie (uświadamia sobie 
i pamięta) oraz wszystko, czego człowiek nie wie, a co ukryte jest w funkcjonującym 
świecie informacji i co może na którymś etapie jego życia okazać się potrzebne do 
realizacji zadań, celów, projektów. 

Ogólnie rzecz biorąc, opisana sytuacja zachodzi w  całym procesie uczenia się 
człowieka, ale przykładem, który wyraźnie to ilustruje, może być tryb pozyskiwania 
informacji potrzebnych studentowi kierunku pedagogicznego w procesie dyplomo-
wania. Przygotowanie rozprawy dyplomowej stanowi nieodłączny i ważny element 
kształcenia w szkole wyższej. Jest zwieńczeniem studiów i zarazem sposobnością „po-
znania nowego zakresu wiedzy i opanowania niezbędnych umiejętności w zdobywa-
niu tej wiedzy, w jej opracowaniu i wyrażaniu oraz umożliwia poznanie i stosowanie 
metod pracy naukowej”6. Nadrzędnym celem pracy dyplomowej jest ocena, w jakim 
stopniu student przyswoił sobie podstawową wiedzę narzuconą przez program stu-
diów, stwierdzenie, czy potrafi się nią posługiwać, czy umie ją pogłębić przez studio-
wanie literatury przedmiotu, a także czy opanował podstawowe umiejętności bada-
nia naukowego7. Opracowanie rozprawy dyplomowej podlega funkcji dydaktycznej 
i naukowej. Jak twierdzi Józef Pieter, „zasadniczym jej celem jest zapoznanie studenta  

1 Ekosystem, https://www.ekologia.pl/ [dostęp: 28 X 2019].
2 W. Babik, Sustainable development of information society: towards ecology of information, 

„Geomatics and Environmental Engineering” 2008, vol. 2, nr 1, s. 17.
3 J. Kul ikowski, Człowiek i infosfera, „Problemy” 1978, nr 3, s. 4.
4 Tamże, s. 4.
5 Tamże.
6 F. B ereźnicki, Praca licencjacka i magisterska z pedagogiki, psychologii i socjologii: poradnik 

dla studentów, Kraków 2015, s. 9.
7 Tamże.
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z metodą poznania naukowego i jego rozwój naukowy”8. Kluczowymi kwestiami są: 
opanowanie zasad pisarstwa naukowego, możliwie dogłębne zapoznanie się z  lite-
raturą fachową, umiejętny jej dobór i  selekcja oraz prawidłowe wykorzystanie tre-
ści9. Warto zwrócić uwagę, że zasady pisarstwa naukowego student przyswaja przez 
cały okres studiów i podczas seminariów dyplomowych pod kierunkiem promotora, 
z kolei studiowanie literatury odbywa się i powinno odbywać się w bibliotekach. Ten 
etap zakłada ujawnienie się konkretnych potrzeb informacyjnych odzwierciedlają-
cych aktualne, bieżące zainteresowania, oczekiwania i preferencje. „Potrzeby te może 
zaspokoić tylko prawdziwa i  pełna informacja dostarczona w  przystępnej formie 
i w odpowiednim czasie”10. W kontekście tu omawianym wymiana i dostarczanie in-
formacji możliwe są w profesjonalnych ośrodkach udostępniających naukowe źródła 
informacji, czyli w bibliotekach akademickich i pedagogicznych. 

Infobaza 

Przyjęcie w  niniejszym opracowaniu teoretycznego założenia, że infosferę tworzy 
środowisko informacyjne człowieka zawierające te rodzaje informacji, które są mu 
potrzebne do jego społecznego funkcjonowania11, skłania do pewnej konsekwencji 
w nomenklaturze i uznania, że zasoby bibliotek, które dysponują potrzebnymi źró-
dłami, stanowią – infobazę. Przegląd literatury przedmiotu stanowi nierozłączny ele-
ment badań naukowych. Jest niezbędny do identyfikacji dorobku danej dyscypliny 
i stanu badań. Na tej podstawie student uświadamia sobie cel własnej pracy, formu-
łuje problemy badawcze, wysuwa hipotezy, poznaje metody i techniki badawcze oraz 
przygotowuje się do analizy i interpretacji wyników autorskich badań12. Z doświad-
czeń akademickich wynika, że dobór adekwatnej literatury i jej odpowiednie wyko-
rzystanie sprawiają spory kłopot słuchaczom seminariów dyplomowych. Podstawo-
wą trudność stanowi obszerny dorobek naukowy w danej dziedzinie, którego pełne 
opanowanie przez studentów nie jest możliwe. Zniechęca konieczność odnalezienia 
właściwej literatury, wyczerpującego jej poznania oraz krytycznego ustosunkowania 
się do zawartych w niej poglądów13. 

Warto dokonać przeglądu podstawowych źródeł piśmiennictwa niezbędnych do 
przygotowania pracy licencjackiej czy magisterskiej na kierunku pedagogicznym. 
Do źródeł tych należy zaliczyć encyklopedie i słowniki służące do celów definicyj-
nych, podręczniki, monografie, rozprawy, artykuły naukowe, komunikaty z badań,  

8 J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967, s. 271.
9 F. B ereźnicki, dz. cyt., s. 10.
10 W. Babik, Ekologia informacji katalizatorem równoważenia rozwoju społeczeństwa informacji 

i wiedzy, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2012, nr 2, s. 50.
11 Infosfera, https://pl.wikipedia.org/wiki/Infosfera [dostęp: 28 X 2019].
12 F. B ereźnicki, dz. cyt., s. 15.
13 Tamże.
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recenzje, raporty. Encyklopedie to wydawnictwa ogólne – powszechne (uniwersal-
ne, globalne, zawierające całość zagadnień) i specjalistyczne (zawierające informacje 
z zakresu wybranej dziedziny, dyscypliny). Obowiązkową publikacją encyklopedycz-
ną dla studentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych jest Encyklopedia pedago-
giczna pod redakcją Wojciecha Pomykały wydana w 1997 roku, którą współtworzyli 
wybitni polscy pedagodzy, m.in.: Bogdan Suchodolski, Wincenty Okoń, Tadeusz Le-
wowicki, Władysław Zaczyński, Aleksander Kamiński, a także psycholodzy i socjo-
lodzy: Jan Szczepański, Włodzimierz Szewczuk, Ziemowit Włodarski, Adam Łopat-
ka, Czesław Nosal, Józef Pieter, Zbigniew Pietrasiński. Należy tu wymienić również 
wielotomową Encyklopedię pedagogiczną XXI wieku wydawaną od 2003 roku pod 
redakcją Tadeusza Pilcha. Z kolei słowniki obejmują zbiór wyrazów z objaśnieniami 
i są przydatne podczas precyzyjnego ustalania znaczenia terminów. Do najważniej-
szych publikacji tego rodzaju należy Słownik pedagogiczny W. Okonia, wydany po 
raz pierwszy w 1975 roku, natomiast w 1996 i 2004 roku pojawiło się wydanie po-
szerzone i uzupełnione pod zmienionym tytułem Nowy słownik pedagogiczny. Warto 
wyróżnić również Słownik psychologiczny pod redakcją W. Szewczuka z 1985 roku 
oraz Słownik psychologii Arthura S. Rebera z 2000 roku14.

Podręczniki zawierają wiedzę z  określonej dziedziny nauki zaprezentowaną 
w sposób syntetyczny, w zależności od przyjętego stopnia szczegółowości – albo pre-
zentują zakres elementarny, albo zaawansowany. Wydawnictwa tego rodzaju uwydat-
niają zarys danej problematyki oraz informacje o metodach badawczych. Z punktu 
widzenia dyplomanta korzystne jest wnikliwe przestudiowanie tych działów pod-
ręcznika, które bezpośrednio związane są tematyką pracy, wydaje się to niezbędne, 
aby pozyskać podstawowe dane o przedmiocie badań. Warto zwrócić uwagę, że jeśli 
student nie ma dostępu do wskazanego podręcznika, czasami może skorzystać z jego 
substytutu, czyli skryptu15.

Monografia to opracowanie o charakterze naukowym, kompleksowo i wyczerpu-
jąco traktuje wybrane zagadnienie, zawiera też opis i wyniki badań autora lub więk-
szego zespołu badawczego. Istotne są zwłaszcza te opracowania, które bezpośrednio 
nawiązują do badań studenta, dostarczają cennych informacji teoretycznych i me-
todologicznych, a także bibliograficznych. Z kolei w rozprawie z reguły omawia się 
fragment szerszego problemu, dokonuje się dogłębnej analizy zagadnienia na podsta-
wie literatury i badań własnych autora i badań innych naukowców. „Rozprawa jako 
praca naukowa przedstawia w nowy i odkrywczy sposób jakieś zagadnienie naukowe 
i nie zawsze musi rozstrzygać daną kwestię, może również stawiać hipotezy i wska-
zywać na pewne luki w dotychczasowej wiedzy”16. Proces publikacji rozprawy jest 
zazwyczaj długotrwały, dlatego w celu szybszego dostarczenia informacji o badanym 
zjawisku wydaje się tzw. doniesienia z badań lub komunikaty naukowe17.

14 F. B ereźnicki, dz. cyt., s. 18.
15 Tamże.
16 Tamże, s. 18.
17 Tamże.
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Ważne materiały źródłowe zawarte są w czasopiśmiennictwie naukowym. Arty-
kuły naukowe mogą mieć charakter analityczny, syntetyczny, problemowy. Treści te 
stanowią często doniesienia z badań lub osiągnięć w danej dziedzinie wiedzy, jeszcze 
przed właściwą publikacją w książkach. Z kolei recenzje naukowe to oceny poszcze-
gólnych dzieł i publikacji. Mogą pełnić funkcję opisową lub analityczną. Te pierwsze 
odnoszą się do formalnej strony publikacji poddanej recenzji, te drugie – do wartości 
naukowych. Recenzje mogą być pomocne w przygotowywaniu bibliografii do pracy 
licencjackiej lub magisterskiej18.

Strategia uczenia się w bibliotece

Studenci redagujący prace licencjackie i magisterskie prezentują zróżnicowany po-
ziom kompetencji komunikacyjnych i informacyjnych. Od bardzo dobrej sprawności 
w zakresie poszukiwania i efektywnego wykorzystania źródeł, umiejętnego formu-
łowania problemów badawczych i celów pracy, wysokiej zdolności pisarskiej, przez 
dobre i umiarkowanie dobre kompetencje w tym zakresie, do bardzo niskich, często 
niewystarczających do prowadzenia samodzielnie procesu badawczego i  twórcze-
go. W procesie akademickim funkcjonują jednak elementy wspomagające studenta 
w procedurze dyplomowania, należą do niego: kadra akademicka, proces semina-
ryjny i proseminaryjny, poradniki i skrypty traktujące o zasadach redagowania prac 
licencjackich i  magisterskich. Ważną i  wartościową przestrzeń w  pracy naukowej 
i twórczej stanowią biblioteki.

Zadania promotora polegają na przeprowadzeniu wspólnie ze studentem całego 
procesu dyplomowania w aspekcie formalnym i merytorycznym. Chodzi o wytwo-
rzenie podopiecznemu takich warunków i przestrzeni pracy, które będą pozytywnie 
i rozwojowo oddziaływać na jego umiejętności, predyspozycje, poziom wiedzy i sa-
modzielność w  działaniu. Opiekun towarzyszy dyplomantowi de facto na każdym 
etapie powstawania pracy. Zapoznaje go z właściwą jej strukturą, wprowadza do za-
wartości treściowej i  teoretycznej, pomaga wybrać temat pracy, określić przedmiot 
i cel badań. Zazwyczaj zwiększonej uwagi wymaga przygotowanie części metodolo-
gicznej – wyodrębnienie problemów i hipotez badawczych, zmiennych i wskaźników 
oraz dobór metod, technik i skonstruowanie narzędzi badawczych. Wsparcia wyma-
ga również praca nad analizą badań własnych. 

Rynek wydawniczy dysponuje bogatą ofertą publikacji poradnikowych i podręcz-
nikowych opisujących precyzyjnie nie tylko sam proces powstawania pracy licen-
cjackiej, magisterskiej lub doktorskiej, ale również zawierających zestaw niezbędnych 
informacji praktycznych i metodycznych. Należą do nich m.in.: 

18 Tamże, s. 19.
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 ӹ Praca licencjacka i magisterska z pedagogiki, psychologii i socjologii: poradnik dla 
studentów19, 

 ӹ Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską20, 
 ӹ Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: dyplom: poradnik21, 
 ӹ Jak pisać pracę magisterską22, 
 ӹ Technika pisania prac magisterskich i licencjackich : krótki przewodnik po metodo-

logii pisania pracy dyplomowej23, 
 ӹ I ty możesz zostać magistrem (licencjatem)24, 
 ӹ Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów25, 
 ӹ Technika pisania prac licencjackich i magisterskich: zagadnienia wybrane26.

Specyficzne potrzeby czytelnicze studenta w  procesie dyplomowania kierują 
go do bibliotek i  czytelni. Naturalnym miejscem rozwoju intelektualnego każdego 
studenta jest oczywiście biblioteka uczelniana, ale w  przypadku studenta kierun-
ku pedagogicznego warto korzystać również z  biblioteki pedagogicznej. Oferuje 
ona profesjonalny warsztat informacyjny, w  tym bazy bibliograficzne o  tematyce 
oświatowej, zasoby piśmiennicze, materiały naukowe z  szeroko pojętej pedagogiki 
i czasopiśmiennictwo branżowe, a ogólna infrastruktura przygotowana jest do po-
mocy i wsparcia słuchaczy studiów wyższych, szczególnie przyszłych pedagogów na 
każdym etapie studiów, w tym szczególnie na etapie tworzenia pracy dyplomowej – 
struktura biblioteki, wydziały instrukcyjno-metodyczne, kadra merytoryczna złożo-
na z nauczycieli bibliotekarzy. 

Warto przedstawić specyficzne aspekty w procesie pozyskiwania informacji oraz 
charakterystyczne przejawy w zakresie kompetencji informacyjnych wśród studen-
tów. Obraz ten opieram na założeniach metodologicznych wysuniętych w projekcie 
badawczym dotyczącym kompetencji informacyjnych studentów, prowadzonym na 
Uniwersytecie w Białymstoku przez Katarzynę Borawską-Kalbarczyk, Alicję Korze-
niecką-Bondar i Bożenę Tołwińską27, a także na obserwacjach własnych poczynio-

19 F. B ereźnicki, dz. cyt. 
20 K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 

2015.
21 R. Z enderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: dyplom: poradnik, War-

szawa 2014.
22 J. B oć,  Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
23 R. Z enderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich : krótki przewodnik po 

metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2008.
24 K. Dorosz,  I ty możesz zostać magistrem (licencjatem), Łódź 2010.
25 A. Dudziak, A. Ż ejmo, Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studen-

tów, Warszawa 2008.
26 W. Ż ebrowski, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich: zagadnienia wybrane, Olsz-

tyn 2008.
27 K. B orawska-Kalbarczyk, A. Korzeniecka-B ondar, B. Tołwińska, Zanurzeni w nur-

cie informacji: kompetencje informacyjne studentów z uniwersytetów na pograniczu kulturowym 
polsko-białoruskim, „Ruch Pedagogiczny” 2017, nr 2, s. 55-73.
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nych w przestrzeni uczelnianej i bibliotecznej. I tak, aby określić strukturę procesu 
poszukiwania informacji w sposób uniwersalny, czyli uwypuklić wyłącznie najbar-
dziej charakterystyczne jego elementy i etapy, należy zwrócić uwagę na następują-
ce działania: określenie i artykułowanie potrzeby informacyjnej, tworzenie strategii 
poszukiwania informacji, ich lokalizowanie, pozyskiwanie, porządkowanie, wybór 
i  przetwarzanie oraz respektowanie zasad prawnych i  norm etycznych w  procesie 
pracy z informacjami28. Należy założyć, że w typowo przebiegającym przewodzie na-
ukowym student przechodzi wszystkie wymienione etapy, ale w zależności od jego 
wprawy/umiejętności przebiegają one w mniej lub bardziej zaawansowany, profesjo-
nalny sposób.

Na podstawie doświadczeń i praktyki w zakresie prowadzenia proseminariów, se-
minariów licencjackich, zajęć z metodologii badań pedagogicznych oraz metod efek-
tywnej nauki oraz innych przedmiotów akademickich można wysnuć ogólny wnio-
sek, że słuchacze pierwszego stopnia studiów kierunków pedagogicznych i  innych 
w sytuacji konieczności przygotowania materiału merytorycznego na podany temat 
korzystają najczęściej z zasobów internetowych, poszukują gotowych opracowań, nie 
odczuwają potrzeby poszerzania zakresu poszukiwań, np. o pojęcia pokrewne, ra-
czej nie planują procesu poszukiwania informacji, robią to spontanicznie, podczas 
przerw między zajęciami, nie zwracają uwagi na źródła pochodzenia treści, nie do-
chodzą autorstwa w przypadku „niepodpisanych” artykułów odnalezionych na stro-
nach WWW, zazwyczaj pomijają kwestie praw autorskich, zdarza się, że nawet nie 
zapoznają się z treścią odnalezionego zasobu, zawierzają na ślepo „nieomylnym” tra-
fieniom przeglądarek internetowych. Studenci przygotowujący się do zajęć ćwicze-
niowych, wkładów lub seminariów w większości przypadków nie zadają sobie trudu 
w selekcjonowaniu materiału, kierują się raczej zasadą pierwszy lepszy, nie dążą do 
dokładnego zapoznania się z  treścią, dokonania jej analizy, zrozumienia i krytycz-
nego odniesienia. W niektórych przypadkach trudno odnieść wrażenie, że studenci 
w sytuacji obcowania z wiedzą w procesie lektury odczuwają autentyczne zaintere-
sowanie, pasję, ochotę w pogłębianiu wiedzy czy przyjemność studiowania. Czytanie 
skomplikowanych, naukowych tekstów przysparza problemów, jest trudne – studen-
ci czynią to niechętnie. Podobnie ma się sprawa z pisaniem – konieczność rozwijania 
kompetencji pisarskich realizowana na uczelni przez opracowania referatów, rapor-
tów, case study, esejów, projektów, programów i  innych – opiera się w praktyce na 
korzystaniu z gotowych opracowań. 

Takie postawy i nawyki studentów, choć oczywiście nie dotyczą ogółu, a pewnej 
części społeczności studenckiej, w znaczący sposób utrudniają działania edukacyjne 
samym zainteresowanym, a także komplikują proces wspierania ich przez kadrę aka-
demicką i inne jednostki wspomagające podczas procesu dyplomowania. Dla wpro-
wadzenia czytelnika w atmosferę, jaka towarzyszy pierwszym kontaktom studenta 
dyplomanta z promotorem pracy licencjackiej lub magisterskiej, podaję najczęściej 

28 K. B orawska-Kalbarczyk, dz. cyt., s. 59.
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występujące, charakterystyczne komunikaty pracownika naukowego skierowane do 
seminarzystów: 
 ӹ Proszę systematycznie korzystać z bibliotek.
 ӹ Proszę zapoznać się z literaturą przedmiotu.
 ӹ Proszę poszukać opracowań dotyczących podobnych badań.
 ӹ Proszę sięgnąć do… (i tu wymienia się autorów książek).
 ӹ Proszę korzystać z najnowszej literatury naukowej.
 ӹ Proszę przy wyborze tematu pracy kierować się tym, czy istnieją już opracowania 

na ten temat.
 ӹ Proszę systematycznie sporządzać fiszki i opisy bibliograficzne.

Na dalszym etapie spotkań seminaryjnych, na przykład w fazie opracowywania 
części metodologicznej, zmienia się oczywiście treść komunikatów:
 ӹ Proszę na podstawie literatury przedmiotu oraz opracowań z metodologii badań 

pedagogicznych – określić przedmiot i cel badań (własnych).
 ӹ Proszę sformułować problemy badawcze i wysunąć stosowne do problemów hi-

potezy badawcze.
 ӹ Proszę  – posiłkując się literaturą metodologiczną  – ustalić zmienne i  dobrać 

wskaźniki do zmiennych.
 ӹ Proszę zaznajomić się z zasadami doboru próby do badań.
 ӹ Proszę na podstawie literatury fachowej dobrać metodę, techniki i narzędzia ba-

dawcze, a także opracować procedurę badawczą.
 ӹ Proszę o  przeprowadzenie badań pilotażowych i  właściwych, uporządkowanie 

i opracowanie wyników oraz przygotowanie opracowania statystycznego do ana-
lizy i weryfikacji29.

W  przestrzeni biblioteki akademickiej czy pedagogicznej, w  której student re-
alizuje potrzeby czytelnicze, to on sam jest nadawcą komunikatów do bibliotekarza 
czy pracownika informacji naukowej. Z  pobieżnego przeglądu tych komunikatów 
w PBW w Opolu wynika, że studenci najczęściej werbalizują swoje potrzeby w spo-
sób następujący:
 ӹ Promotor mnie tu wysłał.
 ӹ Promotor kazał mi wybrać temat pracy licencjackiej, ale nie wiem, czego mam 

szukać.
 ӹ Chciałbym wypożyczyć książkę pod tytułem… (i tu zostaje podany temat pracy 

licencjackiej).
 ӹ Jak nie ma takiej książki, to muszę zmienić temat pracy.
 ӹ Jak rozpoznać, że książka jest naukowa?
 ӹ Ja mam taki temat…, ale na pewno nie ma tu książek na ten temat.

29 S. Korczyński, Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki: jak napisać dobrą pracę?: roz-
wiązania praktyczne, narzędzia badawcze, Warszawa 2013, s. 31.
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 ӹ Jak Pan/Pani myśli, czy znajdę w tej książce to, czego potrzebuję do pracy?
 ӹ Czy mogę wypożyczyć podręcznik z metodologii?
 ӹ Czy są tu książki z gotowymi ankietami?
 ӹ Ta jedna książka mi wystarczy.
 ӹ Nie, czasopism nie potrzebuję.
 ӹ Muszę jeszcze raz wypożyczyć taką niebieską książkę, bo nie zrobiłem przypisów.
 ӹ Jak mam szukać książek na temat… samotnego macierzyństwa, metod aktywizu-

jących w przedszkolu, używania narkotyków przez młodzież, postaw osadzonych 
wobec życia w warunkach wolnościowych, aspiracji i planów życiowych studen-
tów, agresji i przemocy w szkole?

Prezentowany materiał pozwala ogólnie dookreślić poziom poszczególnych kom-
ponentów kompetencji informacyjnych. To znaczy ogólnej świadomości i gotowości 
studentów kierunków pedagogicznych, i  nie tylko do przygotowania opracowania 
o  charakterze naukowym. Chodzi tu również o  umiejętności dobrania stosownej  
literatury przedmiotu, sprawności korzystania z bibliotecznych katalogów i baz bi-
bliograficznych, zdolności do efektywnej komunikacji z  promotorem i  biblioteka-
rzem, a także odpowiednie zaawansowanie w pisarstwie badawczym. Doświadcze-
nia akademickie i  biblioteczne pokazują zróżnicowany obraz postaw, zachowania 
i kompetencji studentów – dyplomantów – użytkowników informacji. Postawa wy-
cofująca się i zagubiona, którą charakteryzują takie wypowiedzi jak „Promotor kazał 
mi wybrać temat pracy licencjackiej, ale nie wiem, czego mam szukać”, „Jak nie ma 
takiej książki, to muszę zmienić temat pracy”, „Ja mam taki temat… ale na pewno 
nie ma tu książek na ten temat”. Postawa bierna lub świadcząca o niezrozumieniu 
poleceń promotora – ukryta w komunikatach typu: „Promotor mnie tu wysłał”, „Ta 
jedna książka mi wystarczy”, „Nie, czasopism nie potrzebuję”. Postawa niepewna lub 
wskazująca słabe rozeznanie w zakresie wydawnictw naukowych i procesów biblio-
tecznych: „Jak rozpoznać, że książka jest naukowa?”, „Jak Pan/Pani myśli, czy znajdę 
w  tej książce to, czego potrzebuję do pracy?”, „Czy mogę wypożyczyć podręcznik 
z metodologii?”, „Czy są tu książki z gotowymi ankietami?”. Postawa wskazująca na 
braki planowania procesu badawczego: „Chciałbym wypożyczyć książkę pod tytu-
łem…(i  tu pada temat pracy licencjackiej)”, „Jak mam szukać książek na temat…”, 
„Muszę jeszcze raz wypożyczyć taką niebieską książkę, bo nie zrobiłem przypisów”.

Wypowiedzi studentów, którzy podczas przygotowywania pracy licencjackiej czy 
magisterskiej korzystają z pomocy promotorów i opiekunów naukowych i bibliote-
karzy, pokazują zakres deficytów w kompetencjach zarówno informacyjno-wyszuki-
wawczych, jak i  twórczych oraz pisarskich. Niestety jest on szeroki i  dotyczy bra-
ków merytorycznych zarówno z wiedzy ogólnej, jak i specjalistycznej. Uwidocznia 
się nieumiejętne korzystanie z  zasobów katalogowych, bibliografii i  zestawień te-
matycznych. Młodzi ludzie mają nawyk przeszukiwania baz bibliotecznych w  taki 
sam sposób, w jaki korzystają z popularnych przeglądarek internetowych. Zaskakuje 
ich to, że bazy biblioteczne nie są tak intuicyjne jak Internet i wymagają dyscypliny  
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w tworzeniu słów kluczowych, haseł przedmiotowych oraz precyzji w podawaniu tytu-
łów książek lub nazwisk autorów, współautorów, redaktorów. Obserwacje studentów – 
dyplomantów czytelników – wskazują ponadto, że niektórzy z nich nie mają wypraco-
wanej techniki uczenia się lub strategii czy planu – co, gdzie i jak poznać, przeczytać, 
napisać, uzupełnić w pracy. Tworzenie opracowania o charakterze naukowym jest dla 
większości z nich trudne. Przejawiają też tendencję do upraszczania problemów ba-
dawczych, nie dość wnikliwie analizują wyniki swoich badań, pewnych problemów 
przysparza im proces wnioskowania oraz konstruowania opinii i sądów. Niekorzystne 
jest zjawisko – choć występuje sporadycznie – czytania bez zrozumienia treści, a na 
tym etapie rozwoju kariery edukacyjnej i zawodowej bywa to zastanawiające.

Poziom efektywności procesu korzystania z zasobów piśmienniczych w bibliotece 
uczelnianej lub pedagogicznej zależy od sprawności i kompetencji użytkowników in-
formacji czytelników oraz infrastruktury bibliotecznej. Studenci, którzy przygotowu-
ją pracę licencjacką lub magisterską w bibliotece, mają szansę osiągnąć wyższą kon-
dycję intelektualną, edukacyjną i  twórczą od tych, którzy pracują poza warsztatem 
bibliotecznym. Wydaje się, że najsilniejszym ogniwem wspierającym jest personel 
biblioteki. W przypadku biblioteki pedagogicznej, w której student realizuje potrze-
by informacyjne i czytelnicze w procesie dyplomowania, pracownicy merytoryczni 
odpowiadają za rozpoznanie tych potrzeb, profesjonalne doradztwo, kompleksową 
pomoc w przygotowaniu bibliografii do pracy i w końcu dostarczenie konkretnych 
materiałów bibliotecznych, względnie, w przypadku braku tych materiałów, skiero-
wanie do innej placówki, która nimi dysponuje. 

Nauczyciel bibliotekarz jako promotor pomocniczy

W  takiej rzeczywistości nauczyciel bibliotekarz staje się swoistym promotorem 
pomocniczym. Pracownikiem spoza uczelni, który jednak ma znaczący wpływ na 
przebieg procesu dyplomowania przez konkretne działania w obrębie warsztatu in-
formacyjno-wyszukiwawczego. To ważne wsparcie merytoryczne oraz wzmocnienie 
psychologiczne. Biblioteki pedagogiczne od zawsze pełniły zadania informacyjne 
wobec studentów, szczególnie słuchaczy kierunków pedagogicznych przygotowują-
cych się do zawodu nauczyciela. Ale warto dokonać rewizji tej funkcji i postaw same-
go personelu. W kontekście bowiem niewysokiej aktywności czytelniczej studentów 
i ich niewystarczających kompetencji informacyjnych, a czasami również deficytów 
w zakresie wiedzy ogólnej, większe zaangażowanie na płaszczyźnie metodyki pracy 
z czytelnikiem mogłoby być istotnym środkiem zaradczym i skutecznym czynnikiem 
naprawczym. Nieodzowne jest nowe spojrzenie na potrzeby użytkownika biblioteki. 
Od bibliotekarza wymaga się głębokiej świadomości tego, że potrzeby te są mocno 
zróżnicowane, a także tego, by był gotowy do pracy z czytelnikami o różnym pozio-
mie umiejętności i zaawansowania w przysposobieniu bibliotecznym. Współcześnie 
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konieczne jest indywidualne podejście do czytelnika. Wydaje się, że nie tyle uniwer-
salne standardy pracy, ale właśnie indywidualne, specjalnie przygotowane spektrum 
działań dla indywidualnego klienta decyduje dzisiaj o profesjonalizmie w bibliote-
karstwie. Czytelnik, gdy odczuje, że jest kimś wyjątkowym w bibliotece, a oferta in-
formacyjna jest skrojona specjalnie do jego potrzeb, być może zdecyduje się częściej 
odwiedzać bibliotekę i zachęci do tego swoich znajomych. Zmiana nastawienia wo-
bec czytelników wymaga zmiany mentalnej wśród bibliotekarzy – niezbędna jest do 
tego postawa otwarta, wspierająca i motywująca. A także przekonanie, że przyjazne 
nastawienie i profesjonalizm nie wykluczają się nawzajem. Nauczyciel bibliotekarz 
w  tej nowej wersji miałby nie tylko wskazywać źródła wiedzy, ale również udzie-
lać konkretnych, przetworzonych, wyselekcjonowanych informacji, w przekonaniu 
o pełnieniu funkcji usługowych, w których oczekiwanie klientów jest priorytetem30. 

Uzasadnione jest sprecyzowanie nowych kompetencji nauczyciela bibliotekarza 
jako potencjalnego promotora pomocniczego. Te nowe kompetencje stanowią nie 
tyle nowe umiejętności, ile zwiększoną uważność i pogłębioną świadomość w roz-
poznawaniu potrzeb czytelniczych studentów w procesie dyplomowania, a także do-
brą orientację w różnych rodzajach postaw i poziomach kompetencji interesantów. 
Spektrum ewentualnych nowych działań obejmowałoby zwiększone zaangażowa-
nie i  lepszą skuteczność w takich obszarach jak: popularyzowanie źródeł informa-
cji, organizowanie warsztatu pracy twórczej dla studentów – czytelników, rozwija-
nie u nich umiejętności wyszukiwania wiadomości oraz zdolności komunikacyjne. 
Nieodzowne byłoby wdrożenie nowego systemu pracy z czytelnikiem, opartego na 
systematycznych kontaktach i  szybkiej reakcji na dynamicznie zmieniające się po-
trzeby czytelnicze i  informacyjne wraz z  postępami w  pisaniu pracy dyplomowej. 
W przypadku standardowej pracy z zakresu pedagogiki opracowanie części meryto-
rycznej powinno się opierać na opracowaniach teoretycznych z zakresu przedmio-
towego zagadnienia i pracach obrazujących dotychczasowy dorobek badawczy, do 
opracowania części metodologicznej niezbędne są publikacje z zakresu metod i tech-
nik badawczych w  pedagogice i  naukach społecznych, w  przygotowywaniu części 
prezentującej wyniki i analizę badań własnych pomocne są opracowania dotyczące 
m.in. prowadzenia procesu prawidłowego wnioskowania, logiki, odnoszenia wnio-
sków z próby badawczej do populacji generalnej. Nowe zadania nauczycieli biblio-
tekarzy wymagałyby poszerzenia własnej wiedzy i  kompetencji w  odniesieniu do 
struktury i merytoryki opracowania naukowego, a także konieczność zorientowania 
się w etapach powstawania pracy dyplomowej. A więc to nie tylko nowe spojrzenie 
na potrzeby użytkownika, ale także na własny warsztat pracy. To pobudzenie auto-
refleksji, powzięcie odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy, nastawienie na 
ustawiczne podnoszenie poziomu tej jakości, a także konieczność przeprowadzenia 

30 R. Malesa, Zawód bibliotekarza: między przeszłością a  przyszłością, „Folia Bibliologica” 
2016/2017, t. 48/49, s.  75-86, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desk 
light-321086fe-207f-4fab-9f3a-cdc63355203b [dostęp: 28 X 2019].
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ewaluacji swojego zaangażowania i kompetencji zawodowych i być może modyfika-
cji nawyków, zerwanie z rutyną, zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń. 

Aktualna sytuacja bibliotekarstwa pedagogicznego, jego zasoby i  potencjał ka-
drowy, styl zarządzania, dynamika zmian i  elastyczność ofert, gotowość podejmo-
wana coraz to nowych wyzwań z pogranicza edukacji i kultury oraz pracy nad wy-
twarzaniem informacji oświatowej pozwalają z optymizmem patrzeć na propozycję 
ewentualnego poszerzania zadań nauczycieli bibliotekarzy o  funkcję promotora 
pomocniczego. Z punktu widzenia osoby występującej w roli zarówno promotora, 
jak bibliotekarza, obserwującej studentów zmagających się z  opracowaniem prac 
dyplomowych na uczelni i w bibliotece, wydaje się, że konieczne jest organizowa-
nie systematycznego i profesjonalnego wsparcia dyplomantów w zakresie warsztatu 
informacyjnego. Działania te, realizowane również w bibliotekach pedagogicznych, 
mogłyby w znaczący sposób poszerzyć kompetencje informacyjne studentów, rozwi-
nąć umiejętności w samodzielnym korzystaniu z zasobów piśmienniczych, pogłębić 
świadomość i  odpowiedzialność jako wytwórców nowej informacji i  wiedzy, pod-
nieść znaczenie samej wiedzy w percepcji dyplomantów, a w konsekwencji – poziom 
prac przez nich przygotowywanych, a więc oddziaływać na globalny system i doro-
bek naukowy.

W konsekwencji wywodów teoretycznych przedstawionych we wstępie niniejsze-
go opracowania mówiących, że infosfera to ogólne potrzeby informacyjne człowieka 
(studenta), a  infobaza to miejsce uporządkowanej i  wartościowej informacji (wie-
dzy naukowej niezbędnej do studiowania i przygotowania opracowania naukowego) 
trzeba uznać, że pracownik biblioteki w tej sytuacji odgrywa rolę mediatora, eksper-
ta, pośrednika i wytwórcy materiałów komunikacyjnych, organizatora różnych form 
w komunikacji społecznej31. To przewodnik i partner w docieraniu do wiedzy32, coraz 
częściej nazywany brokerem informacji33. 

Rekapitulacja 

Nowa aranżacja przestrzeni biblioteki pedagogicznej to nie kolejna zbędna dekora-
cja, ale praktyczne i właściwe wykorzystanie istniejącego już potencjału wyrażonego 
w zasobach, warsztacie bibliograficznym, kadrze i ogólnej infrastrukturze bibliotecz-
nej. Nadanie instytucji nowych walorów dydaktycznych i wzmocnienie roli eduka-
cyjnej jest naturalną reakcją na społeczne zapotrzebowanie na centra pracy samo-

31 J. Wojciechowski, Bibliotekarstwo: kontynuacje i zmiany, Kraków 1999, s. 24.
32 B. Feldman, Bibliotekarz dający zauważyć się w społeczeństwie, [w:] Edukacja permanentna 

bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w międzynarodowej perspektywie, red. nauk. 
M. Kocójowa, Kraków 2000, s. 28.

33 B. Szczepańska, Broker informacji: zawód z  przyszłością, czy zawód z  przyszłości, „EBIB” 
2002, nr 11, http://www.ebib.pl/2002/40/szczepanska.php [dostęp: 28 X 2019]. 
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kształceniowej umiejscowione wśród źródeł informacji, publikacji piśmienniczych 
i  opracowań naukowych. Studenci kierunków pedagogicznych, jako potencjalni 
przyszli nauczyciele, obok czynnych zawodowo pracowników oświaty są uprzywile-
jowaną kategorią czytelników w bibliotekach pedagogicznych. Mogą liczyć na organi-
zowanie w bibliotekach profesjonalnego i przyjaznego warsztatu pracy intelektualnej. 
Oczywiście w standardach współczesnego bibliotekarstwa pedagogicznego taka stra-
tegia metodyki pracy z czytelnikiem–studentem nie może być żadnym przywilejem, 
a musi stać się normą. Chodzi tu jednak o szczególnie przyjazne środowisko pracy, 
dobrą atmosferę, nieskrępowane relacje między bibliotekarzem a  użytkownikiem, 
profesjonalne wsparcie w zakresie warsztatu informacyjnego, a  także metodyczne-
go i merytorycznego. Student zlokalizowany w środku systemu informacyjnego ma 
prawo odczuwać lęk i niepewność. Nauczyciel bibliotekarz jako przewodnik po zło-
żonym systemie informacyjno-bibliograficzno-wyszukiwawczym jest istotnym ogni-
wem w procesie przełamywania oporu korzystania z wypożyczalni i czytelni przez 
słuchaczy studiów wyższych i dyplomantów. Jako baczny obserwator postępów w po-
wstawaniu w bibliotece prac licencjackich, magisterskich, dysertacji doktorskich i in-
nych opracowań staje się de facto opiekunem tych rozpraw w aspekcie nawigowania 
ich autorów w systemach wiedzy i źródłach informacji34, a także w zakresie doradztwa 
bibliograficznego, organizacji warsztatu pracy intelektualnej, prezentacji wyselekcjo-
nowanej literatury, wsparcia psychologicznego i motywacji do działania, integracji 
w systemie komunikowania społecznego. Aktywnie współuczestniczy w kreowaniu 
i rozwijaniu kultury informacyjnej społeczności akademickiej.
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Abstrakt

Tekst przedstawia rolę biblioteki pedagogicznej jako miejsca pracy intelektualnej studentów 
kierunków pedagogicznych, w  szczególności tych, którzy przygotowują prace licencjackie 
i magisterskie. Autorka opisuje trudności i brak doświadczenia studentów w poszukiwaniu 
materiałów do pracy o charakterze naukowym. Podaje również uwagi praktyczne oparte na 
własnych doświadczeniach oraz snuje rozważania dotyczące potrzeb edukacyjnych i  stan-
dardowego modelu pozyskiwania informacji przez uczącą się jednostkę.
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Summary

This text presents the role of the pedagogical library as a place of the intellect work of 
pedagogy students, especially those working on their B. A. and M. A. theses. The author 
describes the students’ difficulties and lack of experience in searching for materials of an 
academic nature. She also provides practical comments based on her own experiences and 
reflects on the educational needs and standard model of receiving information by the indi-
vidual who studies.

Słowa kluczowe: biblioteka pedagogiczna, nauczyciel bibliotekarz, student, praca licencjac-
ka, praca magisterska, warsztat informacyjno-wyszukiwawczy, informacja oświatowa, społe-
czeństwo informacyjne, kompetencje informacyjne, czytelnik

Keywords: pedagogical library, teacher librarian, student, B. A. thesis, M. A. thesis, infor-
mation-research workshop, education information, information society, information skills, 
reader
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Urszula Lisowska-Kożuch, Aldona Kruk1

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Nowej Hucie

Kim jesteś Użytkowniku…  

i co możemy dla Ciebie zrobić?

Czytelnik/użytkownik2 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  

w Krakowie, Filii w Nowej Hucie

Wstęp

Ze względu na zmiany zachodzące we współczesnym świecie zmieniają się również 
potrzeby użytkowników bibliotek, w  tym także bibliotek pedagogicznych. Niejed-
na osoba zadaje sobie pytanie, w jakim kierunku należy pójść, aby być potrzebnym 
i atrakcyjnym partnerem dla dotychczasowych i potencjalnych odbiorców usług ofe-
rowanych przez biblioteki? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wiedzieć, co są-
dzą użytkownicy o danej placówce, a następnie rozeznać się w ich potrzebach oraz 
oczekiwaniach. 

1 Artykuł powstał przy współpracy z kierownikiem PBW w Krakowie – Filii w Nowej Hucie 
mgr Aldoną Kruk, która dostarczyła niezbędną dokumentację do napisania artykułu i uczest-
niczyła w przeprowadzaniu badań. 

2 Czytelnik  – ten, kto czytuje książki, czasopisma itp., ten, kto wypożycza książki z  bibliote-
ki – Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/Czytelnik.html [dostęp: 28 X 
2019]. 

 Użytkownik – osoba, grupa osób, instytucja lub organizacja, która ma prawo do użytkowania 
dobra (usługi, technologii, narzędzia) oraz do pobierania z niego pożytku. Użytkownik może 
korzystać z rzeczy w sposób podobny, lecz jednak nie identyczny, jak czyni to jej właściciel – 
Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Użytkownik [dostęp: 28 X 2019]. 

 Klient – podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej 
dystrybucji oraz nabywający prawa do jej własności. Klientem są nie tylko osoby fizyczne, ale 
także osoby prawne i jednostki administracji publicznej dokonujące zakupów towarów i usług 
oferowanych na rynku – Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Klient [do-
stęp: 28 X 2019].
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W  artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych 
w  pierwszych miesiącach 2019 roku przez pracowników Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w  Krakowie  – Filii w  Nowej Hucie (PBW  – Filia w  Nowej Hucie), 
mających na celu poznanie opinii o  placówce oraz rozpoznanie potrzeb i  oczeki-
wań czytelników/użytkowników odnośnie do funkcjonowania biblioteki, propono-
wanych przez nią usług i dotychczasowej oferty. Aby w pełni osiągnąć zamierzony 
cel, przy pisaniu artykułu posłużono się nie tylko metodą badań ankietowych, lecz 
także analizą dokumentacji wewnętrznej biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem 
sprawozdań statystycznych, sprawozdań opisowych, raportów z wcześniej prowadzo-
nych badań ankietowych oraz rejestru czytelników. Przydatne okazały się także me-
toda obserwacji oraz rozmowy prowadzone z czytelnikami. Pomocne były również 
techniki statystyczne. Uzyskane dane przyczynią się do udoskonalenia działalności 
PBW – Filii w Nowej Hucie oraz uatrakcyjnienia oferty usług proponowanych przez 
filię, zgodnie z oczekiwaniami jej użytkowników.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie –  
Filia w Nowej Hucie

Początki filii sięgają 1971 roku, kiedy to w Nowej Hucie została powołana Dzielnico-
wa Biblioteka Pedagogiczna, utrzymywana do 1992 roku z funduszy przeznaczonych 
na rozwój oświaty w  dzielnicy. Nadzór merytoryczny nad placówką od początku 
sprawowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie. Od 1993 roku filia 
podlega PBW także finansowo. W latach 1971-1990 biblioteka zajmowała pomiesz-
czenia w Szkole Podstawowej nr 91 na osiedlu Handlowym 4, a następnie w Szkole 
Podstawowej nr 83 na osiedlu Willowym nr 1. W latach 1991-2017 placówka funk-
cjonowała w budynku na osiedlu Szkolnym 22, gdzie zajmowała lokal dwupoziomo-
wy o powierzchni około 500 m². W październiku 2017 roku nastąpiła kolejna zmiana 
lokalizacji – obecnie siedziba biblioteki mieści się na osiedlu Kościuszkowskim 2a3. 
Wyremontowany lokal, wyposażony w nowe meble, składa się z 11 pomieszczeń i zaj-
muje 275 m². Wyodrębniono w  nim miejsce na wypożyczalnię, szatnię, czytelnię, 
w  której odbywają się również szkolenia, warsztaty i  zajęcia edukacyjne, magazyn 
czasopism, cztery magazyny książek, pomieszczenie gospodarcze, dwie toalety oraz 
wiatrołap. Godziny pracy zostały dostosowane do oczekiwań użytkowników biblio-
teki, poznanych m.in. dzięki badaniom ankietowym przeprowadzonym w placówce 
w 2016 roku4. Filia nie posiada programu komputerowego, za pomocą którego moż-

3 Filia w Nowej Hucie, https://www.pbw.edu.pl/filie/filia-w-nowej-hucie [dostęp: 28 X 2019].
4 A. Kruk, Ankieta na temat potrzeb edukacyjnych i  czytelniczych nauczycieli korzystających 

z zasobów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filii w Nowej Hucie – raport, dokument nie-
publikowany przechowywany w Archiwum PBW w Krakowie, 2016.
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na by prowadzić ewidencję, opracowanie i udostępnianie księgozbioru, w związku 
z tym nie ma możliwości udostępnienia informacji o zbiorach online.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w  Krakowie  – Filia w  Nowej Hucie od 
początku swojego istnienia wspiera nauczycieli, studentów i inne osoby zaintereso-
wane dokształcaniem się, m.in. przez gromadzenie specjalistycznego księgozbioru, 
głównie z zakresu psychologii, pedagogiki i nauk pokrewnych. Gromadzi ponadto 
publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, objęte ramo-
wymi programami nauczania, materiały wspierające szkoły i placówki w realizacji 
ich zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, piśmiennictwo z zakresu 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej; biblioteka posiada również bogaty zbiór 
książek z zakresu literaturoznawstwa. Filia jest jedyną placówką oświatową w No-
wej Hucie, która ma duży zbiór archiwalnej prasy pedagogicznej oraz prenumeruje 
i udostępnia kilka tytułów czasopism. Są to: „Biblioteka w Szkole”, „Problemy Opie-
kuńczo-Wychowawcze”, „Remedium”, „Szkoła Specjalna”, „Wychowanie na co Dzień”, 
„Wychowanie w Przedszkolu”, „Wychowawca” oraz „Życie Szkoły”.

Stan zbiorów dnia 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco:
 ӹ druki zwarte – 37036 egzemplarzy,
 ӹ wydawnictwa ciągłe – 3094 roczniki,
 ӹ zbiory specjalne – 313 jednostek inwentarzowych5.

Warsztat informacyjno-bibliograficzny dostosowany jest do potrzeb użytkow-
ników biblioteki. Gromadzona od wielu lat kartoteka zagadnieniowa liczy obecnie 
540 haseł i  stanowi solidną podstawę dla osób poszukujących materiałów do prac 
dyplomowych czy magisterskich. Uznaniem cieszą się też zestawienia tematyczne 
tworzone na bieżąco, będące reakcją na wzrost zainteresowania określonym tematem 
czy związane z aktualnymi kierunkami polityki oświatowej państwa. 

Oferta edukacyjna kierowana jest głównie do wychowanków przedszkoli 
i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. Biblioteka organizuje cykle zajęć dla 
dzieci z przedszkoli pt. Czytam sobie w bibliotece, mające na celu przyzwyczajenie 
małych czytelników do aktywnego słuchania i zachęcenie do czytania. Wśród propo-
nowanych tematów znalazły się m.in. 
 ӹ Kocie opowieści, 
 ӹ Kosmiczna przygoda, 
 ӹ W krainie legend, 
 ӹ Z wizytą u dinozaurów, 
 ӹ Mój przyjaciel pies, 
 ӹ Fantastyczny sposób na nudę, 
 ӹ Podróże małe i duże, 
 ӹ Mali architekci wielkiej Nowej Huty. 

5 K-03, Sprawozdanie biblioteki za 2018 r., dokument niepublikowany przechowywany w Archi-
wum PBW w Krakowie, 2018.
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Do przygotowania scenariuszy zajęć wykorzystano książki znanych autorów: 
 ӹ Marcina Barana Kłopoty z mlekiem dla kota,
 ӹ Wojciecha Widłaka Marta i ufoludek oraz O smoku spod Wawelu,
 ӹ Joanny Jagiełło Oko w oko z diplodokiem,
 ӹ Rafała Witka Dobry pies,
 ӹ Natalii Fiedorczuk-Cieślak Koronkowa parasolka z Gdyni.

Dla dorosłych czytelników w 2018 roku organizowano warsztaty w ramach kam-
panii Mind the Mind – zwalczamy stygmat zaburzeń psychicznych. Nauczyciele biblio-
tekarze mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach w ramach sieci współpracy, 
w warsztatach tworzenia lapbooków oraz spotkaniach na temat ewidencji podręcz-
ników. We współpracy z innymi placówkami filia przeprowadziła dla uczniów Mię-
dzyfilialny Konkurs Literacki Ta, co nie zginęła… i  grę miejską pt. A  kuku! Panie 
Generale. 

Oprócz wymienionych działań w filii odbyły się trzy czasowe wystawy: Kulinarne 
podróże, wystawa prac pokonkursowych wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 6 w Krakowie, Współczesna rodzina oraz Zakładki książkowe. Ofertę filii w tym 
zakresie wzbogaciła całoroczna wystawa poświęcona Zbigniewowi Herbertowi.

W statucie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Kra-
kowie, w rozdziale Cele i zadania, zamieszczono sformułowanie, w którym zawarto 
główny cel jej istnienia oraz wskazano grupę użytkowników: 

Biblioteka służy w  szczególności wspieraniu procesu kształcenia i  doskonalenia 
nauczycieli, a  także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz 
placówek, o  których mowa w  art. 2 pkt 3-5 i  7 ustawy z  dnia 7 września 1991  r. 
o  systemie oświaty, zwanych dalej „placówkami”, zakładów kształcenia nauczycieli 
i placówek doskonalenia nauczycieli”6.

Grupa odbiorców została doprecyzowana w regulaminie korzystania ze zbiorów 
i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej oraz jej poszczególnych filii, dokład-
nie w punkcie dotyczącym zapisu, w którym określono, że z biblioteki mogą korzy-
stać nauczyciele, studenci i słuchacze szkół pomaturalnych, niepełnoletni uczniowie 
szkół ponadpodstawowych, pozostałe osoby pełnoletnie7.

Kim zatem jest użytkownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie – 
Filii w Nowej Hucie? Z danych uzyskanych dzięki analizie rejestru czytelników za 
2018 rok wynika, że zapisano wówczas do biblioteki 246 osób, z czego dominującą 

6 Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej /PBW/ w Krakowie im. Hugona Kołłątaja w Kra-
kowie, rozdz.II, Cele i zadania, § 2 pkt 1, https://www.pbw.edu.pl/o-bibliotece/biblioteka/statut 
[dostęp: 28 X 2019].

7 Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona 
Kołłątaja w  Krakowie, Zasady korzystania ze zbiorów, § 2 pkt 7, https://www.pbw.edu.pl/o- 
bibliotece/biblioteka/regulamin [dostęp: 28 X 2019].
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grupę stanowiły kobiety w liczbie 220 (89,43%). Mężczyzn było niewielu, zaledwie 
26, stanowiąc tym samym 10,57% ogólnej liczby zarejestrowanych czytelników.

Tab. 1. Struktura czytelników zarejestrowanych w 2018 roku

Zawód/
zajęcie Nauczyciel Nauczyciel 

akademicki Student Uczeń Inny Razem

Liczba 127 5 45 2 67 246
Odsetek % 51,63% 2,03% 18,3% 0,81% 27,23% 100%

Źródło: opracowanie własne.

Najliczniejszą grupę użytkowników biblioteki stanowili nauczyciele, którzy z wy-
nikiem 51,63% wszystkich zarejestrowanych osób uplasowali się na pierwszym miej-
scu. Jeśli doda się jeszcze pięciu nauczycieli akademickich, procent ten wzrasta do 
53,66%. Dość liczną grupę (27,23%) stanowili czytelnicy zaliczani do „Innych”, czy-
li tych, którzy w oświacie nie pracują, ale korzystają ze zbiorów i oferty biblioteki, 
głównie w  celach samokształcenia lub doskonalenia. Z  księgozbioru placówki ko-
rzystało również 45 studentów, którzy stanowili 18,3% ogółu czytelników. Znikoma 
w 2018 roku była liczba uczniów, bo zaledwie dwóch (0,81%).

Tab. 2. Liczba zarejestrowanych w 2018 roku nauczycieli z podziałem na rodzaj placówki

Rodzaj placówki oświatowej Liczba nauczycieli Odsetek
Żłobek 8 6,3%
Przedszkole 46 36,22%
Szkoła podstawowa 41 32,28%
Gimnazjum 2 1,57%
Zespół Szkół Integracyjnych (szkoła podstawowa 
i gimnazjum)

2 1,57%

Szkoła ponadpodstawowa  – liceum ogólnokształ-
cące i  zespoły szkół ogólnokształcących, techni-
kum, zespół szkół zawodowych, szkoły policealne

13 10,24%

Zespół Szkół Specjalnych 3 2,36%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1 0,79%
Centrum Kształcenia Żak 1 0,79%
Centrum Kształcenia Ustawicznego 1 0,79%
Warsztaty Terapii Zajęciowej 1 0,79%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 1 0,79%
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 7 5,51%
Razem 127 100%

Źródło: opracowanie własne.
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Ze zbiorów placówki najliczniej korzystali nauczyciele zatrudnieni w  przed-
szkolach oraz szkołach podstawowych. Pierwsi z nich stanowili 36,22% wszystkich 
czytelników; nieco mniej było nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych – 
32,28%. Na trzecim miejscu z  wynikiem 10,24% znaleźli się nauczyciele pracują-
cy w  szkołach ponadpodstawowych: liceach i  zespołach szkół ogólnokształcących, 
technikach, zespołach szkół kształcących na potrzeby różnych zawodów (gastrono-
micznych, budowlanych, ekonomicznych), a także w szkołach policealnych. Siedem 
osób (5,51%) to pracownicy PBW, różnych filii i wydziałów. Pośród zarejestrowanych 
czytelników odnotowano również przedstawicieli Zespołów Szkół Integracyjnych, 
Zespołów Szkół Specjalnych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 
Pojedyncze osoby zatrudnione były w różnych centrach kształcenia, Warsztatach Te-
rapii Zajęciowej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Jak już wspomniano powyżej, z biblioteki korzystają również nauczyciele akade-
miccy. Trzech z nich zatrudnionych było na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krako-
wie, po jednym na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Gdzie kształciło się 45 studentów zarejestrowanych w 2018 roku? 

Tab. 3. Liczba zarejestrowanych w 2018 roku studentów – podział według uczelni

Nazwa uczelni Liczba studentów Odsetek
Uniwersytet Pedagogiczny 13 28,89%
Akademia Ignatianum 9 20%
Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego 7 15,55%
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 4 8,9%
Uniwersytet Jagielloński 4 8,9%
Uniwersytet Ekonomiczny 2 4,44%
Szkoła Wyższa im. Jańskiego Wydział Zamiejscowy 
w Krakowie

1 2,22%

Politechnika Krakowska 1 2,22%
Akademia Górniczo-Hutnicza 1 2,22%
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 1 2,22%
Uniwersytet Śląski Wydział w Cieszynie 1 2,22%
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarno-
wie

1 2,22%

Razem 45 100%

Źródło: opracowanie własne.

Najliczniejszą grupę stanowili studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym 
(28,89%), po nich w Akademii Ignatianum (20%), a następnie w Krakowskiej Aka-
demii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (15,55%). Po cztery osoby kształciły się 
na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim (po 
8,9%). Dwóch studentów uczyło się w Uniwersytecie Ekonomicznym (4,4%). Odno-
towano też po jednym przedstawicielu z innych uczelni mieszczących się na terenie 
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Krakowa, czyli ze Szkoły Wyższej im. Jańskiego, z Politechniki Krakowskiej i Aka-
demii Górniczo-Hutniczej oraz trzech spoza terenu naszego miasta: ze Staropolskiej 
Szkoły Wyższej w Kielcach, z Uniwersytetu Śląskiego i Małopolskiej Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w  Tarnowie. Nieliczną grupę stanowili uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata w Krakowie. 

Należy jednak zaznaczyć, że nie tylko ci zarejestrowani czytelnicy odwiedzali filię. 
Do tej liczby należy doliczyć jeszcze osoby biorące udział w spotkaniach w ramach 
sieci współpracy i wspomagania, różnych szkoleniach i warsztatach organizowanych 
przez pracowników biblioteki. Łącznie w jedenastu spotkaniach, warsztatach i szko-
leniach uczestniczyło 186 osób oraz 1269 dzieci i uczniów korzystających z oferty 
edukacyjnej placówki (w tym w przeprowadzonych 54 lekcjach). We wspomnianych 
wcześniej konkursie i  grze literackiej udział wzięło odpowiednio 26 i  28 uczniów 
z terenu Nowej Huty8. 

Analiza badań ankietowych przeprowadzonych  
wśród użytkowników PBW – Filii w Nowej Hucie,  

zarejestrowanych w 2018 roku

W celu poznania opinii o PBW – Filii w Nowej Hucie oraz rozpoznania aktualnych 
potrzeb i oczekiwań użytkowników przygotowano kwestionariusz anonimowej an-
kiety zawierający 17 pytań zasadniczych: osiem z nich stanowiły pytania zamknięte, 
wprowadzono ponadto cztery pytania półotwarte i pięć otwartych, dających całko-
witą swobodę wypowiedzi. Pytania zogniskowano wokół następujących problemów: 
źródła informacji o PBW – Filii w Nowej Hucie, częstotliwość korzystania z placów-
ki, powody korzystania, ocena księgozbioru, ocena prenumerowanych czasopism, 
potrzeby i  oczekiwania w  zakresie usług informacyjnych, potrzeby i  oczekiwania 
w zakresie oferty edukacyjnej i szkoleniowej, inne propozycje respondentów w za-
kresie sugerowanych zmian.

Do badań przyjęto następujące hipotezy: dotychczasowi użytkownicy oceniają 
wysoko oferowane dotąd usługi, widzą jednak potrzebę komputeryzacji filii. Użyt-
kownicy zwracają także uwagę na brak sprzętu komputerowego dostępnego dla nich.

Badania prowadzono w styczniu i  lutym 2019 roku. Spośród 246 zarejestrowa-
nych w 2018 roku czytelników kwestionariusz wypełniło 75 osób (30,49% ogółu czy-
telników), 26 w postaci tradycyjnej, a 49 w wersji elektronicznej. 

Ze względu na liczną przewagę zapisanych do filii kobiet nie dziwi fakt, że ta płeć 
dominowała w badaniach – kwestionariusz wypełniły 72 kobiety, co daje 96% ankie-
towanych; tylko trzech mężczyzn, czyli 4% wzięło udział w badaniach. 

Zróżnicowany był także wiek respondentów udzielających odpowiedzi: 

8 Dane uzyskane od kierownika filii.
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Tab. 4. Wiek respondentów

Wiek Liczba wskazań Odsetek 75=100%
16-19 - -
20-24 4 5,3%
25-44 41 54,7%
25-35 20 26,7%
36-44 21 28%
45-60 28 37,3%
Powyżej 60 2 2,7%
Razem 75 100%

Źródło: opracowanie własne.

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w  przedziale od 25. do 44. roku życia 
(54,7%), a po nich ankietowani w wieku od 45 do 60 lat (37,3%). Nieliczni reprezen-
towali przedziały wieku od lat 20 do 24 (5,3%) oraz powyżej 60. roku życia (2,7%). 
Nie odnotowano żadnego ankietowanego mającego od 16 do 19 lat. Najczęściej kwe-
stionariusz wypełniali nauczyciele – 78,66% wszystkich respondentów, było również 
kilkoro studentów (12%) i osób ze statusem „Inni” (9,33%). Dla nauczycieli przygo-
towano dodatkowe pytania z prośbą o odpowiedź na nie. Dzięki analizie odpowiedzi 
uzyskano szersze informacje charakteryzujące dokładniej odbiorców naszych usług. 

Tab. 5. Nauczyciele biorący udział w badaniu według miejsca pracy

Miejsce pracy Liczba wskazań Odsetek 59=100%
Przedszkole 22 37,29%
SP razem 21 35,59%
SP Klasy 1-3 11 18,64%
SP Klasy 4-8 10 16,95%
Gimnazjum - -
Szkoła średnia 6 10,17%
Inna placówka oświaty 10 16,95%
Razem 59 100%

Źródło: opracowanie własne.

Wypełniający kwestionariusz nauczyciele pracują przede wszystkim w  przed-
szkolach (37,28%) i szkołach podstawowych (35,59%). Kolejną grupę zatrudnionych 
stanowili pracownicy innych placówek oświaty (16,95%) oraz nauczyciele ze szkół 
ponadpodstawowych (10,17%). Dokształcający się nauczyciele to przede wszystkim 
osoby w stopniu nauczyciela dyplomowanego (37,29%) oraz kontraktowego (32,2%). 
Nieco mniej aktywni okazali się stażyści (16,95%), a najmniej liczną grupę stanowili 
nauczyciele mianowani (13,56%).
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Tab. 6. Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego

Stopień awansu zawodowego Liczba wskazań Odsetek 59=100%
Stażysta 10 16,95%
Kontraktowy 19 32,20%
Mianowany 8 13,56%
Dyplomowany 22 37,29%
Razem 59 100%

Źródło: opracowanie własne.

Niebagatelny jest również staż pracy tej grupy zawodowej: 

Tab. 7. Nauczyciele według stażu pracy

Staż pracy Liczba wskazań Odsetek 59=100%
1-5 20 33,90%
6-10 9 15,25%
11-15 7 11,86%
16-20 3 5,09%
Powyżej 20 20 33,90%
Razem 59 100%

Źródło: opracowanie własne.

Osoby znajdujące się w dwóch przedziałach wiekowych uzyskały w tym pytaniu 
identyczną liczbę wskazań – 33,9%, a byli to respondenci pracujący powyżej 20 lat 
oraz ci, którzy staż pracy mieli nie dłuższy niż pięć lat. W  badaniu wzięło udział 
dziewięciu respondentów deklarujących od sześciu do 10 lat stażu (15,25%) i sied-
miu legitymujących się 11-15-letnim okresem zatrudnienia (11,86%). Zarejestrowa-
no również trzy osoby mające od 16 do 20 lat pracy (5,09%).

Źródła informacji o PBW – Filii w Nowej Hucie

W świecie, w którym żyjemy, zewsząd jesteśmy bombardowani natłokiem różnych 
informacji. Jednocześnie każda instytucja, placówka, firma pragnie pozyskać jak naj-
szerszą grupę potencjalnych odbiorców jej usług. Po jakie środki i narzędzia sięgnąć, 
aby informacja o istnieniu PBW – Filii w Nowej Hucie dotarła do zainteresowanych? 
Podpowiedzi udzielili nasi czytelnicy, odpowiadając na pytanie: Skąd dowiedziała się 
Pani / dowiedział się Pan o istnieniu PBW – Filii w Nowej Hucie?
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Tab. 8. Źródła informacji o PBW – Filii w Nowej Hucie 

Źródło informacji Liczba wskazań Odsetek 75=100%9 Odsetek odpowiedzi 
91=100%

Znajomi, rodzina 44 58,7% 48,3%
Internet 26 34,7% 28,6%
Inne 17 22,7% 18,7%
Materiały reklamowe 3 4% 3,3%
Prasa lokalna 1 1,3% 1,1%
Razem 91 - 100%

Źródło: opracowanie własne.

Najczęstszym źródłem informacji okazali się bliscy znajomi i  rodzina (tak za-
deklarowało 58,7% respondentów), po nich Internet, w którym informacji szukało 
34,7% badanych oraz „Inne” źródła (22,7%). Najrzadziej wskazywano na materia-
ły reklamowe (4%) oraz prasę lokalną (1,3%). Szczegółowych wyjaśnień w warian-
cie „Inne” udzieliło 16 osób: część osób wskazywała na położenie biblioteki, bliskie 
miejsce zamieszkania danej osoby, niektórzy o istnieniu filii dowiadywali się w miej-
scu pracy. Były osoby, którym informacji udzielili pracownicy z  innych typów bi-
bliotek, nauczyciele czy studenci. Korzystano również z wyszukiwarki Google albo 
przypadkowej okoliczności: „Przechodząc obok budynku, przypadkiem zauważyłam 
bibliotekę”10. 

Częstotliwość korzystania z PBW –  
Filii w Nowej Hucie

Mocno zróżnicowana była częstotliwość korzystania z PWB – Filii w Nowej Hucie:

Tab. 9. Częstotliwość korzystania z PBW – Filii w Nowej Hucie

Częstotliwość Liczba wskazań Odsetek 75=100%
Raz na 2-3 miesiące 20 26,7%
Przynajmniej raz w miesiącu 19 25,3%
Kilka 2-3 razy miesiącu 13 17,3%
Przynajmniej raz w roku 9 12%
Raz na pół roku 8 10,7%
Sporadycznie, rzadziej niż raz 
w roku

6 8%

9 Procenty nie sumują się do stu, gdyż badani mieli możliwość udzielenia więcej niż jednej 
odpowiedzi.

10 Wszystkie wypowiedzi pochodzą z kwestionariuszy. Zachowano oryginalną pisownię.
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Kilka razy w tygodniu - -
Razem 75 100%

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli nr 9, respondenci najczęściej od-
wiedzali naszą filię raz na dwa, trzy miesiące (26,7%) lub raz w miesiącu (25,3%). Na 
trzecim miejscu znaleźli się ci, którzy przychodzili do biblioteki kilka razy w miesią-
cu (17,3%). Po nich odnotowano grupę osób korzystających przynajmniej raz w roku 
(12%), a dalej użytkowników przychodzących raz na pół roku (10,7%) i tych, którzy 
korzystali z usług placówki sporadycznie (8%). 

Powody korzystania z PBW – Filii w Nowej Hucie

Różne były powody przychodzenia do biblioteki:

Tab. 10. Powody korzystania z PBW – Filii w Nowej Hucie 

Powód Liczba  
wskazań

Odsetek 
75=100%11

Odsetek odpowiedzi 
271=100%

Wypożyczam książki 69 92% 25,46%

Korzystam z czasopism 37 49,3% 13,65%

Korzystam z książek 
w czytelni

33 44% 12,18%

Przychodzę po informację 32 42,7% 11,81%

Biorę udział w szkoleniach, 
warsztatach

30 40% 11,07%

Korzystam z zestawień tematycz-
nych

17 22,7% 6,28%

Korzystam z kartotek 14 18,7% 5,17%

Biorę udział w spotkaniach 
w ramach sieci współpracy

11 14,7% 4,06%

Biorę udział w konkursach orga-
nizowanych przez filię

10 13,3% 3,69%

Przychodzę z  dziećmi na zajęcia 
edukacyjne

7 9,3% 2,58%

11 Procenty nie sumują się do stu, gdyż badani mieli możliwość udzielenia więcej niż jednej 
odpowiedzi.
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Oglądam wystawy organizowane 
w filii

7 9,3% 2,58%

Inne 4 5,3% 1,48%

Razem 271 - 100%

Źródło: opracowanie własne.

Ponad 90% użytkowników biblioteki przychodzi po to, by wypożyczyć książki 
(92%), 49% sięga po czasopisma, 44% korzysta z książek na miejscu, 42,7% przycho-
dzi po informację, a 40% bierze udział w  szkoleniach i/lub warsztatach. Pozostałe 
wskazania mieściły się w  zakresie od 5,3% (wariant „Inne”) do 22,7% (korzystam 
z zestawień tematycznych) – szczegółowe informacje zawarto w tabeli nr 10. Należy 
tu dodać, że wszystkie osoby, które zaznaczyły wariant „Inne”, doprecyzowały swoją 
wypowiedź, dlaczego przychodzą do placówki: szukają porady lub chcą wymienić 
się doświadczeniami, potrzebują materiałów do pisania artykułów bądź uczestniczą 
z uczniami w konkursach. Odpowiedzi najczęściej zaznaczane są zbieżne z tymi osią-
gniętymi w ogólnopolskim badaniu satysfakcji użytkowników bibliotek pedagogicz-
nych przeprowadzanych od października 2016 do stycznia 2017 roku12.

Ocena księgozbioru

Dobrze oceniono gromadzone w placówce zbiory:

Tab.11. Ocena księgozbioru pod względem tematycznym

Liczba wskazań Odsetek 75=100%
Tak 46 61,33%
Nie 13 17,33%
Nie wiem / nie mam zdania 16 21,33%
Razem 75 100%

Źródło: opracowanie własne.

Ponad połowa (61,3%) ankietowanych pozytywnie oceniła księgozbiór znajdu-
jący się w  bibliotece. Nie miało zdania na ten temat 21,3% respondentów, 17,3% 
wyraziło niezadowolenie w tym zakresie. Do niezadowolonych z oferty skierowano 
kolejne pytanie, dotyczące wskazania tematyki książek, mogących poszerzyć zbiory  

12 A. Zawałkiewicz, Podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania satysfakcji użytkowników 
bibliotek pedagogicznych, „Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy” 2017, nr 6, s. 41-42, https://bnb.
oeiizk.waw.pl/6-2017/9_zawalkiewicz.pdf [dostęp: 28 X 2019].
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i  wzbogacić/rozbudować konkretny dział. Dodatkowo pojawił się wariant „Inne”, 
dający możliwość wpisania konkretnego tytułu książki lub podania tematyki i dzie-
dziny nieujętych w wymienionych wcześniej odpowiedziach. Co ciekawe, swoje pro-
pozycje zamieścili tam również ci, którzy nie mieli zdania odnośnie do księgozbioru. 
Ogółem w kwestionariuszu pojawiły się 33 propozycje.

Tab. 12. Propozycje wzbogacenia księgozbioru PBW – Filii w Nowej Hucie

Liczba  
wskazań

Odsetek  
75=100%

Odsetek odpowiedzi 
33=100%

Książki z zakresu psychologii 13 17,33% 39,4%
Książki z zakresu pedagogiki 11 14,67% 33,3%
Książki z zakresu socjologii - - -
Książki z  zakresu metodyki 
nauczania

6 8% 18,2%

Inne 3 4% 9,1%
Razem 33 44% 100%

Źródło: opracowanie własne.

Pomimo tego, iż w ofercie palcówki znajduje się wiele książek z zakresu psycho-
logii, ten wariant zaznaczyło 17,33% biorących udział w  badaniu. Nieco mniejsza 
grupa wskazała również na książki z pedagogiki (14,67% odpowiedzi), 8% chciałoby 
więcej książek z metodyki nauczania, a 4% zaznaczyło „Inne”. Respondenci chcieliby, 
żeby do filii kupiono publikacje na temat autyzmu, porozumienia bez przemocy, al-
ternatywnych sposobów komunikacji, zachowań trudnych, psychologii rozwojowej, 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, logopedii i  terapii, niepełnosprawności 
intelektualnej, geragogiki, wychowania moralnego, ddd (dorosłe dzieci dysfunkcyj-
ne), a  także by pozyskano nowości z zakresu nauk przyrodniczych, nowszych wy-
dań pedagogiki zabawy, o Nowej Hucie (w związku z 70. rocznicą powstania Nowej 
Huty).

Wiele tytułów można odnotować w zbiorach biblioteki; być może część osób bio-
rących udział w badaniach miała na myśli najnowsze tytuły, których jeszcze filia nie 
kupiła, albo ich wypowiedź wynika z  tego, że w bibliotece znajduje się po jednym 
egzemplarzu wielu tytułów, a duże zapotrzebowanie na nie skutkuje tym, że okres 
oczekiwania na zwrot dla wielu okazuje się zbyt długi.

Ocena prenumerowanych czasopism

Ankieta miała też dać odpowiedź na pytania dotyczące korzystania z prenumerowa-
nych czasopism oraz oferowanych tytułów. 
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Tab. 13. Wykorzystanie prenumerowanych czasopism w PBW – Filii w Nowej Hucie

Liczba wskazań Odsetek 75=100%
Tak 37 49,3%
Nie 38 50,7%
Razem 75 100%

Źródło: opracowanie własne.

Z analizy odpowiedzi na pytania poruszane w ramach tego problemu wynika, że 
po czasopisma sięgało 49,3% badanych osób, natomiast 50,7% czytelników nie czuło 
takiej potrzeby. 

Tab.14. Ocena prenumerowanych czasopism

Liczba wskazań Odsetek 75=100%
Tak 23 30,7%
Nie 4 5,3%
Nie wiem/nie mam zdania 48 64%
Razem 75 100%

Źródło: opracowanie własne.

Dla 30,7% respondentów oferta prenumerowanej prasy jest wystarczająca. Nie-
wielka liczba czytelników (5,3%) nie czuła się usatysfakcjonowana w tym zakresie. 
To właśnie do nich skierowano kolejne pytanie z prośbą o wskazanie tytułów, które 
należałoby do biblioteki zakupić. Wszyscy, którzy zaznaczyli „nie”, doprecyzowali 
swoją wypowiedź, podając konkretne tematy i tytuły. Wymieniono czasopisma logo-
pedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, z pedagogiki specjalnej, geragogiki, geron-
tologii oraz podano konkretne tytuły: „Doradca Zawodowy”, „Logopedia”, „Świetli-
ca”, „Charaktery”.
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Potrzeby i oczekiwania  
w zakresie usług informacyjnych

Kolejnym problemem było poznanie opinii o oferowanych przez filię usługach infor-
macyjnych i poznanie aktualnych potrzeb w tym zakresie.

Tab. 15. Usługi informacyjne oferowane przez PBW – Filię w Nowej Hucie  

Usługi informacyjne Liczba  
wskazań

Odsetek 
75=100%13

Odsetek odpowiedzi 
269=100%

Informacje o  nowościach książ-
kowych

54 72% 20,07%

Możliwość zapytań e-mailowych 
o dostępność książek

53 70,7% 19,71%

Informacje o szkoleniach, warsz-
tatach, konferencjach (organizo-
wanych przez bibliotekę i  inne 
placówki)

49 65,3% 18,29%

Możliwość e-mailowej prolonga-
ty książek

46 61,3% 17,11%

Informacje o wystawach, impre-
zach odbywających się w biblio-
tece

40 53,3% 14,87%

Informacje o  zestawieniach bi-
bliograficznych

27 36% 10,04%

Razem 269 - 100%

Źródło: opracowanie własne.

Z  punktu widzenia ankietowanych interesującymi usługami informacyjnymi 
były: dla 72% ankietowanych informacje o nowościach książkowych, dla 70,7% re-
spondentów możliwość zapytań e-mailowych o dostępność książek, dla 65,3% infor-
macje o bezpłatnych szkoleniach, warsztatach, konferencjach (organizowanych przez 
bibliotekę i inne placówki) oraz dla 61,3%, możliwość e-mailowej prolongaty książek. 
Nieco ponad połowa badanych (53,3%) doceniła zawiadomienia o wystawach, im-
prezach odbywających się w bibliotece. Informacje o zestawieniach bibliograficznych 
były ważne dla 36% ankietowanych.

W kolejnym otwartym pytaniu poproszono respondentów o wymienienie innych 
usług informacyjnych, które należałoby wprowadzić do oferty PBW – Filii w Nowej 
Hucie. Odpowiedzi udzieliło 17 osób (22,66% biorących udział w badaniu). Najczę-
ściej pojawiającą się usługą była, wpisywana również w ostatnim pytaniu, kompute-

13 Procenty nie sumują się do stu, gdyż badani mieli możliwość udzielenia więcej niż jednej 
odpowiedzi.
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ryzacja biblioteki. Katalog online, komputeryzacja procesów wypożyczeń, rezerwacji, 
komputery dla czytelników z dostępem do Internetu liczyły się dla 12 osób. Ankie-
towani proponowali również zakup tablicy interaktywnej do zajęć, umożliwienie do-
stępu do zbiorów innych bibliotek, a  także „pokazanie przez sieć ważnych miejsc 
związanych z książką (zabytki rękopiśmienne i starodruki, wystawy i zbiory rzadkie), 
również poza Nową Hutą”. Niektórzy nie potrafili określić rodzaju usług lub twier-
dzili, że proponowane przez placówkę „usługi są wystarczające”. 

Potrzeby i oczekiwania w zakresie oferty  
edukacyjnej i szkoleniowej PBW – Filii w Nowej Hucie

Badanie kolejnego problemu rozpoczęto od zadania ogólnego pytania o to, jakiego 
rodzaju ofertą, z którą ankietowani mogą spotkać się w bibliotekach pedagogicznych, 
są zainteresowani.

Tab. 16. Zainteresowanie ofertą bibliotek pedagogicznych 

Oferta Liczba  
wskazań

Odsetek 
75=100%14

Odsetek odpowiedzi 
284=100%

Szkolenia, warsztaty dla nauczy-
cieli

50 66,7% 17,61%

Katalog internetowy 35 46,7% 12,32%
Spotkania autorskie 31 41,3% 10,92%
Zajęcia edukacyjne, lekcje bi-
blioteczne

30 40% 10,56%

Konsultacje metodyczne 28 37,3% 9,86%
Konkursy dla uczniów 25 33,3% 8,8%
Szkolenia na platformie 
e-learningowej

23 30,7% 8,1%

Sieć współpracy 
i samokształcenia

22 29,3% 7,75%

Wystawy 20 26,7% 7,04%
Wsparcie w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych

15 20% 5,28%

Inne 5 6,7% 1,77%
Razem 284 - 100%

Źródło: opracowanie własne.

14 Procenty nie sumują się do stu, gdyż badani mieli możliwość udzielenia więcej niż jednej 
odpowiedzi.
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Użytkownicy biblioteki najbardziej zainteresowani byli szkoleniami i warsztatami 
dla nauczycieli (66,7%). Przy trzech wariantach odpowiedzi odnotowano wynik na 
poziomie 40% i powyżej. Były to: katalog internetowy (46,7%), spotkania autorskie 
(41,3%) oraz zajęcia edukacyjne i lekcje biblioteczne (40%). Na dalszych miejscach 
uplasowały się konsultacje metodyczne (37,3%), konkursy dla uczniów (33,3%) 
i szkolenia na platformie e-learningowej (30,7%). Nieco mniej, bo 29,3% zaintereso-
wało się siecią współpracy i samokształcenia, dla 26,7% ważne okazały się wystawy, 
a 20% wskazało na wsparcie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Tylko 6,7% zaznaczyło wariant „Inne”. Większość ankietowanych nie podała szcze-
gółów, jedna z osób zaproponowała zwiedzanie w ramach szkoleń i warsztatów waż-
nych miejsc związanych z książką (zabytki, biblioteki, wystawy, zbiory rzadkie itp.), 
także poza Nową Hutą. 

Za pomocą kolejnego pytania starano się zbadać, w  jakich formach szkolenio-
wych dla dorosłych, organizowanych już stricte przez PBW – Filię w Nowej Hucie, 
użytkownicy brali udział.
 
Tab. 17. Udział w formach szkoleniowych organizowanych przez PBW – Filię w Nowej Hucie

Forma Liczba  
wskazań

Odsetek 
75=100%15

Odsetek odpowiedzi 
113=100%

Szkolenia 35 46,7% 30,97%
Warsztaty 30 40% 26,55%
Spotkania w ramach sieci współ-
pracy

12 16% 10,62%

Inne 4 5,3% 3,54%
Nie biorę udziału 32 42,7% 28,32%
Razem 113 - 100%

Źródło: opracowanie własne.  

Grupa osób stanowiących 42,7% respondentów nie brała udziału w formach za-
jęć organizowanych przez bibliotekę. Pozostali najczęściej przychodzili na szkolenia 
(46,7%), uczestniczyli w warsztatach (40%), przychodzili na spotkania w ramach sie-
ci współpracy (16%). Opcję „Inne” zaznaczyły cztery osoby (5,3%), tłumacząc, że nie 
uczestniczyły w żadnej z form z powodu zmiany pracy: „W ostatnim czasie już nie 
korzystam ze spotkań w ramach sieci ani szkoleń dla bibliotekarzy, ponieważ zmieni-
łam pracę, ale wcześniej na nie przychodziłam. Zawsze były świetnie przygotowane. 
Bardzo często pani rozwiązywała moje problemy, służyła swoimi radami dotyczący-
mi udziału w konkursach i warsztatach dla dzieci”, o które zresztą pytano w jednym 
z kolejnych punktów.

15 Procenty nie sumują się do stu, gdyż badani mieli możliwość udzielenia więcej niż jednej 
odpowiedzi.
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Spora liczba biorących udział w badaniach (42,7%) zadeklarowała, że oferta tych 
form jest wystarczająca. Nie wypowiedziało się w tej kwestii 50,7% ankietowanych. 
Niezadowoleni, stanowiący 6,7% respondentów, mieli możliwość zaproponowania 
tematów warsztatów i szkoleń, które PBW – Filia w Nowej Hucie powinna zorgani-
zować. Na propozycje zdecydowało się siedem osób, wśród nich znalazły się także 
osoby z  grupy, która uczestniczyła już w  spotkaniach. Zasugerowano wprowadze-
nie do oferty warsztatów dla logopedów, warsztatów plastycznych z pomysłami dla 
nauczycieli, warsztatów promujących czytelnictwo dla dzieci, warsztatów dla rodzi-
ców o interesującej ich tematyce. Inni chcieliby uczestniczyć w zajęciach dotyczących 
pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracą z  trudnym dziec-
kiem, dziećmi z zaburzeniami, wychowaniem małych dzieci i zajęciami kreatywnymi 
w przedszkolu, wychowaniem do wartości oraz z zakresu TIK. Respondentów zapy-
tano również o  to, czy biorą udział ze swoimi uczniami w zajęciach edukacyjnych 
organizowanych przez placówkę.
 
Tab. 18. Uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez PBW – Filię w Nowej 
Hucie

Liczba wskazań Odsetek 75=100%
Tak 13 17,33%
Nie 57 76%
Brak odpowiedzi 5 6,67%
Razem 75 100%

Źródło: opracowanie własne.

Nieliczni (17,33%) przychodzą na takie zajęcia, głównie dlatego, że proponowane 
tematy są ciekawe, profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone, rozwijają czytel-
nictwo, ogólnie „są rozwijające w zakresie różnych tematów”. Aż 76% ankietowanych 
nie bierze udziału w takich zajęciach. Ci, którzy tego nie robią, albo nie są nauczycie-
lami, albo w przypadku nauczycieli nie pracują z dziećmi, bądź przebywają na eme-
ryturze. W uzasadnieniu swojej wypowiedzi respondenci wskazywali często na zbyt 
dużą odległość od placówki, zamieszkanie i pracę w szkołach poza Krakowem, brak 
czasu związany z pracą w dwóch szkołach, brak możliwości organizacyjnych ze stro-
ny szkoły, brak możliwości wychodzenia ze szkoły w czasie lekcji, trudności wycho-
wawcze. Dwie osoby pracują z małymi dziećmi w wieku od dwóch do trzech lat. Co 
dziwi, również dwie osoby twierdziły, że nie ma oferty zajęć dla dzieci pięcio- i sze-
ścioletnich, a  do tej grupy wiekowej kierowanych jest co najmniej dziesięć tema-
tów. Niektórzy uczestniczą w innych cyklicznych formach działań, bądź korzystają 
z oferty innych bibliotek, kilka osób jeszcze nie miało okazji, również kilka innych 
napisało, że nie wiedziało o zajęciach edukacyjnych prowadzonych w bibliotece. Od-
powiedzi na to pytanie nie udzieliło pięć osób (6,66%).

Tylko 23 osoby (30,66%) wymieniły tematy, o które należałoby poszerzyć propo-
zycje zajęć edukacyjnych. Zainteresowani byli przede wszystkim zajęciami z małymi 
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dziećmi, dla klas nauczania początkowego, np. „Przyjazna biblioteka dla ucznia”, za-
jęciami muzycznymi, spotkaniami autorskimi, warsztatami teatralnymi dla uczniów, 
zajęciami z teatrzykiem kamishibai, warsztatami związanymi z wiedzą przyrodniczą, 
bezpiecznym korzystaniem z komputera i Internetu, redukcji stresu, radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach, edukacji emocjonalnej, korzystania z księgozbioru. Co dziwi, 
przy tym pytaniu zarejestrowano propozycje, które powinny się znaleźć przy wcze-
śniejszych pytaniach, np. szkolenia rad pedagogicznych. Jedna z osób napisała, że nie 
ma takich potrzeb, uważa, że „biblioteka głównie powinna gromadzić księgozbiór 
i go udostępniać czytelnikom”.

Inne propozycje respondentów  
w zakresie sugerowanych zmian

W ostatnim, zasadniczym pytaniu poproszono ankietowanych o wpisanie własnych 
propozycji w zakresie wprowadzenia zmian mających na celu udoskonalenie funk-
cjonowania placówki i wzbogacenie oferty jej działań. Wypowiedziały się 63 osoby, 
stanowiące 84% badanych. Spora część nie miała zdania lub nie widziała potrzeby 
zmian. Według niektórych należałoby jedynie „docenić wkład, który panie dają same 
z siebie”, „wszystko jest prowadzone bardzo profesjonalnie i rzetelnie”. Podkreślano 
wielokrotnie „bardzo miłą i fachową obsługę”, a poza tym zwracano uwagę na lepszą 
dostępność biblioteki, na którą wpłynęła zmiana siedziby w 2017 roku. Do tego do-
szły pogłębione wypowiedzi: „Kierownictwo biblioteki doskonale prowadzi placów-
kę i to się czuje. Oferta na bieżąco jest wzbogacana, organizowane są zajęcia. Widać 
ogromne zaangażowanie kierownika i jest nieustająco wiele trafnych pomysłów, któ-
re są dopasowane do potrzeb środowiska”. 

Niektórzy proponowali zakup nowości, w  tym e-booków, wzbogacenie księgo-
zbioru o literaturę, inni wypowiedzieli się bardziej konkretnie: „W związku z nową 
podstawą programową na pewno pojawią się nowe publikacje. Swego czasu szuka-
łam scenariuszy lekcji wychowawczych (poziom liceum). Znalazłam kilka pozycji, 
ale w  tym zakresie są duże potrzeby”. Pozostali skupili się raczej na komputeryza-
cji biblioteki, aż 23 osoby były za wprowadzeniem katalogu online, nazywanego też:  
e-katalogiem, elektronicznym wypisem książek, elektronicznym systemem bez wypi-
sywania rewersów, elektronicznym systemem zamawiania i prolongaty książek, czyli 
ogólnie komputeryzacją biblioteki oraz umożliwieniem korzystania z komputerów 
z dostępem do Internetu.  Zdaniem czytelników powinien zostać założony Facebook 
biblioteki oraz strona internetowa, „na której można byłoby sprawdzić dostępność 
szukanej książki, przeczytać artykuły w formacie PDF. Udostępniane byłyby na niej 
aktualne wydarzenia, warsztaty i szkolenia dla dzieci i dla dorosłych. Można by było 
organizować warsztaty dla rodziców na interesujące ich tematy, które wpisywaliby 
na stronie internetowej”. Ankietowani sugerowali prowadzenie działań promocyj-
nych w  celu zwiększenia widoczności biblioteki w  sieci; ich zdaniem wydarzenia  
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organizowane w  placówce nie są zbytnio nagłośnione, a  żeby przyjść do bibliote-
ki, trzeba wiedzieć o jej istnieniu. W wypowiedziach tych nawiązywano również do 
warsztatów i szkoleń, począwszy od propozycji urządzenia czytelni multimedialnej, 
przez zwiększenie liczby szkoleń dla nauczycieli oraz urozmaicenie ich tematyki (np. 
o  obsługę komputerów, obsługę programu Mol Net+, wprowadzenie corocznych 
szkoleń z nowości i zmian w opracowywaniu zbiorów, informacje na temat wymagań 
Ministerstwa Edukacji i Kuratorium Oświaty odnośnie do bibliotek), aż po warsztaty 
dla dzieci, spotkania autorskie, pokazy filmów oraz organizację działań bibliotecz-
nych na zewnątrz. Pojawiły się też sugestie, aby stworzyć możliwość e-mailowego 
składania pytań na temat dostępności książek, rozsyłanie e-maili dotyczące warszta-
tów i wernisaży, mimo że takie działania prowadzone są już od wielu lat. Wystarczy 
wysłać zapytanie do filii lub przy zapisie podać adres e-mail i wyrazić zgodę na otrzy-
mywanie takich informacji.

Podsumowanie

Badania ankietowe mające na celu poznanie opinii o PBW – Filii w Nowej Hucie oraz 
rozpoznanie aktualnych potrzeb i oczekiwań użytkowników w zakresie funkcjono-
wania placówki i oferowanych usług po to, aby udoskonalić działalność i wzboga-
cić jej ofertę, wykazały, że w badaniu wzięły udział przede wszystkim kobiety, naj-
częściej w wieku od 25 do 44 lat. Najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele, przede 
wszystkim uczący w przedszkolach i szkołach podstawowych, w stopniu nauczyciela 
dyplomowanego, legitymujący się ponad 20-letnim stażem pracy lub pracujący nie 
dłużej niż pięć lat. Prezentowane wyniki są zbieżne z tymi, które osiągnięto w ogól-
nopolskim badaniu satysfakcji użytkowników bibliotek pedagogicznych, trwającym 
od października 2016 roku do stycznia 2017 roku. Wyjątek stanowi jedynie status 
użytkownika  – w  badaniu ogólnopolskim najczęściej wypełniającą kwestionariusz 
grupę stanowili uczniowie i studenci, a nauczyciele zajęli drugą pozycję16. O istnie-
niu PBW – Filii w Nowej Hucie ankietowani najczęściej dowiadywali się od rodziny 
i znajomych, najrzadziej z prasy lokalnej. Placówkę najczęściej odwiedzano dwa, trzy 
razy w miesiącu głównie po to, by wypożyczyć książki, skorzystać z czasopism lub 
książek na miejscu oraz by uzyskać potrzebne informacje. Ogólnopolskie badanie 
satysfakcji użytkowników wykazało podobne cele odwiedzin17. 

Ponad połowa ankietowanych uważa, że księgozbiór pod względem tematycznym 
jest odpowiednio dobrany i systematycznie uzupełniany, w miarę możliwości finan-
sowych należałoby jedynie zastanowić się nad zwiększeniem liczby egzemplarzy naj-
bardziej pożądanych tytułów. Z czasopism gromadzonych przez bibliotekę korzystała 
prawie połowa badanych, zdecydowana większość nie potrafiła jednak wyrazić swo-

16 A. Z awałkiewicz, dz.cyt., s. 41-42.
17 Tamże, s. 46.
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jego zdania w zakresie oceny prenumerowanych periodyków. Niezadowoleni z oferty 
podali tytuły bądź tematykę pism, które należałoby zaprenumerować. Najbardziej 
interesującymi, z punktu widzenia odwiedzających placówkę, usługami informacyj-
nymi okazały się powiadomienia o nowościach książkowych, najmniej – informacje 
o zestawieniach bibliograficznych. Zdaniem respondentów do oferty usług informa-
cyjnych Filii w  Nowej Hucie należałoby wprowadzić katalog online, elektroniczny 
proces wypożyczeń, rezerwacji oraz komputery dla czytelników z dostępem do Inter-
netu. Informowanie o dostępności książki, możliwość rezerwacji online czy przypo-
mnienie o terminie zwrotu i prolongaty można by do usług informacyjnych zakwali-
fikować. Część propozycji powinna znaleźć się jednak w innym miejscu. 

Z pozostałej oferty filii ankietowani najbardziej zainteresowani byli szkoleniami 
i warsztatami dla nauczycieli; analiza kolejnego pytania potwierdziła, że rzeczywi-
ście, w tych dwóch formach najczęściej brali udział. Połowa badanych nie potrafiła 
wyrazić swojego zdania lub nie wiedziała, czy proponowane usługi są wystarczające. 
Zdecydowana większość nie brała udziału w zajęciach edukacyjnych dla dzieci or-
ganizowanych przez filię. W  propozycjach wprowadzenia zmian w  bibliotece naj-
częściej pojawiały się wypowiedzi dotyczące szeroko pojętej komputeryzacji (katalog 
online, elektroniczny system zamawiania i prolongaty książek, możliwość skorzysta-
nia z komputerów z dostępem do Internetu) oraz potrzeba założenia strony placówki 
i profilu na Facebooku. Potwierdziły się więc przyjęte do badań hipotezy: dotychcza-
sowi użytkownicy są zadowoleni z oferowanych usług, widzą jednak potrzebę kom-
puteryzacji biblioteki. Użytkownicy zwracają także uwagę na brak dostępnego dla 
nich sprzętu komputerowego.

Jak już na początku wspominano, liczba zarejestrowanych w Filii w Nowej Hucie 
czytelników maleje. Z danych zamieszczonych w tabeli nr 19 jasno wynika, że w la-
tach 2012-2017 utrzymywała się tendencja spadkowa. W 2017 roku ze względu na 
przeprowadzkę do nowego lokalu biblioteka nie była czynna od 1 września do 5 paź-
dziernika. Niewielki wzrost odnotowano w roku 2018.

Tab. 19. Liczba zarejestrowanych czytelników w latach 2012-2018 w PBW – Filii w Nowej Hucie

Rok Nauczyciel Student/ uczeń Inny Ogółem
2012 100 270 168 538
2013 86 206 124 416
2014 99 154 100 353
2015 101 96 103 300
2016 108 83 90 281
2017 106 60 69 235
2018 131 48 64 246

Źródło: opracowanie własne18.

18 Na podstawie Sprawozdań statystycznych za lata 2012-2018.
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Tendencje spadkowe to tendencje ogólnopolskie, dotykające biblioteki różnych 
typów. Postęp technologiczny i powszechna cyfryzacja powodują, że wiele osób na-
stawionych jest na kształcenie i dokształcanie za pomocą nowoczesnych technologii, 
poszukiwanie informacji i materiałów przede wszystkim w Internecie. Środkiem za-
radczym mogą się okazać digitalizacja zbiorów bibliotecznych i tworzenie bibliotek 
cyfrowych, a także zamieszczanie różnego rodzaju materiałów na stronach poszcze-
gólnych bibliotek. Przydatne też może być wzbogacenie oferty biblioteki o  szkole-
nia i kursy e-learningowe i poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnej proponowanych poszczególnym szkołom 
i przedszkolom.

Dla filii w Nowej Hucie przełomowym rokiem okazał się rok 2018 – wówczas od-
notowano niewielki przyrost liczby czytelników. Pomogła w tym z zmiana siedziby, 
do której z łatwością można dojechać z różnych stron Nowej Huty oraz zdecydowanie 
lepsze niż dotychczas warunki lokalowe. Miejmy nadzieję, że tendencja ta utrzyma 
się, a pomogą w tym także wyniki z przeprowadzonych badań, dzięki którym oferta 
placówki zostanie jeszcze bardziej dostosowana do potrzeb i oczekiwań czytelników 
i użytkowników. 
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Abstrakt

W  artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych prowadzonych w  2019 roku przez 
pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w  Krakowie, Filii w  Nowej Hu-
cie. Badania miały na celu poznanie opinii o placówce oraz rozpoznanie potrzeb i oczeki-
wań użytkowników, które dotyczyły funkcjonowania biblioteki i proponowanych przez nią 
usług. Uzyskane dane przyczynią się do udoskonalenia działalności Filii w Nowej Hucie oraz 
uatrakcyjnienia jej oferty.

Summary

This article presents the results of a survey that was undertaken in 2019 by the employees 
of the Nowa Huta Branch of the Regional Pedagogical Library in Krakow.The aim of their 
research was to become acquainted with the opinions about the institution as well as to dis-
cern the needs and expectations of users related to the functioning of libraries and the ser-
vices they offer. The results of her research will allow for the improvement of the activity of 
the Nowa Huta Branch and for making its offer more attractive.

Słowa kluczowe: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Nowej Hucie, 
badania ankietowe, badanie satysfakcji użytkowników, potrzeby czytelników

Keywords: Regional Pedagogical Library in Krakow, Nowa Huta Branch, survey-based re-
search, studies of the satisfaction of users, the needs of readers
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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie

Projekt  

Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne 

a oczekiwania i satysfakcja użytkowników

Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne to sieć placówek oświatowych, których orga-
nem prowadzącym jest Województwo Podkarpackie. W skład sieci wchodzą: 
 ӹ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie wraz z filiami w Kolbuszowej, 

Łańcucie, Leżajsku, Mielcu, Sędziszowie Małopolskim i Strzyżowie; 
 ӹ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie wraz z filiami w Brzozowie, Ja-

śle, Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych;
 ӹ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu wraz z filiami w Jarosławiu, 

Lubaczowie i Przeworsku;
 ӹ Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu wraz z filiami w Nisku i Stalowej Woli.

Terenem działania jest całe województwo podkarpackie, a biblioteki mieszczą się 
w jego największych miastach.

Przed wdrożeniem nowego systemu biblioteki wojewódzkie w Krośnie i Tarno-
brzegu pracowały w systemach MAK oraz SOWA, wykorzystując wyłącznie moduł 
opracowania zbiorów (wydawnictwa zwarte, ciągłe i multimedia). Systemami tymi 
nie były objęte ich filie. W 2001 roku opracowano wojewódzki projekt kompleksowej 
informatyzacji wszystkich bibliotek pedagogicznych wraz z ich filiami. Jako system 
biblioteczny wybrano Prolib. Został on wdrożony w 2003 roku w modelu wielobi-
bliotecznym (ASP), co oznacza, w dużym uproszczeniu, że każda z bibliotek posiada 
odrębne bazy czytelników i zbiorów bibliotecznych, natomiast wspólne dla wszyst-
kich są opisy bibliograficzne. Każda z bibliotek administruje odrębnie większością 
parametrów systemu, dostosowując go do własnych potrzeb, regulaminów i statutów. 
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Wspólne pozostają natomiast katalogi elektroniczne i biblioteczna aplikacja mobilna 
dostępna dla czytelników – użytkowników – klientów bibliotek. Wszystkie placówki 
obsługuje wspólna instalacja systemu bibliotecznego. Dzięki takiemu podejściu ogra-
niczono koszty wdrożenia i utrzymania całego systemu. 

Il. 1. Sieć bibliotek pedagogicznych w województwie podkarpackim

Źródło: opracowanie własne na podstawie grafiki K. K. Wawrzoska1.

Projekt Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne

W 2015 roku zrodził się pomysł, aby zrealizować projekt, dzięki któremu biblioteki 
mogłyby nadążyć za duchem czasów i  przy wykorzystaniu nowoczesnych techno-
logii uatrakcyjnić ofertę skierowaną do czytelników oraz przyciągnąć do bibliotek 
nowych użytkowników  – klientów. Tak powstał projekt Podkarpackie e-biblioteki 
pedagogiczne.

1 Polska – podział administracyjny, powiaty województwa podkarpackiego, oprac. K. K. Waw-
rzosek,  CC- BY-SA 3.0, https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:PPA_podkarpackie_powiaty.svg 
[dostęp: 28 X 2019]. 
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Ze względu na ograniczone własne możliwości finansowe biblioteka złożyła 
wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś prio-
rytetowa II. CYFROWE PODKARPACKIE, działanie 2.1 Podniesienie efektywności 
i dostępności e-usług2. Dzięki pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej wnio-
sku udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych, 
co − przy całkowitej wartości projektu ponad 3,1 mln złotych – stało się głównym 
czynnikiem umożliwiającym przystąpienie do jego realizacji. Wnioskodawcą projek-
tu jest Województwo Podkarpackie, z kolei zgodnie z uchwałą Zarządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego w Rzeszowie w imieniu Województwa Podkarpackiego realiza-
torem projektu została Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie.

Celem głównym projektu było uatrakcyjnienie usług udostępnianych przez Pod-
karpackie Biblioteki Pedagogiczne, dostosowanie ich do obecnych standardów i roz-
woju technologii oraz podniesienie stopnia dostępności e-usług dla czytelników.

W ramach projektu wdrożone zostały trzy główne produkty:
 ӹ nowoczesny katalog elektroniczny Integro z jednoczesną rozbudową wykorzysty-

wanego systemu bibliotecznego Prolib;
 ӹ portal bibliotek pedagogicznych skupiający strony www wszystkich bibliotek, 

a także agregujący aktualności, wydarzenia i ofertę skierowaną do klientów; 
 ӹ aplikacja mobilna na trzy podstawowe platformy – Google Android, Apple iOS 

oraz Microsoft Windows Phone – umożliwiająca czytelnikom pełną obsługę kont 
w systemie bibliotecznym3.

Dzięki uruchomieniu wyżej opisanych produktów możliwe stało się udostępnie-
nie użytkownikom nowych, w wielu wypadkach unikalnych i pionierskich e-usług. 
Jedną z ciekawszych jest możliwość zdalnego zamawiania książek. Czytelnik po za-
logowaniu się do katalogu elektronicznego Integro może zamówić książkę, ale jako 
miejsce odbioru podać nie obsługiwaną agendę (wypożyczalnię) lecz swój adres do-
mowy, służbowy czy akademika. Po opłaceniu przez czytelnika przesyłki pracow-
nik danej biblioteki wypożycza książki na konto czytelnika, przygotowuje i wysyła 
paczkę z zamówionymi drukami. Dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się 
usługa ta jest cennym rozwiązaniem.

Jeśli czytelnik użyje kolejnego modułu, może w  pełni korzystać z  biblioteki 
bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że w katalogu elektronicznym zapisze się do  

2 Vademecum: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
Rzeszów 2015, s.  2-3, 15, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web 
&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG54T0muzlAhWCfZoKHdGQBiEQFjAAegQIAR 
AC&url=https%3A%2F%2Fwww.rpo.podkarpackie.pl%2Fimages%2Fdok%2Fpublikacje%2F 
Broszura_Podkarpackie_002.pdf&usg=AOvVaw2IlNFQhF-N33uK2mAUgtdm [dostęp: 28 X 
2019].

3 Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne o  projekcie, http://ebiblioteki.pbw.org.pl/index.php/o 
projekcie [dostęp: 28 X 2019]. 

^ Janik 'Czytelnik – użytkownik – klient'.indb   61 2020-06-02   09:28:22



62 Seweryn Kolano

biblioteki przy użyciu Profilu Zaufanego. System automatycznie pobierze podstawo-
we informacje – imię, nazwisko, PESEL i adres e-mail z usługi profilu, dzięki temu 
nowo zapisany czytelnik nie musi już przychodzić do biblioteki, aby potwierdzić 
dane osobowe, a jego konto jest od razu aktywne i w pełni funkcjonalne.

Następną możliwością wdrożoną w ramach projektu jest zdalne zamawianie ska-
nów i kserokopii. Funkcja znana w większości bibliotek, ale w podkarpackim projek-
cie została sformalizowana i zintegrowana w nowym katalogu elektronicznym – Inte-
gro. Czytelnik po zalogowaniu się w katalogu i znalezieniu szukanej pozycji wypełnia 
krótki formularz, następnie wybiera rodzaj zamówienia: skan lub odbitki kserogra-
ficzne i wpisuje strony, których potrzebuje. W przypadku kserokopii czytelnik ma 
możliwość odbioru osobistego w danej wypożyczalni, może również podać adres, na 
który dokumenty będą przesłane. Pracownik po otrzymaniu zamówienia ustala opła-
tę za kserokopię oraz za ewentualną przesyłkę, za którą czytelnik musi uregulować 
należność. Zamówienia na skany są darmowe – czytelnik nie ponosi żadnych opłat, 
a zamówiony skan może odebrać przez katalog elektroniczny, aplikację mobilną lub 
w portalu.

Inną usługą jest zgłaszanie propozycji zakupowych z  możliwością głosowania. 
Zgłoszenia są widoczne dla wszystkich czytelników, którzy mogą głosować na tytu-
ły podane przez inne osoby. Dzięki temu biblioteki na bieżąco monitorują potrzeby 
czytelników, którzy uzyskują faktyczny wpływ na zakup nowych książek. Wszyst-
kie propozycje są oceniane przez dział gromadzenia, tak aby sugestie zakupowe były 
zgodne z profilem biblioteki. Nie wszystkie środki na zakup nowości są przeznaczane 
na dokumenty sugerowane przez czytelników; w tej kwestii ostateczna decyzja należy 
do działu gromadzenia.

W bibliotekach udostępniane są czytelnikom komputery, należy pobrać wcześniej 
od dyżurującego bibliotekarza kartę smart card umożliwiającą zalogowanie się na ta-
kim komputerze. Przed przyjściem do biblioteki czytelnik może zarezerwować sobie 
komputer przez Internet. W tym celu wystarczy zalogować się na swoje konto w por-
talu www, wskazać wybraną placówkę oraz dzień i godzinę, kiedy czytelnik zamierza 
przyjść do biblioteki, a system wskaże listę dostępnych komputerów. Po rezerwacji 
komputer jest blokowany i nie udostępniania się go innym zainteresowanym. 

W portalu został także uruchomiony moduł do interaktywnej komunikacji z pra-
cownikami bibliotek. Działa on jako czat, w  którym czytelnik może porozmawiać 
z  zalogowanym pracownikiem biblioteki, lub jako formularz wiadomości e-mail 
w czasie, kiedy biblioteka jest nieczynna. To bardzo wygodny w obsłudze moduł – 
nie wymaga od czytelnika instalowania jakiejkolwiek aplikacji i działa bezpośrednio 
w przeglądarce.

Wszystkie wdrażane produkty były projektowane pod kątem spełnienia wymagań 
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności4 (zgod-

4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Intero-
peracyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w posta-
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ność z WCAG 2.0 na poziomie AA) i zorientowane na czytelnika. Przy wdrażaniu 
nowych usług procesy zostały tak zaprojektowane, aby ich obsługa zarówno od stro-
ny czytelnika, jak i pracownika była możliwie jak najprostsza. Formularze zamówień 
są krótkie, tam gdzie było to możliwe, automatycznie wypełniają się danymi, jakie 
są dostępne i prowadzą użytkownika przez cały proces krok po kroku. Na każdym 
etapie klient może sprawdzić, jaki jest aktualny status jego zamówienia lub rezerwacji 
i na bieżąco otrzymuje informacje o zmianach za pomocą powiadomień w aplikacji 
mobilnej lub przez wiadomości e-mail.

Aby uruchomić nowe e-usługi wymagane było wdrożenie nowych funkcjonalno-
ści takich jak integracja z system płatności online katalogu elektronicznego i aplikacji 
mobilnej, uruchomienie usługi chmury bibliotecznej, w  której przechowywane są 
pliki czytelników, m.in. na potrzeby zamawiania skanów. 

Oczekiwania czytelników – analiza potrzeb

W czerwcu 2016 roku, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i realizacją pro-
jektu, czytelnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, która miała na celu zwe-
ryfikowanie zapotrzebowania na projektowane usługi. Odpowiedziało 2014 osób, 
które wypełniły ankietę. Ankiety sześciu osób były błędnie zapisane w formularzach 
i nie zostały uwzględnione. Pozostałe umożliwiły ustalenie zainteresowań czytelni-
ków nowymi e-usługami. Wśród ankietowanych było blisko 30% nauczycieli i ponad 
32% uczniów i studentów (wykr. 1), czyli grup docelowych bibliotek pedagogicznych. 

Poniżej przedstawiono część odpowiedzi ankietowanych dotyczących nowych 
usług. Przy każdej z usług wyjaśniono, jak będzie ona działać, zadano też pytanie za-
mknięte Czy byłby Pan zainteresowany / byłaby Pani zainteresowana taką usługą? Przy 
opracowywaniu ankiety odrzucono odpowiedzi nie mam zdania, a zainteresowanie 
daną usługą zdecydowanie tak i raczej tak zsumowano, analogicznie do wyrażeń ra-
czej nie i  zdecydowanie nie, i  przedstawiono jako odpowiednio odbiór pozytywny 
i negatywny. Poniżej zamieszczono podsumowanie wyników badania (wykr. 2).

ci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, 
poz. 526). 
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Wykres 1. Status respondentów ankiety

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 1. Odpowiedzi ankietowanych dotyczących nowych usług

E-usługa

Czy byłby Pan zainteresowany / byłaby Pani  
zainteresowana taką usługą?

Zdecydo-
wanie tak Raczej tak Nie mam 

zdania Raczej nie Zdecydo-
wanie nie

Zdalne wypożyczenia 
i zwroty książek przez 
Internet

595 661 143 512 96
29,7 % 32,9 % 7,1 % 25,5 % 4,8 %

62,6 % 7,1% 30,3%
Internetowe zamawianie 
skanów

1474 436 51 33 14
73,4 % 21,7 % 2,5 % 1,6 % 0,7 %

95,1 % 2,5 % 2,3 %
Internetowe zamawianie 
kserokopii

956 683 151 170 48
47,6 % 34,0 % 7,5 % 8,5 % 2,4 %

81,6 % 7,5 % 10,9 %
Internetowa rezerwacja 
komputerów

439 530 420 462 157
21,9 % 26,4 % 20,9 % 23,0 % 7,8 %

43,3 % 20,9 % 30,8 %
Zgłaszanie propozycji 
zakupów książek oparte 
na głosowaniu

1112 631 185 63 17
55,4 % 31,4 % 9,2 % 3,1 % 0,9 %

86,8 9,2 % 4,0 %
Zapis do biblioteki przy 
wykorzystaniu profilu 
ePUAP

721 561 445 199 82
35,9 % 27,9 % 22,2 % 9,9 % 4,1 %

63,8 % 22,2 % 14 %

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 2. Odbiór przez czytelników proponowanych e-usług

Źródło: opracowanie własne.

Po przeanalizowaniu wyników ankiety widać, że większość zaproponowanych 
usług miała pozytywny lub bardzo pozytywny odbiór (np. internetowe zamawianie 
skanów czy zgłaszanie propozycji zakupowych z możliwością głosowania)5. 

O wykorzystaniu e-usług

Wdrażanie projektu zakończone zostało 24 września 2018 roku. Po roku funkcjono-
wania usług w ramach projektu można zaprezentować pierwsze statystyki ich wyko-
rzystania i spróbować wyciągnąć wnioski. Wszystkie dane statystyczne zaprezento-
wane poniżej dotyczą okresu od 25 września 2018 do 24 września 2019 roku.

Z usługi zapisania się do biblioteki w ciągu pierwszego roku skorzystało 95 no-
wych czytelników. Jest to liczba bliska naszym założeniom – na etapie pisania wniosku 
o dofinansowanie zakładaliśmy, że w ciągu roku z usługi tej skorzysta ok. 100 osób. 
Na wykresie (wykr. 3) poniżej widać, że duży przyrost nowych czytelników nastąpił 
przed końcem roku szkolnego, zwłaszcza w kwietniu i maju. Oczywiście w dalszym 
ciągu czytelnicy mogą zapisywać się do bibliotek w sposób tradycyjny, przychodząc 

5 Analiza potrzeb czytelników Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych, https://goo.gl/JEEN9W 
[dostęp: 28 X 2019].
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bezpośrednio do wybranej placówki. Warto zwrócić uwagę, że biblioteki umożliwiają 
zapisy przez wypełnienie formularza online dostępnego w katalogu elektronicznym 
i aplikacji mobilnej bez użycia Profilu Zaufanego. Konta założone bez potwierdzenia 
Profilu Zaufanego wymagają jednak od czytelnika udania się do biblioteki z doku-
mentem tożsamości w celu potwierdzenia danych zawartych w formularzu. W oma-
wianym okresie zapisało się ogółem 3254 nowych czytelników. Wynika z  tego, że 
zapis z użyciem Profilu Zaufanego wybrało 2,92% użytkowników.

Wykres 3. Zapisy do bibliotek z wykorzystaniem Profilu Zaufanego

Źródło: opracowanie własne.

Ciekawie prezentują się statystyki wykorzystania drugiej z nowych usług – zdal-
nego wypożyczania książek. Widać, że początkowy okres, do końca kwietnia 2019 
roku, charakteryzuje się bardzo małym wykorzystaniem tej możliwości. Przez po-
nad siedem miesięcy skorzystało z niej tylko 165 czytelników, którzy złożyli 222 za-
mówienia na 387 jednostek materiałów bibliotecznych (książki, filmy, audiobooki). 
Znaczący wzrost wyraźnie widać od maja 2019 roku. Jest to zapewne związane ze 
zbliżającym się końcem roku szkolnego i  akademickiego. Dodatkowo od maja za-
padła decyzja o zniesieniu opłaty pobieranej za wysyłanie zamówionych materiałów 
do czytelników. Początkowo biblioteki pobierały od czytelników opłatę w wysokości 
9,99 zł, dopłacając do każdej przesyłki kurierskiej z własnych środków. Z pewnością 
miało to wpływ na wzrost zainteresowania usługą nawet w  okresie wakacji. Przez 
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kolejne niespełna pięć miesięcy z przedstawionej możliwości skorzystało ponad trzy-
krotnie więcej nowych czytelników niż przez pierwsze siedem miesięcy.

Niestety liczba ta daleka jest od zakładanej w projekcie. Udało się osiągnąć blisko 
23% z planowanej liczby 3000 osób korzystających ze zdalnych wypożyczeń (wykr. 4). 
Statystyki potwierdzają, że czytelnicy niechętnie ponoszą opłaty za działania świad-
czone przez biblioteki. Mimo wszystko optymistycznie patrzymy na tę usługę, licząc, 
że wyraźnie rosnący trend korzystania z niej zostanie utrzymany.

Wykres 4. Zdalne wypożyczanie materiałów bibliotecznych

Źródło: opracowanie własne.

Kolejne dwie nowe formy to internetowe zamawianie skanów i kserokopii. Natu-
ralnie większym zainteresowaniem cieszyło się zamawianie skanów niż kserokopii. 
Wiąże się to z opłatami za kserokopie i ich ewentualną przesyłkę (kserokopie moż-
na zamówić również z odbiorem w bibliotece), podczas gdy skany są dla czytelnika 
bezpłatne. W omawianym okresie udało się osiągnąć liczbę 4812 zamówień na skany 
(wykr. 5) i 1734 (wykr. 6) zamówień na kserokopie, co stanowi odpowiednio 120,3% 
i 86,7% zakładanej w projekcie liczby zamówień – 4000 skanów i 2000 kserokopii. 
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Wykres 5. Internetowe zamawianie skanów

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 6. Internetowe zamawianie kserokopii

Źródło: opracowanie własne.
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Internetowa rezerwacja komputerów to kolejne działanie. Przez pierwszy rok od 
uruchomienia usługi skorzystało z niej 1363 czytelników, którzy zarezerwowali kom-
putery 1408 razy. Jednocześnie zostały one udostępnione 4992 razy (wykr. 7), ponie-
waż komputery dostępne są także bez rezerwacji. Pomimo dostępu do Internetu ze 
smartfonów, zwiększającej się liczby czytelników przychodzących do bibliotek z wła-
snymi laptopami lub tabletami w dalszym ciągu chętnie wykorzystywane są kompu-
tery udostępnione w bibliotekach.

Wykres 7. Wykorzystanie usługi rezerwacji komputerów

Źródło: opracowanie własne.

Kolejną z usług, która cieszy się zainteresowaniem przekraczającym wcześniejsze 
oczekiwania, jest zgłaszanie propozycji zakupowych z możliwością głosowania. Na 
etapie pisania projektu zakładano, że w ciągu roku zostanie oddanych 2000 głosów na 
propozycje. W rzeczywistości liczba ta jest dwukrotnie większa – oddano 3980 gło-
sów na 1663 propozycje czytelników (wykr. 8). Widać, że czytelnicy chcą mieć wpływ 
na zbiory gromadzone w bibliotece. Jest to także cenna wskazówka dla działów gro-
madzenia, pomagająca ocenić zainteresowania i potrzeby czytelników. 
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Wykres 8. Zgłaszanie propozycji zakupu nowości wydawniczych z możliwością głosowania

Źródło: opracowanie własne.

Ostatnią z  wprowadzonych e-usług jest interaktywna komunikacja z  czytelni-
kiem. Nie wykorzystuje się jej tak, jak początkowo zakładano. W  ciągu roku sko-
rzystało z niej 825 osób, co przy oczekiwanych 1500 stanowi 55,7% (wykr. 9). Jest to 
spowodowane ciągłym obniżaniem opłat abonamentowych za telefon oraz ofert bez 
limitu. W wyniku zmian na rynku telekomunikacyjnym czytelnikowi łatwiej jest za-
dzwonić do biblioteki z pytaniem, niż komunikować się przez interaktywny czat. Do-
datkowym utrudnieniem może być fakt, że w bibliotekach filialnych pracuje mniej 
osób i nie są one w stanie na bieżąco śledzić czatów internetowych.
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Wykres 9. Wykorzystanie usługi komunikacji z użytkownikiem

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Po roku funkcjonowania usług wdrożonych w  projekcie Podkarpackie e-bibliote-
ki pedagogiczne można wyciągnąć pierwsze wnioski. Wyraźnie widać, że czytelni-
cy potrzebują czasu, aby poznać, zrozumieć czy przetestować korzystanie z nowych 
funkcjonalności. W  dzisiejszych czasach, które charakteryzuje powszechny natłok 
informacji i  szum medialny, nie jest łatwo dotrzeć do czytelników. Potrzeba czasu 
i wysiłku, aby zwrócić ich uwagę i zachęcić do proponowanych usług, a następnie 
dążyć do tego, by korzystano z  nich systematycznie. Z  perspektywy czasu należy 
stwierdzić, że informacja o nowo wdrażanych usługach powinna dotrzeć do czytel-
nika z wyprzedzeniem, jeszcze przed ich uruchomieniem, tak by miał on możliwość 
poznania i oswojenia się z nowymi rozwiązaniami. Dzięki temu użytkownik od razu 
po wprowadzeniu nowości jest w stanie w pełni z nich korzystać.

Nowe usługi wprowadzone w podkarpackich bibliotekach pedagogicznych są na 
tyle zaawansowane, że zmieniają sposób postrzegania bibliotek i  ich działalności. 
Dla części czytelników biblioteka to miejsce, w którym wszystko jest za darmo. Taki 
sposób myślenia widać najwyraźniej na przykładzie zdalnych wypożyczeń. W sytu-
acji kiedy to czytelnik ponosił koszty przesyłki, liczba zamawianych w  ten sposób 
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materiałów była niewielka w porównaniu do tej, która została założona w projekcie. 
W momencie, kiedy czytelnik przestał w jakikolwiek sposób partycypować w kosz-
tach, jest on bardziej skłonny do korzystania z nowej usługi.

Wprowadzenie omawianych zmian to także duże wyzwanie dla pracowników bi-
bliotek. Potrzebne jest ich zaangażowanie, poczynając od działu wypożyczania i udo-
stępniania zbiorów, przez dział gromadzenia, a  na administracji kończąc. Zanim 
pracownicy otrzymają dodatkowe obowiązki, dokładnie poznają nowe usługi, aby 
później służyć pomocą czytelnikom. Muszą przy tym wykazać się dużą dozą cierpli-
wości i dać czas czytelnikom na poznanie nowych usług. W XXI wieku biblioteki to 
już nie miejsce pełne papierowych katalogów i odręcznie wypisywanych rewersów. 
To miejsce, w którym na dobre rozgościły się nowoczesne rozwiązania, pozwalające 
bibliotekom zatrzymać obecnych i przyciągnąć przyszłych czytelników. 

Czy zaproponowane przez podkarpackie biblioteki pedagogiczne nowe usługi 
okażą się w dłuższej perspektywie pionierskie, czy wręcz przeciwnie, projekt ten za 
jakiś czas pójdzie w zapomnienie? To okaże się za kilka lat. 
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Abstrakt

Artykuł przedstawia projekt zrealizowany w  bibliotekach pedagogicznych województwa 
podkarpackiego w  2018  r., którego głównym celem było wprowadzenie nowoczesnych  
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e-usług. Po wdrożeniu, przy wykorzystaniu systemu bibliotecznego Prolib, kompleksowej 
informatyzacji pedagogicznych bibliotek wojewódzkich w  Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu 
i  Tarnobrzegu wraz z  filiami opracowano projekt Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne 
mający wzbogacić ofertę elektronicznych usług. W tym celu założono nowoczesny katalog 
elektroniczny Integro, portal bibliotek pedagogicznych skupiający strony www bibliotek, łą-
czący aktualności, wydarzenia i ofertę skierowaną do użytkowników oraz aplikacje mobil-
ne na trzy podstawowe platformy: Google Android, Apple iOS, Microsoft Windows Phone. 
Dzięki temu czytelnicy mają dostęp do pełnej obsługi swojego konta w systemie bibliotecz-
nym. Wśród oferowanych e-usług znalazły się takie propozycje, jak: zdalne wypożyczenia 
materiałów bibliotecznych, rezerwacja komputera w bibliotece, zdalne wykonywanie skanów 
i kserokopii, a także wyrażanie opinii w sprawie nowości kupowanych do biblioteki. 

Summary

This article presents a project implemented in pedagogical libraries of the Sub-Carpathian 
Region in 2018 whose main aim was the introduction of moderne-services. After their im-
plementation through the use of the Prolib library system and the complex computeriza-
tion of pedagogical libraries in Rzeszow, Krosno, Przemysl, and Tarnobrzeg along with 
their branches, the project “Subcarpathian Pedagogical E-Libraries” was developed in order 
to enhance the available electronic services. The modern electronic Integro catalogue was 
established.

It is a website of pedagogical libraries that brings together current news, events, and 
their offering addressed to users and mobile applications for three basic platforms: Google 
Android, Apple iOS, and Microsoft Windows Phone. Thanks to this, readers have access to 
full service of their account in the library system. The offered e-services include such pos-
sibilities as remotely borrowing library materials, reserving a computer in the library, re-
motely scanning and making photocopies, and the expression of opinions about novelties 
purchased by libraries.

Słowa kluczowe: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, podkarpackie e-bib-
lioteki pedagogiczne, komputeryzacja bibliotek, e-usługi

Keywords: Regional Pedagogical Library in Rzeszow, Subcarpathian Pedagogical E-Libra-
ries, computerization of libraries, e-services
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Z myślą o użytkowniku

Badanie efektywności bibliotek

Efektywność definiowana z punktu widzenia teorii zarządzania to efektywność orga-
nizacyjna dotycząca funkcjonowania systemu. Według normy definiującej wskaźniki 
funkcjonalności bibliotek1 efektywność to „miara stopnia, w  jakim realizowane są 
dane cele”. Z terminem efektywność ściśle wiążą się: funkcjonalność, czyli „efektyw-
ność dostarczania przez bibliotekę usług oraz wydajność przeznaczania i wykorzy-
stywania zasobów celem świadczenia tych usług”2 i jakość rozumiana jako „stopień, 
w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania”3. Definiowana w nor-
mie jakość może być opisywana „przymiotnikami takimi jak: niska, dobra, doskona-
ła”4. Koncepcje dotyczące jakości bibliotek skupiają się na ich misjach i celach oraz 
potrzebach użytkowników w zakresie usług. Jakość w bibliotekach jest zatem rozpa-
trywana właśnie w kontekście świadczonych usług5. 

Badanie efektywności bibliotek − projekt AFB

Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB) to projekt realizowany przez Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy Polskich (SBP) przy współpracy Konferencji Dyrektorów Woje-
wódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych 

1 PN-ISO 11620:2017-11 Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek, Pol-
ski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2017.

2 Tamże.
3 Tamże.
4 Tamże.
5 L. Derfer t-Wolf, Użytkownik w badaniach efektywności i ocenie jakości biblioteki, [w:] Biblio-

teki bez użytkowników…?: diagnoza problemu: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 
14-16 września 2015, red. H. Brzezińska-Stec, J. Ż ochowska, Białystok 2015, s. 38.
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oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich6. Celem  pro-
jektu jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej 
oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i  publicznych opartych na 
analizie i  porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników7 funkcjonalności 
w obrębie poszczególnych typów bibliotek, z włączeniem badań satysfakcji odbior-
ców usług bibliotecznych8. 

Stosowane w projekcie AFB metody zostały opracowane z wykorzystaniem krajo-
wych i międzynarodowych norm i zaleceń dotyczących wskaźników funkcjonalno-
ści oraz statystyki bibliotecznej. Wykorzystane normy to przede wszystkim PN-ISO 
2789:2016 Informacja i dokumentacja. Międzynarodowa statystyka biblioteczna oraz 
PN-ISO 11620:2017 Informacja i dokumentacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek. 
Projekt uwzględnia także wymogi sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycz-
nego zawarte w formularzu K-03 Sprawozdanie biblioteki. Obecnie trwają prace nad 
tłumaczeniem i  weryfikacją międzynarodowej normy ISO 16439 Informacja i  do-
kumentacja. Metody i  procedury oceny wpływu bibliotek. Norma ta zawiera wska-
zówki dla środowiska bibliotekarskiego dotyczące metod oceny wpływu i wartości 
bibliotek. Opracowano ją w  odpowiedzi na światowe zapotrzebowanie w  zakresie 
dokładnego opisu oceny wpływu bibliotek na swoich użytkowników. Wymienione 
powyżej normy stanowią podstawę do badań efektywności i oceny jakości biblioteki, 
w dużej mierze pod kątem potrzeb użytkowników bibliotek. W badaniach efektyw-
ności opartych na wymienionych normach obserwuje się proces ewolucji. Za punkt 
wyjścia można uznać badania oparte tylko na statystyce bibliotecznej poszerzone 
z czasem o wyliczanie wskaźników funkcjonalności, obecnie zmierzające do zbada-
nia społecznego wpływu bibliotek9. 

6 Strona internetowa zawiera trzy podprojekty: Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych 
(AFBN), Analiza Funkcjonowania Bibliotek Pedagogicznych (AFBE) i Analiza Funkcjonowania 
Bibliotek Publicznych (AFBP). Każdy z nich ma własną strukturę organizacyjną oraz odrębne 
dla danego typu bibliotek szczegółowe zasady Analizy Funkcjonowania Bibliotek (AFB), zob. 
https://afb.sbp.pl/ [dostęp: 28 X 2019].

7 Wyrażenie (może być liczbowe, symboliczne lub słowne) i związana z nim metoda, używane 
do ilościowej lub jakościowej charakterystyki działań (wydarzeń, obiektów, osób) w celu oceny 
wartości charakteryzowanych działań. ISO 11620 Informacja i dokumentacja. Wskaźniki funk-
cjonalności bibliotek. 

8 Analiza Funkcjonowania Bibliotek: informacje ogólne, https://afb.sbp.pl/informacje-ogolne/ 
[dostęp: 28 X 2019]. 

9 L. Derfer t-Wolf, dz. cyt., s. 40.
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Badania efektywności bibliotek pedagogicznych –  
Analiza Funkcjonowania Bibliotek Pedagogicznych (AFBE)

Biblioteki pedagogiczne przystąpiły do prowadzenia badań efektywności w  roku 
2013, dane dotyczyły roku 201210. Zrealizowano wówczas badania pilotażowe, które 
miały na celu:
 ӹ szkolenie pracowników bibliotek,
 ӹ korektę narzędzi badawczych,
 ӹ opracowanie koncepcji prezentacji wyników badań,
 ӹ opracowanie i rozwój oprogramowania do gromadzenia i przetwarzania danych 

statystycznych przekazywanych przez biblioteki.
Właściwe badania przeprowadzono po raz pierwszy w roku 2014, na podstawie 

danych za rok 2013. Na potrzeby projektu AFBE opracowano i wdrożono aplikację 
sieciową do gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych, ich analizy i pre-
zentacji. Umożliwia ona obliczanie i analizowanie wskaźników funkcjonalności na 
podstawie danych statystycznych dostarczanych i  wprowadzanych przez biblioteki 
do specjalnie w  tym celu przygotowanego formularza11, zgodnie z  ujednoliconym 
zestawem danych. System funkcjonuje w środowisku sieciowym, jest dostępny dla 
uprawnionych bibliotek i administratorów. Uczestnictwo w projekcie AFBE polega-
jące na zrejestrowaniu biblioteki i  wypełnieniu formularza danymi statystycznymi 
pozwala na:
 ӹ bezpłatne wykorzystanie narzędzia ułatwiającego gromadzenie, archiwizowanie 

i analizę danych statystycznych; 
 ӹ automatyczne generowanie wskaźników funkcjonalności12 własnej biblioteki 

i porównywanie ich z uśrednionymi danymi określonej grupy bibliotek.
Źródłem obliczania wskaźników funkcjonalności są dane statystyczne oraz ocena 

jakości usług wyrażona przez użytkowników w skali od 1 do 5, stanowiąca wskaźnik 
satysfakcji użytkowników. Wskaźniki funkcjonalności pozwalają na analizę zaso-
bów, procesów i wyników działalności bibliotek oraz ich wzajemnych relacji. Analizy 
efektywności prowadzone przy wykorzystaniu dobrze skonstruowanych i dobranych 
wskaźników dają głębszy obraz funkcjonowania instytucji niż badania oparte tylko 
na danych statystycznych.

Wyliczane automatycznie wskaźniki funkcjonalności stanowią podstawę do: 
 ӹ oceny jakości i efektywności zasobów i usług bibliotecznych oraz innych działań 

prowadzonych przez bibliotekę; 

10 Dane gromadzone i analizowane były w arkuszach kalkulacyjnych.
11 Formularz danych statystycznych dla bibliotek pedagogicznych (dane za 2018 r.), http://pliki.sbp.

pl/afb/afbe/formularz_wzor_pedagogiczne_2018.pdf [dostęp: 28 X 2019]. 
12 Wskaźniki funkcjonalności dla bibliotek pedagogicznych w Polsce, http://pliki.sbp.pl/afb/afbe/

wskazniki_pedagogiczne_2017_popr.pdf [dostęp: 28 X 2019]. 
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 ӹ oceny wydajności nakładów przeznaczonych przez bibliotekę na realizację usług 
i innych działań; 

 ӹ kontroli procesu zarządzania;
 ӹ porównań efektywności bibliotek, które mają podobne misje i zadania; 
 ӹ wypracowywania standardów działalności bibliotek.

Wskaźniki funkcjonalności służą przede wszystkim samoocenie biblioteki. Może 
ona dotyczyć zarówno badania efektywności w danym roku, jak i porównań na prze-
strzeni lat. Wskaźniki funkcjonalności mogą również stanowić podstawę do prze-
prowadzania porównań między różnymi bibliotekami z zachowaniem określonych 
warunków. Ponieważ celem projektu AFBE jest budowanie systemu kompleksowej 
oceny bibliotek, obok wskaźników określających nakłady po stronie bibliotek (finan-
sowe, osobowe, materialne) musi występować wskaźnik satysfakcji użytkowników, 
określający poziom realizacji i wykorzystania tych nakładów. Wszystkie wskaźniki 
łącznie są statystycznymi parametrami opisującymi aktualny stan funkcjonowania 
bibliotek. Służą do określenia wydajności i  efektywności działań i  odnoszą się do 
różnych obszarów pracy biblioteki. 

Znaczenie wskaźnika satysfakcji użytkowników 
w badaniu efektywności bibliotek

Na liście wskaźników ważne miejsce zajmuje wprowadzony w  roku 2017 wskaź-
nik satysfakcji użytkowników uwzględniający dane za rok 2016. Stanowi on miarę 
efektywności procesu dostarczania usług, mierzy relację nakłady – efekty i obrazuje 
punkt widzenia użytkowników bibliotek. Dzięki powiązaniu z innymi wskaźnikami 
pozwala na wielostronną analizę funkcjonowania instytucji. Wskaźnik satysfakcji 
użytkowników to miara wyznaczająca ogólny poziom zadowolenia użytkowników 
z funkcjonowania biblioteki jako całości. Możliwe jest także wyznaczenie wskaźni-
ków szczegółowych wyliczonych na podstawie oceny niemalże wszystkich obsza-
rów działalności biblioteki: organizacji, zasobów, pracowników, zasad wypożyczeń, 
usług informacyjnych, dostępu do sprzętu, oferty edukacyjnej i kulturalnej itp. Oce-
na usług odbywa się według numerycznej skali pięciopunktowej od 1 do 5, gdzie 
1 jest wartością najniższą, a 5 wartością najwyższą. Średnia arytmetyczna z wysta-
wionych ocen to wskaźnik satysfakcji (globalny lub szczegółowy) w  zależności od 
ocenianego aspektu13. 

Z prowadzenia badań satysfakcji wynikają korzyści istotne dla biblioteki, użyt-
kowników i bibliotekarzy. Z punktu widzenia biblioteki nie do przeceniania są:

13 A. Z awałkiewicz, E. Strzelczyk, Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników bi-
bliotek? Poradnik dla bibliotekarzy, Warszawa 2018, http://pliki.sbp.pl/afb/jak-przeprowadzic- 
badania-satysfakcji.pdf [dostęp: 28 X 2019].
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 ӹ wprowadzanie zmian usprawniających zarządzanie biblioteką (ustalenie obsza-
rów źle i dobrze zarządzanych);

 ӹ zwiększenie wieloaspektowości działań sprawozdawczych (do zestawienia danych 
statystycznych i wskaźników obrazujących różne aspekty funkcjonowania biblio-
teki mogą być dodane te, które zbierają opinie i postawy użytkowników);

 ӹ prowadzenie analizy strategicznej służącej określeniu pozycji biblioteki na tle 
innych placówek (badania umożliwiają dokonywanie porównań w  grupach 
instytucji);

 ӹ projektowanie przyszłej pracy i  planowanie zmian na podstawie uzyskanych 
danych.

Do zalet badań satysfakcji z perspektywy bibliotekarzy można zaliczyć:
 ӹ rozwój komunikacji między bibliotekarzami a  użytkownikami − nowy kanał 

przekazywania informacji;
 ӹ zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w realizacji badań ankietowych;
 ӹ wspieranie procesów decyzyjnych dla zarządzających bibliotekami;
 ӹ wzrost motywacji do podejmowania działań zmierzających do osiągnięcia wyso-

kiej jakości pracy biblioteki.

Z kolei dla użytkowników korzyściami są:
 ӹ możliwość anonimowego i swobodnego wypowiedzenia się na temat usług świad-

czonych przez bibliotekę;
 ӹ wyrażenie opinii, potrzeb i oczekiwań względem biblioteki;
 ӹ pogłębienie relacji z biblioteką przez uzyskanie możliwości wpływu na kształto-

wanie jej pracy;
 ӹ zwiększenie zaufania w stosunku do instytucji14.

Ogólnopolskie badania satysfakcji użytkowników 
bibliotek pedagogicznych 

Realizowane od września 2016 do stycznia 2017 roku badania miały przede wszyst-
kim na celu poznanie stopnia satysfakcji użytkowników z usług świadczonych przez 
biblioteki pedagogiczne przez wyznaczenie globalnego wskaźnika satysfakcji użyt-
kowników oraz wskaźników szczegółowych. Do badań przystąpiło 25 bibliotek, osta-
tecznie badania zakończyły 23 biblioteki. Jedna wycofała się w trakcie badań, w dru-
giej nie zebrano wystarczającej liczby ankiet. Termin realizacji badań zaplanowano 
na okres 17 października–8 listopada 2016 roku. W wyznaczonym terminie badania 
zakończyło 81% bibliotek. Pozostałe, z  powodu trudności z  zebraniem określonej 
liczby ankiet, przedłużyły badania. Ostatecznie zakończono je w styczniu 2017 roku. 

14 A. Z awałkiewicz, E. Strzelczyk, dz. cyt., s. 7.
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Z analizy wyników badań satysfakcji z usług w bibliotekach pedagogicznych wy-
nika, że użytkownicy w większości są zadowoleni z funkcjonowania swoich placó-
wek. Średnia z ocen usług bibliotecznych wynosi 4,75. Najwyżej użytkownicy ocenili 
pracowników bibliotek, ich kompetencje, kulturę obsługi i dyspozycyjność. Najniżej 
zostały ocenione zbiory audiowizualne, zasoby elektroniczne i wyposażenie biblio-
tek. Stosunkowo nisko oceniana była liczba egzemplarzy przeznaczonych do wy-
pożyczenia oraz szkoleń organizowanych przez biblioteki. Badanie satysfakcji użyt-
kowników usług bibliotecznych przeprowadzone z  zastosowaniem standardowego 
narzędzia, wspólnej metodologii i w  tym samym czasie było pierwszym tego typu 
przedsięwzięciem w grupie bibliotek pedagogicznych. Można uznać, iż projekt za-
kończył się sukcesem. Osoby zaangażowane w jego realizację wykazały bowiem dużą 
aktywność w zakresie przygotowania i przeprowadzenia badań. Bibliotekarze chętnie 
uczestniczyli w webinariach szkoleniowych, a następnie w realizacji poszczególnych 
zadań: przygotowaniu kwestionariusza, promocji badań w  bibliotekach, zbieraniu 
ankiet i analizie uzyskanych danych. Biblioteki biorące udział w AFB zbadały poziom 
satysfakcji z oferowanych usług wyrażony wskaźnikiem satysfakcji użytkowników. 
Wskaźnik został wpisany jako nowy miernik funkcjonalności bibliotek do aplikacji 
AFB w roku 2017.

Dla bibliotek pedagogicznych biorących udział w projekcie AFB niezwykle istotny 
jest oprócz danej statystycznej dotyczącej liczby wszystkich użytkowników wskaźnik: 
nauczyciele-użytkownicy jako procent nauczycieli w rejonie objętym działalnością 
biblioteki. Celem tego wskaźnika jest ocena skuteczności biblioteki w  dotarciu do 
populacji docelowej. Każdej z placówek zależy na jego wysokiej wartości i systema-
tycznym wzroście, co w obecnej sytuacji odnotowywanego we wszystkich typach bi-
bliotek spadku liczby użytkowników nie jest rzeczą prostą. Stąd wynikają działania 
mające na celu zwiększenie liczby użytkowników bibliotek spoza populacji obsługi-
wanej. W statystyce to użytkownicy o statusie „Inny”. Podstawę do pozyskiwania no-
wych grup użytkowników, oprócz zmian w regulaminach, stanowią przede wszyst-
kim specjalistyczne zbiory, które gwarantują wsparcie dla ich potrzeb edukacyjnych 
oraz oferta usług, np. edukacyjnych czy kulturalnych. Wysoki odsetek użytkowników 
biblioteki spoza obsługiwanej populacji niewątpliwie potwierdza znaczenie biblioteki 
pedagogicznej dla edukacji i kultury w regionie.

Wykorzystanie danych z badań efektywności

Dane uzyskane z badania efektywności bibliotek służą ocenie skuteczności ich funk-
cjonowania. Umożliwiają nie tylko analizę poniesionych nakładów, ale dzięki bada-
niu satysfakcji użytkowników ocenę poziomu wykorzystania usług i celowości podej-
mowanych przez bibliotekę działań. Ponieważ biblioteki pedagogiczne to organizacje 
non-profit, które nie generują przychodów, swoją przydatność dla środowiska mogą 
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potwierdzać np. wynikami badań efektywności. Do dyspozycji mają zarówno dane 
statystyczne (miary bezwzględne), jak i  automatycznie wyliczane wskaźniki funk-
cjonalności (określające jakość pracy). Wskaźniki funkcjonalności są wyliczane na 
podstawie danych statystycznych wprowadzanych do formularza w systemie. Mogą 
być one generowane według określonych przez dyrektora analizującego danych kry-
teriów, np. podtypu, województwa czy statusu organizacyjnego. Na potrzeby ana-
liz dane prezentowane są w zestawieniach tabelarycznych, które można generować 
w postaci plików csv importowanych do MS Excel. Znajomość sposobu uzyskiwania 
wyników gwarantuje ich poprawną interpretację. Dzięki analizie wskaźników funk-
cjonalności możliwe jest m.in.: 
 ӹ wyznaczanie charakteru relacji między różnymi rodzajami nakładów, wylicza-

nych ze wskaźników proponowanych w projekcie AFB, a np. stopniem satysfakcji 
z oferowanych usług; 

 ӹ określanie, które ze wskaźników najsilniej wpływają np. na wzrost wskaźnika sa-
tysfakcji użytkowników, tym samym umożliwienie sformułowania priorytetów 
inwestycyjnych biblioteki; 

 ӹ kompleksowe analizowanie wskaźników funkcjonalności, w  tym wskaźnika sa-
tysfakcji użytkowników, stanowiące pomoc w realnej ocenie sytuacji biblioteki, 
znajdowanie odpowiedzi na pytania, co można zmienić, czy istnieją możliwości 
finansowe wdrożenia zmian i czy przełożą się one na poprawę usług czy funkcjo-
nowania biblioteki;

 ӹ interpretowanie wskaźników dokonywane wyłącznie na podstawie opisanych 
metod, co pozwala unikać nadinterpretacji i  stawiania wniosków niepopartych 
danymi.
Wskaźniki, wyliczane na podstawie danych zebranych w formularzu, pogrupo-

wane są tak jak w normie ISO 11620 w czterech obszarach pomiarów, zgodnie z kon-
cepcją Zrównoważonej Karty Wyników: zasoby (w tym pracownicy, zbiory i infra-
struktura), korzystanie z biblioteki, wydajność, potencjał i rozwój. W każdym z nich 
znaleźć można mierniki odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do użytkowni-
ków bibliotek. W tabeli (tab. 1) zaprezentowano wskaźniki funkcjonalności z grupy 
„Wykorzystanie”.
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Wiarygodność wyników badań prowadzonych w projekcie AFBE w dużej mie-
rze zależy od liczby bibliotek biorących udział w badaniach. Biblioteki nie tylko wy-
wierają wpływ na budowanie ich standardów funkcjonowania, ale przede wszystkim 
korzystają z  analizy wprowadzanych do formularza danych statystycznych. Pod-
stawowa korzyść to lista automatycznie wyliczanych wskaźników funkcjonalności, 
które mogą być analizowane albo w odniesieniu do własnej biblioteki, albo porów-
nywane z uśrednionymi danymi określonej grupy bibliotek. Dodatkowe korzyści to 
możliwość przeglądania i  analizowania danych własnej biblioteki według różnych 
kryteriów i na przestrzeni lat, systematyczne gromadzenie i archiwizowanie danych 
w jednym miejscu oraz nieograniczony dostęp do danych własnych bibliotek. Nale-
ży zauważyć, że biblioteki pedagogiczne doceniają wagę udziału w projekcie AFBE. 
Z roku na rok liczba placówek uczestniczących w badaniach rośnie. W roku 2018 
było ich już 36, w  tym 34 główne ze 137 filiami i dwie biblioteki powiatowe (por. 
wykr. 1).

Wykr. 1. Biblioteki biorące udział w badaniach

Źródło: opracowanie własne.

Dużą pomoc w zakresie analizy i interpretacji wskaźników funkcjonalności może 
stanowić poradnik Analiza danych statystycznych i  wskaźników funkcjonalności 
w projekcie AFB. Poradnik przeznaczony jest głównie dla przedstawicieli bibliotek 
publicznych – najliczniejszej grupy uczestników projektu AFB i ma dostarczyć użyt-
kownikom podstawowych informacji o tym, jak analizować i spożytkować zgroma-
dzoną w    systemie wiedzę o  funkcjonowaniu bibliotek. Efektywne wykorzystanie 
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analitycznych możliwości, jakie daje system, wymaga zrozumienia, czemu służą gro-
madzone w nim dane statystyczne i czym są automatycznie generowane na ich pod-
stawie wskaźniki funkcjonalności. Ważna jest też znajomość definicji i interpretacji 
wskaźników. W poradniku uniwersalne są rozdział trzeci i czwarty. Rozdział trzeci 
przedstawia ogólne zasady interpretacji generowanych przez system zestawień z da-
nymi. Omawia podstawowe reguły wnioskowania statystycznego, które przydadzą 
się użytkownikom dokonującym analiz. Czwarty i ostatni rozdział poświęcony jest 
szczegółowemu omówieniu definicji i sposobu interpretacji każdego ze wskaźników 
wyliczanych automatycznie w systemie15. 

Podsumowanie

Prowadzone przez samorządy województw biblioteki pedagogiczne od dłuższego 
czasu borykają się z  niedoinwestowaniem. Z  reguły ograniczenia wydatków doty-
czą zakupu zbiorów i wyposażenia bibliotek, nierzadko też zmniejszania liczby za-
trudnionych pracowników, zarówno nauczycieli, jak i  administracji. Szukaniem 
oszczędności należy też tłumaczyć fakt łączenia placówek w zespoły, włączania ich 
w strukturę innych placówek czy też likwidacji filii, których liczba systematycznie 
spada (por. wykr. 2).

W  sytuacji poważnych zagrożeń hamujących rozwój bibliotek pedagogicznych 
warto podejmować działania, które dowodzą znaczenia i  wartości świadczonych 
przez nie usług. Z  pewnością pomocne mogą tu być wyniki prowadzonych syste-
matycznie badań efektywności, w  tym badań satysfakcji użytkowników. Warto do 
nich sięgać, analizować je, interpretować, wyciągać z  nich wnioski i  podejmować 
działania, bądź naprawcze, bądź związane z projektowaniem nowych usług. Bardzo 
ważne są wspólne działania bibliotek pedagogicznych, np. planowane w przyszłym 
roku ogólnopolskie badanie satysfakcji użytkowników czy też podejmowane próby 
badania nieużytkowników bibliotek. Wszystko to powinno zmierzać do utrzymania 
obecnych i pozyskania nowych klientów, co jest podstawowym uzasadnieniem dla 
prowadzenia bibliotek przez samorządy.

15 J. Burska [i  in.], Analiza i  interpretacja danych statystycznych i wskaźników funkcjonalności 
w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych: poradnik, Warszawa 2017, http://
pliki.sbp.pl/afb/afbp/2019/PORADNIK_AFB_2018_BD_f.pdf [dostęp: 28 X 2019].
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Wykr. 2. Średnia liczba filii16 

Źródło: opracowanie własne.
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Abstrakt

W artykule omówiono udział bibliotek pedagogicznych w projekcie Analiza funkcjonowa-
nia bibliotek w  latach 2013-2019. Zwrócono uwagę na rolę obowiązujących norm między-
narodowych, takich jak statystyka biblioteczna (ISO 2789), wskaźniki funkcjonalności (ISO 
11620) i badanie wpływu bibliotek (ISO 16439), w kontekście ich znaczenia w ocenie jako-
ści pracy bibliotek. Przedstawiono znaczenie wskaźników funkcjonalności, ze szczególnym 
podkreśleniem roli wskaźnika satysfakcji użytkowników w kontekście ich praktycznego wy-
korzystania w zarządzaniu biblioteką. Zaprezentowano przykłady analizy wybranych wskaź-
ników funkcjonalności.

Summary

This article discusses the participation of pedagogical libraries in the project “Analysis of the 
Functioning of Libraries in 2013-2019.” It notes the role of the obliging international norms 
such as library statistics (ISO 2789), indicators of functionality (ISO11620), and the study of 
the influence of libraries (ISO 16439) within the context of their significance for the evalu-
ation of the quality of thework of libraries. The significance of indicators of functionality is 
presented, particularly emphasizing the role of the indicator of user satisfaction within the 
context of their practical use in library management. Examples of the analysis of selected 
indicators of functionality have been presented.

Słowa kluczowe: efektywność, jakość, wskaźniki funkcjonalności, użytkownicy, biblioteki 
pedagogiczne, badania satysfakcji, badania bibliotek

Keywords: effectiveness, quality, indicators of functionality, users, pedagogical libraries, me-
asures of satisfaction, research on libraries
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Ewa Bochynek
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, Filia w Wałbrzychu

Zajęcia z edukacji czytelniczej i regionalnej 

jako przykład oferty uwzględniającej 

potrzeby osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności

Wałbrzyska Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu (DBP) pod-
czas przygotowania na każdy rok szkolny oferty zajęć edukacyjnych uwzględnia po-
trzeby uczniów na wszystkich etapach kształcenia, pamięta także o dzieciach i mło-
dzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności − to głównie uczniowie ze szkoły 
przyszpitalnej i specjalnej. Dzięki wieloletniej współpracy z nauczycielami tych pla-
cówek projektowane są wspólne działania, które uwzględniają potrzeby danej szkoły, 
możliwości i zainteresowania uczniów.

Współpraca z wałbrzyską szkołą przyszpitalną trwa już jedenaście lat. Początko-
wo planowano dwa tematy zajęć edukacyjnych na rok szkolny. Po kilku latach współ-
pracy biblioteki pedagogicznej ze szkołą zdecydowano o  wspólnym opracowaniu 
programu z edukacji czytelniczej, a następnie takiego, który łączy edukację czytelni-
czą i regionalną. 

Warto nadmienić, że działania edukacyjne wałbrzyskiej filii DBP we Wrocławiu 
wielokrotnie opisywano na łamach „Dolnośląskiego Informatora Bibliotek Pedago-
gicznych”. Celem zamieszczanych publikacji jest dzielenie się dobrymi praktykami, 
innowacyjnymi rozwiązaniami i  ciekawymi formami współpracy ze środowiskiem 
edukacyjnym Dolnego Śląska.

Artykuły na temat działalności prowadzonej na rzecz osób niepełnosprawnych 
przez wałbrzyską filię ukazywały się także w wydawanym przez Dolnośląski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli periodyku „Oblicza”. Jako przykład można wskazać artykuł  
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Książka – lekarstwem dla uczniów w szkole przyszpitalnej1. Słowa Henryka Sienkie-
wicza „Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co 
mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie wygrywa. Dalej więc do książek!”2 często 
towarzyszyły uczestnikom lekcji prowadzonych w szkole przyszpitalnej, które były 
skorelowane z zajęciami leczniczymi i terapeutycznymi oraz zajęciami przygotowy-
wanymi i realizowanymi w szkolnej bibliotece, a także w świetlicy. 

Chorzy uczniowie często podkreślali, że nie mogą sami czytać przed zabiegami, 
operacją, przy podwyższonej temperaturze ze względu na ból, ale lubią, aby im czyta-
no. Książka jest wtedy traktowana „jak lekarstwo” − może pomóc, przede wszystkim 
w zapomnieniu, chociaż na krótko, o pobycie w szpitalu i rozłące. 

Gdy nauczyciele przygotowywali spotkania z edukacji czytelniczej w szkole przy-
szpitalnej, zawsze zwracali uwagę na długość tekstu, ponieważ powinien on być 
w  całości przeczytany podczas jednego spotkania z  uczniami. Należało umożliwić 
uczniom zapoznanie z całym utworem, często zdarzało się bowiem, że mali pacjenci 
wracali do domu przed kolejnym spotkaniem czytelniczym. Ponieważ czytanie daje 
doskonałe efekty terapeutyczne, zawsze przynosi korzyści słuchającym i czytającym, 
podczas spotkań z książką zwracano uwagę na odpowiednią modulację głosu (uży-
wanie różnych „śmiesznych”, „zabawnych”, zmienionych głosów do czytania kwestii 
różnych postaci), zadawanie uczniom pytań na temat fabuły w trakcie czytania, po-
równywanie przygód fikcyjnych, książkowych postaci do prawdziwego życia i  do-
świadczeń życiowych małych pacjentów.

Specyfika tej szkoły zawęża wybór lektury, ogranicza czas przeznaczony na spo-
tkanie z książką, a co za tym idzie zdecydowanie krótsze są też rozmowy o przeczy-
tanej powieści. Szkoła w szpitalu jest zupełnie inna niż ta „codzienna” i ma swoje 
odmienne prawa. Rytm dnia dziecka chorego różni się od rozkładu dnia dziecka, 
które uczęszcza do szkoły dziennej. System edukacyjny połączony ze sprawowaniem 
opieki lekarskiej wymaga, aby każde zajęcia czytelnicze były szczegółowo zaplanowa-
ne i uwzględniały specyfikę szkoły. Celem jest sprawienie dzieciom radości i uczy-
nienie ze spotkania z książką niezwykłej przygody rekompensującej w jakimś stopniu 
to, co zabiera choroba oraz dającej siłę do marzeń i  planów, wzmacniającej wiarę 
w uczniowskie możliwości.

Dużą popularnością cieszyło się czytanie połączone z opowiadaniem, zwłaszcza 
wzbogacone wykonywaniem przez ucznia rysunku, wycinanki lub pracy polegającej 
na lepieniu z plasteliny. Taka forma zajęć często była łączona z warsztatami prowa-
dzonymi przez nauczycieli ze szkoły, a prace wystawiano potem głównie w pomiesz-
czeniach biblioteki i świetlicy. Warto zauważyć, że tzw. bajka rysowana cieszyła się 
popularnością zarówno wśród uczniów posiadających uzdolnienia plastyczne, jak 

1 E. B ochynek, Książka lekarstwem dla uczniów w szkole przyszpitalnej, „Oblicza” 2018, s. 17-
18, https://dodn.dolnyslask.pl/wydawnictwo/marzec-2018/ [dostęp: 28 X 2019].

2 O książce: myśli, wiersze, aforyzmy, wybór i oprac. J. Kropiwnicki , Jelenia Góra 1992, s. 29.
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i  wśród tych, którzy nie odznaczali się, według nauczycieli ze szkoły, talentem do 
rysowania, malowania, czyli zacięciem plastycznym.

Zajęcia z  edukacji czytelniczej prowadzone wśród małych pacjentów w  szkole 
przyszpitalnej w Wałbrzychu często są przygotowywane na podstawie książek, które 
szkoła otrzymała w ramach przyjazdu bajkowozu3. W ostatnim okresie bajkowóz do-
tarł do wałbrzyskiego szpitala dwa razy. Zawsze towarzyszyły temu wydarzeniu duże 
emocje. Otrzymane książki były traktowane jak lekarstwo, bo mogły pomóc. Magicz-
ne bajkowozy to nie tylko mnóstwo wyjątkowych książek i niezwykłych, baśniowych 
przedmiotów, ale także czarodziejskie kamienie i magiczne akcesoria. 

Il. 1. Bajkowóz w wałbrzyskiej szkole przyszpitalnej (fot. E. Bochynek)

Nauczyciel korzystający z takich pomocy mógł przygotować dla dzieci przebywa-
jących na oddziałach szpitalnych ciekawe zajęcia z edukacji czytelniczej prowadzą-
ce do świata opowieści, bajek i czarów. Wędrująca szpitalna biblioteka wypełniona 
książkami, skrytkami i  schowkami zawsze pomagała dostarczać pozytywnych do-
świadczeń uczestnikom spotkań z książką. Ponadto wagoniki z książkami docierały 

3 Oddział Bajka to inicjatywa Fundacji Serdecznik, przygotowująca pedagogów szkół przyszpi-
talnych do pracy z książką z wykorzystaniem biblioterapii. Akcja połączona jest z odwiedzina-
mi bajkowozu, czyli mobilnej biblioteki w oddziale szpitala, http://serdecznik.pl/15/strona/32/
oddzial_bajka [dostęp: 28 X 2019].
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także do pacjentów leżących. Wielu z nich po raz pierwszy widziało taki niezwykły 
pociąg pełen bajek.

Najpopularniejsze przykładowe programy z edukacji czytelniczej przygotowywa-
ne przez wałbrzyską filię DBP i realizowane w wałbrzyskiej szkole przyszpitalnej to: 
 ӹ Czytanie przy choince, 
 ӹ Czytając polskich noblistów,
 ӹ Jaka to bajka?

Z kolei cieszący się zainteresowaniem wśród starszych uczniów program łączący 
elementy edukacji czytelniczej i regionalnej nosił tytuł: Z Joanną Bator w Wałbrzy-
chu, czyli wałbrzyskie propozycje. Celem tego przedsięwzięcia było zapoznanie dzieci 
z wybranymi fragmentami prozy autorki związanej z Wałbrzychem, a następnie ze-
stawienie opisów literackich z pocztówkami i zdjęciami przedstawiającymi opisywa-
ne ulice, zabytki oraz znane i typowe dla tego górniczego miasta miejsca. Utrwaleniu 
nawyku kontaktu z książką towarzyszyło rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, 
regionalnych oraz propagowanie idei głośnego czytania. Można pokusić się o stwier-
dzenie, że przeprowadzenie zajęć z programu Z Joanną Bator… znacznie powiększyło 
uczniowskie wiadomości na temat Wałbrzycha i regionu wałbrzyskiego, a co za tym 
idzie zaowocowało nagrodami dla uczestników z tej szkoły biorących udział w kon-
kursie plastycznym: Dolny Śląsk – patriotyzm lokalnie malowany w roku szkolnym 
2018/20194.

Dużym zainteresowaniem cieszył się cykl zajęć edukacyjnych Podróże w zaczyta-
nie, który został przygotowany dla młodszych uczniów szkoły podstawowej. Jednym 
z celów było poznawanie ciekawych książek, obcowanie z książką i innymi dokumen-
tami bibliotecznymi, a także rozwijanie wyobraźni. 

Warto nadmienić, że od siedmiu lat funkcjonuje w szkole przyszpitalnej oddział 
dziennej psychiatrii i od tego czasu jest przygotowywany taki zestaw tematów, który 
uwzględnia między innymi problemy uczniów z Zespołem Aspergera, depresją, za-
burzeniami w odżywaniu i uzależnieniami. Zaplanowane zajęcia prowadzone przez 
nauczyciela bibliotekarza z biblioteki pedagogicznej są skorelowane z zajęciami lecz-
niczymi i  terapeutycznymi. Działania lekarza, terapeuty i  pedagoga uzupełnia na-
uczyciel z biblioteki pedagogicznej. W związku z tym w roku szkolnym 2018/2019 
przygotowany został cykl zajęć Uzależnieniom mówimy – nie!, którego zwieńczeniem 
była wystawa tematyczna uczniowskich plakatów zorganizowana w  wałbrzyskiej 
bibliotece pedagogicznej wiosną 2019 roku, ciesząca się dużym zainteresowaniem 
czytelników.

Współpraca biblioteki pedagogicznej ze szkołą przyszpitalną obejmuje wiele 
wspólnie przygotowywanych wystaw okazjonalnych, tematycznych i konkursów or-
ganizowanych na terenie szkoły i filii DBP. Często są to też wystawy prac plastycznych 

4 Dolny Śląsk: patriotyzm lokalnie malowany, https://sway.office.com/cW2pncqlXJterE9S?re-
f=Link&loc=play [dostęp: 28 X 2019].
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wykonane przez uczniów w ramach warsz-
tatów prowadzonych w szkole po zakończe-
niu zajęć edukacyjnych z czytelnictwa, akcji 
z  profilaktyki oraz projektów szkolnych. 
Z  dużym zaciekawieniem przez użytkow-
ników wałbrzyskiej biblioteki pedagogicz-
nej został odebrany wernisaż uczniowskich 
prac pokonkursowych zatytułowany Ozdo-
ba wielkanocna, podczas którego można 
było zobaczyć niezwykle pomysłowo wy-
konane prace plastyczne uczniów z  wielu 
szkół przyszpitalnych w Polsce.

Il. 2. Jeden z plakatów przygotowanych na 
zajęciach uczniów ZSSP w Wałbrzychu (fot. 
E. Bochynek)

Il. 3. Wystawa Ozdoba wielkanocna w wałbrzyskiej filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 
(fot. E. Bochynek)
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Często zwraca się uwagę, że misja nauczyciela bibliotekarza to przede wszystkim 
doprowadzenie do spotkania ucznia z  książką i jej autorem. Jest to bardzo ważne 
spotkanie, zwłaszcza w  szkole przyszpitalnej, a  także specjalnej i  w  konsekwen-
cji zachęcające do czytania jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu. 
Czytanie książek rozwija wyobraźnię ucznia, wpływa na jego rozwój emocjonalny 
i wrażliwość, daje informację o świecie zewnętrznym, pokazuje właściwe wzorce za-
chowania, czyli pomaga w zdobywaniu wiedzy oraz dostarcza rozrywki. Należy pa-
miętać, że książka powinna zaciekawić ucznia, zainspirować do działania. Dlatego 
tak istotny jest przemyślany wybór literatury i uwzględnienie możliwości rozumienia 
tekstu, aby czytanie przyniosło oczekiwany wynik.

Współpraca wałbrzyskiej biblioteki pedagogicznej ze szkołą specjalną zaczęła się 
w roku szkolnym 2009/2010 i trwa do dzisiaj. Biblioterapia w szkolnictwie specjal-
nym wykorzystywana jest jako metoda wspomagająca nauczanie, a uczeń z niepeł-
nosprawnością chętnie słucha tego, co mu się czyta, ma on także zwykle swoje ulu-
bione pozycje książkowe, do których lubi wracać. W wałbrzyskiej szkole specjalnej 
zaczynaliśmy współpracę od przygotowania zajęć z edukacji czytelniczej, a dokładnie 
od czytania wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, a także wybranych fragmentów 
z twórczości Marii Konopnickiej, Marii Kownackiej oraz Janusza Korczaka. Na po-
czątku wybierana była klasyka literatury dziecięcej, utwory powszechnie znane. 

Popularny wiersz Lokomotywa zazwyczaj czytany był z  podkreśleniem efektów 
dźwiękonaśladowczych najpierw przez nauczyciela, a następnie przez uczniów i za-
wsze wzbudzał radość. Często w przygotowanym papierowym pociągu towarzyszyły 
uczniom ulubione zabawki. W zależności od grupy uczniów, z uwzględnieniem ich 
zainteresowania i potrzeb, planowano (po uzgodnieniu z wychowawcą) dodatkowo 
małą inscenizację, która zawierała elementy gry teatralnej. Jedni uczniowie odgry-
wali role podróżnych, a inni byli kolejarzami. Uczniowie przydzielali sobie sami role, 
albo przydzielał je wychowawca, który dołączał do zabawy, stając się pomocnikiem 
uczniów, opowiadaczem klasowej historii podróży literackim pociągiem. To zajęcie 
zawsze sprawiało dzieciom przyjemność i wpisywało się w szkolną zasadę uczenia 
przez zabawę.

Dużym zainteresowaniem cieszył się temat: Z  Korczakiem u  króla Maciusia. 
Podczas zajęć odczytywano wybrane fragmenty lektury, omawiano i komentowano 
przygotowane ilustracje. Następnie, na zorganizowanych przez nauczyciela świetlicy 
warsztatach, uczniowie kolorowali przygotowane szablony, które miały posłużyć jako 
ilustracje do przygotowywanej w szkole książki o przygodach Maciusia.

Podczas zajęć czytelniczych przybliżono postać Starego Doktora, kładąc akcent 
na jego dzieciństwo. Uczniów ze szkoły specjalnej szczególnie zainteresował kanarek, 
który był ważny w dzieciństwie dla autora lektury. Nadarzyła się więc okazja do po-
rozmawiania o tym, czy można zaprzyjaźnić się ze swoim zwierzakiem. 

Zajęcia Z  Marią Konopnicką w  krainie krasnoludków dały nie tylko możliwość 
przeczytania uzgodnionych z nauczycielem, wybranych fragmentów lektury. Była to 
także okazja do przybliżenia najważniejszych faktów z życia tej pisarki oraz pokaza-
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nia zdjęć współczesnych wrocławskich krasnali, ponieważ klasa wraz z wychowawcą 
planowała w najbliższym okresie wycieczkę do Wrocławia. 

Literatura silnie oddziałuje na psychikę uczniów, pobudza do refleksji. Warto 
zwrócić uwagę, że podczas zajęć z edukacji czytelniczej dzieci same sygnalizowały 
potrzebę przerwy w czytaniu książki, kiedy chciały na coś zwrócić uwagę, coś wzbu-
dziło ich zainteresowanie, a czasami obawę czy lęk. Niekiedy książka sprawiała, że 
ktoś chciał się czymś pochwalić i opowiedzieć o swoim podobieństwie do bohatera 
literackiego. Czasami porównywano przygody uczniów do przygód bohaterów lite-
rackich. Zwracali na to uwagę koledzy z klasy bądź wychowawca. Dlatego też zdarza-
ło się, że zaplanowany przebieg zajęć czytelniczych nie zawsze został zrealizowany 
zgodnie ze scenariuszem, uczestnicy chcieli bowiem przykładowo jeszcze raz posłu-
chać na zakończenie zajęć wybranego fragmentu lektury, prosili o ponowne przeczy-
tanie, najchętniej z możliwością zabawy, elementami typowymi dla czytania wraże-
niowego, a niekiedy mieli ochotę jeszcze raz zobaczyć przyniesione na zajęcia książki, 
po prostu dotknąć kartek. 

Trudno nie zgodzić się ze słowami Wisławy Szymborskiej, że czytanie książek to 
najpiękniejsza zabawa. Można uzupełnić to stwierdzenie, że niejako przewodnikiem, 
inicjatorem tej zabawy może być nauczyciel, który przygotuje na zajęcia odpowiedni 
dla danej grupy uczniów utwór literacki, spojrzy na czytanie książek jako na jed-
no z narzędzi kształtujących ucznia i właściwie je dobierze. Zabawa słowem to na 
tyle ciekawe doświadczenie dla uczniów, iż zajęcia czytelnicze w wałbrzyskiej szkole 
specjalnej kończyły się zawsze tak samo − zaproszeniem na następne spotkanie, na 
następny raz z książką.

Prowadzenie zajęć edukacyjnych wpisuje się w zadania biblioteki pedagogicznej. 
Podkreślenia wymaga wieloletnia współpraca wałbrzyskiej filii DBP z wieloma szko-
łami z terenu Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Sukcesem jest fakt, że nauczyciele 
ze szkół i nauczyciele bibliotekarze z biblioteki pedagogicznej wzajemnie inspirują się 
do przygotowywania nowych działań na kolejne lata szkolne.
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Abstrakt

Oferta zajęć z edukacji czytelniczej i regionalnej została przygotowana przez wałbrzyską filię 
Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu jako odpowiedź na potrzeby uczniów 
ze szkoły przyszpitalnej i  specjalnej w  Wałbrzychu. Celem było wspomaganie upowszech-
niania czytelnictwa wśród dzieci i  młodzieży z  różnymi rodzajami niepełnosprawności 
przez połączenie czytania i  zabawy. Praca przedstawia zalety czytania wrażeniowego na 
podstawie zrealizowanych działań oraz przykładów zajęć z  edukacji regionalnej, dających 
uczniom z  niepełnosprawnościami możliwość poznania ciekawych miejsc w  mieście, jego 
specyfiki oraz ludzi związanych z  regionem. Połączenie edukacji czytelniczej i  regionalnej 
w  autorskich programach edukacyjnych wałbrzyskiej biblioteki pedagogicznej to przykład 
promocji regionu oraz wartości patriotycznych związanych z  małą ojczyzną oraz potwier-
dzenie, że podjęcie takich działań wpływa na postrzeganie biblioteki pedagogicznej w środo-
wisku lokalnym i buduje jej pozytywny wizerunek.

Summary

The offered classes on reader and regional education were prepared by the Wałbrzych 
branch of the Lower Silesian Pedagogical Library in Wroclaw in response to the needs of 
students from the hospital and special needs school in Wałbrzych. The aim was to assist in 
the promotion of readership among children and youths with various disabilities by com-
bining reading and fun. This work presents the advantages of experiential reading using the 
cases of implemented activities and examples of classes on regional education that give stu-
dents with disabilities the opportunity to become acquainted with interesting places in the 
city, their unique traits, and people affiliated with the region. Combining readers’ education 
with regional education in original educational programs of the Wałbrzych Pedagogical Li-
brary is an example of promoting the region and patriotic values related to one’s local home-
land; it confirms that undertaking such initiatives influences the perception of pedagogical 
libraries in the local milieu and building a positive image of them.

Słowa kluczowe: uczeń, niepełnosprawność, szkoła przyszpitalna, szkoła specjalna, eduka-
cja czytelnicza, edukacja regionalna

Keywords: student, disability, hospital school, special education school, reader education, 
regional education
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Jolanta Pytel
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Krakowie

Gimnazjalny blog czytelniczy 

REKOMENDACJA 39  

jako kreatywny sposób  

na nieczytanie młodzieży

Uczniowie gimnazjum nie czytają i  nie są zainteresowani literaturą. Niezmiernie 
rzadko można przedstawicieli tego pokolenia spotkać w bibliotece szkolnej. Powo-
dów jest wiele. Sądzę, że najważniejsze z nich to brak ciekawych książek, zwłaszcza 
bestsellerów i nowości rynku wydawniczego. Nie ma mody na czytanie i dlatego mło-
dy człowiek nie interesuje się książkami.

Jak zatem uwrażliwić uczniów, potencjalnych użytkowników biblioteki szkolnej, 
na literaturę i książkę? W  jaki sposób wywołać emocje i  zaprosić do bibliotecznej 
przestrzeni? W odpowiedzi przytoczę słowa Ewy, blogerki i uczennicy klasy trzeciej 
gimnazjum, która współtworzyła szkolny blog recenzencki Rekomendacja 39:

Bardzo podoba mi się inicjatywa mojej szkolnej biblioteki, jaką jest blog recenzenc-
ki. Uczniowie dzielą się na nim krótkimi recenzjami książek, które ostatnio udało 
im się przeczytać. Stronę tę odwiedzają również internauci z  różnych części świa-
ta. Taka praca młodych ludzi uwrażliwia ich na literaturę i pozwala docenić książki 
inne niż te, które reklamują się w gablotach dużych księgarni.

Blog recenzencki Rekomendacja 39 to szkolna odpowiedź na niektóre wątpliwo-
ści i  znaki zapytania nurtujące młodzież. To swoista kuźnia talentów organizacyj-
nych, menadżerskich czy wręcz dziennikarskich. Ileż możliwości (bo wszystkich nie 
można wymienić) daje działalność na takiej platformie cyfrowej.
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Wszystko zaczęło się na corocznych krakowskich Targach Książki. To właśnie 
tam nastąpiły spotkania face to face przedstawicieli do spraw promocji z wydawnictw 
z całej Polski z uczniami-blogerami, współtworzącymi Rekomendację 39, którzy mo-
gli podziękować za zaufanie i nieodpłatne przysyłanie książek do recenzji, a  także 
uwiarygodnić istnienie grupki zapaleńców zarażających swoją miłością do literatury 
i książek nawet największych niedowiarków.

Swoistą kontynuacją spotkań targowych stało się uczestnictwo w organizowanych 
przez wydawnictwa wieczorach autorskich z  pisarzami promującymi swoje nowe 
książki. Spotkania czytelników i pisarzy odbywały się w wielu miejscach Krakowa 
(m.in. w  księgarniach: Abecadło, Bona, Bonobo, Lokator, Matras, Pod Globusem, 
a  także w  szkołach i  bibliotekach) oraz w  innych miastach  – Warszawie, Bochni 
czy Łodzi.

Aby doskonalić warsztat dziennikarski uczniowie tworzący Rekomendację 39 
spotykali się z dziennikarzami na zajęciach warsztatowych w Radio Kraków, w re-
dakcji „Gazety Krakowskiej”. To właśnie tam zdobywali doświadczenie, które wyko-
rzystywali w pracy na swoim uczniowskim blogu recenzenckim. Zdarzyło się też, że 
dwoje gimnazjalistów zafascynowanych książką poświęconą ulubionemu sportowco-
wi Januszowi Wójcikowi pojechało do Wrocławia, aby przeprowadzić z nim i z auto-
rem książki wywiad w siedzibie „Gazety Wrocławskiej”. Tak działała Rekomendacja 
39. Życie dopisało, niestety, bardzo smutną historię do tego spotkania. Znany sporto-
wiec kilkanaście miesięcy później zmarł na białaczkę.

Tworzenie szkolnego bloga to nie tylko odbiór przesyłek z nowościami i czytanie 
książek. Otóż wszyscy ci, którzy połknęli bakcyla Rekomendacji 39 potrafili w bardzo 
nietypowy sposób zaprosić swoich kolegów i  koleżanki do czytania. Organizowali 
warsztaty literackie na podstawie lektury Henryka Sienkiewicza W pustyni i w pusz-
czy, a także przeprowadzili z wielkim sukcesem Noc Potterra, pełną niespodzianek, 
zagadek i wyzwań, ale przede wszystkim zainteresowania, śmiechu oraz chęci wspól-
nego odkrywania przygód tego bohatera. W tym przedsięwzięciu brali udział młodsi 
koledzy z czwartej klasy szkoły podstawowej.

Blogerzy Rekomendacji 39 to także pomysłodawcy i  twórcy gry stworzonej 
z  wykorzystaniem motywów z  bardzo popularnej serii książek dla dzieci Marti-
na Widmarka Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Odbyły się aż trzy edycje tego 
przedsięwzięcia: 
 ӹ gra rodzinna dla uczniów z rodzicami; 
 ӹ wersja uczniowska gry, zrealizowana podczas pikniku szkolnego; 
 ӹ największy projekt − gra będąca formą promocji szkoły, dla uczniów z  Nowej 

Huty, która odbyła się w Multikinie.

W 2018 roku gościem honorowym Targów Książki w Krakowie była Szwecja. Spe-
cjalnie na tę okazję blogerzy Rekomendacji 39 przygotowali przedstawienie oparte na 
motywach powieści Teatr z Lassem i Mają Martina Widmarka, które otwierało targi. 
Na widowni, oprócz roześmianej i szczęśliwej dzieciarni, zasiedli konsul honorowy 
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Szwecji w Polsce, Lidia Wiszniewska, oraz autor serii o małych detektywach, Martin 
Widmark. Czy można wyobrazić sobie większe docenienie użytkownika, niż takie 
wydarzenie medialne?

Il. 1. Spotkanie z Martinem Widmarkiem na krakowskich Targach Książki w 2018 roku (fot. 
J. Pytel)

Wielość i różnorodność projektów, w których brała udział młodzież tworząca Re-
komendację 39, wzbudza szacunek oraz pokazuje niepowtarzalność, którą udało się 
tej grupie zamienić w sukces. Aby nie pozostać gołosłownym, wymienię m.in. za-
proszenie do Wydawnictwa Literackiego w Krakowie na promocję książki sekretarza 
papieża, Stanisława Dziwisza, czy spotkanie z przyjacielem Jana Pawła II – Jasiem 
Gawrońskim w przychylnych progach sanktuarium w Łagiewnikach. 

Rekomendacja 39 miała również swój udział w  Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 
zatytułowanej Czytanie Porusza, a  także w projekcie PoczytajMy, w którym razem 
z grupą przedszkolaków młodzież stworzyła Miejsce Przyjazne Pszczołom. 

Kolejna propozycja Rekomendacji 39 to Spacer z niepodległością w  tle w parku 
Jordana, zwycięski projekt stworzony w ramach programu Młodzi w Akcji Centrum 
Edukacji Obywatelskiej. 

Podczas tego przedsięwzięcia doszło do spotkania seniorów z Domu Opieki Spo-
łecznej w Nowej Hucie z gimnazjalistami. Młodzież odwiedziła różne zakątki parku 
Jordana i przed wybranymi pomnikami stworzyła swoisty „most pokoleniowy”: wy-
bitni przedstawiciele historii Polski przemawiali jak żywi z wybranych książkowych 
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wspomnień i biografii. Dzięki innowacyjności tego spojrzenia na literaturę i histo-
rię działanie zostało wyróżnione jako jeden z najlepszych młodzieżowych projektów 
roku 2018. Uczestnicy otrzymali niezwykłą nagrodę – zaproszenie do stolicy, gdzie 
na Zamku Królewskim podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Projektów z  wielkim 
sukcesem zaprezentowali swoje przedsięwzięcie.

Il. 2. Spacer z niepodległością w tle w ramach programu Młodzi w Akcji (fot. J. Pytel)

Sukces projektu Spacer z niepodległością w tle przekonał gimnazjalistów do reali-
zacji kolejnego pomysłu z zakresu historii najnowszej. Efektem projektu Wiwat Nowa 
Huta było nakręcenie w  murach szkoły przez uczniów tworzących Rekomendację 
39 filmu opartego na autentycznych wydarzeniach pt. 13 XII 1980 roku. Blogerzy 
wykorzystali rodzinne pamiątki, dotarli nawet do nielegalnych gazetek strajkowych 
z tamtego czasu. Te działania odniosły sukces, a film znalazł się w grupie najlepszych 
młodzieżowych projektów Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Rekomendacja 39 wzięła także udział w programie Mądrych Cyfrowych, waka-
cyjnym projekcie pilotażowym fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom i firmy Google. 
Na podstawie książki pt. Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach 
oraz własnych oryginalnych pomysłów uczniowie nie tylko pożytecznie spędzili czas 
letnich wakacji, ale także nauczyli się obsługi nowych cyfrowych narzędzi, które już 
wkrótce okazały im się potrzebne. Wystąpili także jako bohaterowie filmu nakręco-
nego przez fundację, promującego działania Mądrych Cyfrowych w świecie wartości.
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Il. 3. Projekt Wiwat Nowa Huta (fot. J. Pytel)

Jako popularyzatorzy czytelnictwa blogerzy zaproponowali czytelnikom bibliote-
ki szkolnej Literaturę na żywo, czyli cykl krótkich inscenizacji opartych na tekstach 
różnych powieści. Uczniowie klasy trzeciej poznali losy bohaterów książki Fridy 
Nilsson Piraci Oceanu Lodowego. Czytelników niechętnych i nieprzychylnych pol-
skiej literaturze zachęcili do czytania książek Małgorzaty Musierowicz w brawurowej 
odsłonie scenicznej powieści Kwiat kalafiora. Ta inscenizacja okazała się sukcesem, 
obejrzeli ją bowiem wszyscy uczniowie klas trzecich i czwartych. Później utworzyły 
się długie kolejki w szkolnej bibliotece po powieści M. Musierowicz. 

W podsumowaniu osiągnięć Rekomendacji 39 warto wspomnieć o Wirtualnym 
Festiwalu OK!OKOLICA, który odbył się w 2019 roku. Uczestnicy metodą projektu 
realizowali różne działania związane z tematyką kulturalną i ekologiczną, przy wyko-
rzystaniu nowych technologii. Ekipa Rekomendacji 39 zajęła na tym festiwalu bardzo 
wysokie, trzecie miejsce.

Moim zdaniem żadne z przedstawionych przedsięwzięć, jakże odmiennych i nie-
zwykle trudnych, nie odbyłoby się bez pasji oraz siły i wiary młodych czytelników. 
Nikt nie potrafi zachęcać przedstawicieli wydawnictw książkowych do nawiązywania 
współpracy właśnie tak, jak młodzi gimnazjaliści. To oni uwierzyli, że świat kultury 
i szeroko rozumianych mediów daje im wiele możliwości, że mogą w nim poczuć się 
pełnoprawnymi użytkownikami, klientami, a wręcz nadawcami komunikatów czy-
telniczo-literackich. Udało im się przeżyć przygodę z  czytaniem, odbyć wycieczki 
w  głąb literatury i  kultury, a  także stworzyć oryginalne autorskie przedsięwzięcia. 
Wierzę, że doświadczenie, radość i wszelkie doznania, które stały się ich udziałem, 
pomogą im w wielu życiowych wyborach. Jedno jest pewne, drogowskazy takie jak 
książka i literatura będą dla nich priorytetowe. 
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Abstrakt

Artykuł przedstawia formy aktywnej działalności grupy uczniów skupionych wokół bloga 
o nazwie Rekomendacja 39. Tematyka przedstawionych pomysłów jest imponująco szeroka: 
od inscenizacji na podstawie książek z  serii Biuro detektywistyczne Lassego i  Mai Martina 
Widmarka, przez popularyzację lektur, realizację projektów w ramach inicjatyw ogólnopol-
skich, m.in. Mądrzy Cyfrowi, Cała Polska Czyta Dzieciom, PoczytajMy, Wirtualny Festiwal 
OK!OKOLICA, po akcję uczczenia 100-lecia niepodległości Polski i  upamiętnienia wyda-
rzeń z 13 grudnia 1980 roku w dzielnicy Nowa Huta. Zebrane przykłady mogą być inspira-
cją dla nauczycieli i bibliotekarzy.

Summary

This article presents forms of the activity of groups of students affiliated with the Rekomen-
dacja 39 (“Recommendation 39”) blog. The range of the subject matter of the presented ide-
as is impressive: dramatizations on the basis of books from Martin Widmark’s Lasse Maja 
Detective Bureau series; the promotion of books that are required reading in schools; the 
implementation of projects within the framework of nationwide initiatives, including Mą-
drzy Cyfrowi (the Smart Digital Ones), Cała Polska Czyta Dzieciom (All of Poland Reads 
to Children), PoczytajMy (LetUs Read), Wirtualny FestiwalOK! OKOLICA (the Virtual OK! 
NEIGHBORHOOD Festival); and campaigns to commemorate the centenary of the resto-
ration of  Polish independence and the events of December 13,1980, in the Nowa Huta di-
strict. The collected examples can be a source of inspiration to teachers and librarians.

Słowa kluczowe: popularyzacja czytania, czytelnictwo, blog czytelniczy, biblioteki szkolne, 
inscenizacja, praca twórcza, metoda projektu

Keywords: promotion of readership, readership, readers’ blog, school libraries, dramatiza-
tion, creative work, the method of the project
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Marzena Marcinek
Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Czytelnik i użytkownik biblioteki  

uczelni technicznej na przykładzie  

Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Biblioteka akademicka obsługuje przede wszystkim naukowców i  studentów ma-
cierzystej uczelni, a  także innych uczelni. Na zasadach określonych w regulaminie 
Biblioteki Politechniki Krakowskiej (BPK), dostępnym na jej stronie internetowej, 
ze zbiorów biblioteki mogą korzystać także inne osoby. Przychodzący tu najczęściej 
przeglądają oferowaną literaturę: czasopisma, książki, normy, patenty w formie dru-
kowanej i elektronicznej – są więc w pierwszej kolejności czytelnikami. 

Informacje o zasobach biblioteki można znaleźć w katalogach, zwykle dostępnych 
ze strony domowej biblioteki www.biblos.pk.edu.pl, na której można dodatkowo ko-
rzystać z multiwyszukiwarki, przeszukującej katalog oraz zasoby elektroniczne do-
stępne w bibliotece. Ich alfabetyczny spis wraz z linkami i krótką informacją znajdują 
się w zakładce E-zasoby. 

Na liście e-zasobów znajdują się bazy danych subskrybowane przez BPK i  do-
stępne tylko dla osób zarejestrowanych w  bibliotece oraz bazy ogólnie dostępne, 
z których każdy może korzystać. O dostępności zasobów informuje symbol kłódki: 
otwarta oznacza zasoby niewymagające logowania się, dostępne także dla osób spoza 
uczelni. 
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Il. 1. Strona internetowa Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Zasoby, do których warto zajrzeć

Kolekcja BPK obejmuje przede wszystkim naukową i fachową literaturę techniczną, 
a  także literaturę popularnonaukową i beletrystykę1. Składają się na nią publikacje 
drukowane, w tym ponad 200 tys. książek, i elektroniczne, w tym ponad 40 baz da-
nych, prawie 100 tys. e-książek i prawie 8 tys. tytułów e-czasopism. Z zasobów BPK 
na miejscu w czytelniach może skorzystać każda zainteresowana osoba.

Nauczycieli i uczniów ostatnich klas szkół średnich mogą zainteresować m.in. ta-
kie otwarte e-zasoby, jak:
 ӹ Architektura i Sztuka Krakowa – baza tworzona w BPK; zawiera opisy bibliogra-

ficzne artykułów w czasopismach, rozdziałów w książkach i książek wydawanych 
w wydawnictwach seryjnych. Kryterium wyboru stanowi tematyka związana z ar-
chitekturą i  sztuką Krakowa (kryterium geograficzne: miasto Kraków, powiaty 
krakowski i wielicki), a opisy odnoszą się do publikacji w czasopismach dostęp-
nych w BPK. Na zasób bazy składają się opisy bibliograficzne:

1 Więcej informacji o bibliotece, jej profilu i liczbie zbiorów można znaleźć na stronie https://
www.biblos.pk.edu.pl/o-bibliotece/o-nas/profil-zbiorow, w zakładce O bibliotece [dostęp: 28 X 
2019].
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•	 wszystkich	 artykułów	 z  „Rocznika	 Krakowskiego”	 (indeksowany	 zasób	 od	
1898 r., bieżąca aktualizacja; dostęp do pełnych tekstów: w wersji drukowanej 
za lata 1898-2017 w  BPK, w  wersji elektronicznej na stronach Małopolskiej 
Biblioteki Cyfrowej2);

•	 wybranych	 artykułów	 z  rocznika  „Teka Komisji Urbanistyki i  Architektu-
ry” (indeksowany zasób od 1967 roku, bieżąca aktualizacja; dostęp do peł-
nych tekstów: w wersji drukowanej w BPK, w wersji elektronicznej na stronie 
wydawcy3);

•	  wybranych artykułów z kwartalnika „Ochrona Zabytków” (indeksowany za-
sób od 1984 roku, bieżąca aktualizacja; dostęp do pełnych tekstów: w wersji 
drukowanej w BPK, w wersji elektronicznej na stronie Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa4);

•	 wybranych	artykułów	z kwartalnika „Spotkania	z Zabytkami” (indeksowany 
zasób od 1984 roku, bieżąca aktualizacja; dostęp do pełnych tekstów: w wersji 
drukowanej w BPK, w wersji elektronicznej na stronie Fundacji Hereditas5);

•	 wybranych	artykułów	z kwartalnika	„Renowacje	i Zabytki”	(kolekcja	w trakcie	
opracowania; indeksowany zasób od 2019 roku wstecz, bieżąca aktualizacja; 
dostęp do pełnych tekstów: w wersji drukowanej w BPK); 

•	 wybranych	 tomów	 i  rozdziałów	z  serii  „Teka	Grona	Konserwatorów	Galicyi	
Zachodniej” (dostęp do pełnych tekstów: w wersji drukowanej w BPK, w wer-
sji elektronicznej w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej6);

•	 tomów	z serii „Atlas	Twierdzy	Kraków” (dostęp do pełnych tekstów: w wersji 
drukowanej w BPK). 

 ӹ BazTech  – baza bibliograficzno-pełnotekstowa zawartości polskich czasopism 
z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska, współtworzo-
na przez bibliotekarzy z 23 instytucji. Od 2007 roku koordynatorem projektu jest 
Politechnika Krakowska. W bazie są rejestrowane artykuły z polskich czasopism, 
wydawnictw uczelni i instytutów naukowo-badawczych oraz materiały konferen-
cyjne opublikowane w tych czasopismach lub wydawnictwach. 
Przy okazji warto nadmienić, że w Internecie można znaleźć otwarte bazy zawar-

tości polskich czasopism z  różnych dziedzin. Wirtualna Biblioteka Nauki7, oprócz 
bazy BazTech, zawiera między innymi otwarte zasoby bibliograficzno-pełnotekstowe 
polskich czasopism rolniczych i przyrodniczych (baza Agro) oraz nauk ekonomicz-

2 „Rocznik Krakowski”, http://mbc.malopolska.pl/publication/publication/13440?tab=1 [do-
stęp: 28 X 2019].

3 „Teka Komisji Urbanistyki i  Architektury”, http://teka.pk.edu.pl/index.php/numery-czasopis 
ma/ [dostęp: 28 X 2019].

4 Narodowy Instytut Dziedzictwa, https://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Wydawnictwa/wyda 
nie.php?ID=372 [dostęp: 28 X 2019].

5 Spotkania z Zabytkami, http://www.spotkania-z-zabytkami.pl/ [dostęp: 28 X 2019].
6 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra [dostęp: 28 X 2019].
7 Wirtualna Biblioteka Nauki, https://wbn.icm.edu.pl/ [dostęp: 28 X 2019].
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nych i pokrewnych (baza BazEkon), a na stronie internetowej Muzeum Historii Pol-
ski można przeglądać zasoby bazy BazHum8.

Il.2. Podstawowe informacje o bazie BazTech. 

Odrębną grupę zasobów elektronicznych oferowanych przez BPK stanowi Biblio-
grafia Publikacji Pracowników (BPP) Politechniki Krakowskiej i Repozytorium Poli-
techniki Krakowskiej, dostępne bezpośrednio na stronie głównej BPK. 

Bibliografia publikacji pracowników zawiera opisy bibliograficzne materiałów 
opublikowanych przez pracowników i  doktorantów PK w  źródłach naukowych, 
popularnonaukowych i  innych. Ponadto   BPP rejestruje rozprawy doktorskie pra-
cowników PK. Rejestracji podlegają publikacje na różnych nośnikach i w różnych 
formatach. Baza jest na bieżąco aktualizowana. BPK tworzy Bibliografię Publikacji 
Pracowników PK nieprzerwanie od 1964 roku. W rekordach opisów bibliograficz-
nych są zamieszczane linki do pełnych tekstów dostępnych publikacji oraz do kata-
logu BPK.

8 BazHum, http://muzhp.pl/pl/c/1533/bazhum-czasopisma-humanistyczne-i-spoleczne [do-
stęp: 28 X 2019].
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Repozytorium Politechniki Krakowskiej (RPK)

RPK jest instytucjonalnym cyfrowym archiwum zasobów naukowych, dydaktycz-
nych oraz innych związanych z  działalnością Politechniki Krakowskiej. Gromadzi 
materiały i zapewnia otwarty dostęp do wyników badań i publikacji, których auto-
rami są pracownicy i studenci Politechniki Krakowskiej, lub których wydawcą jest 
uczelnia, a także cyfrowe wersje zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej: arty-
kuły z czasopism, książki, rozdziały lub fragmenty książek, wyniki badań i raporty 
naukowe, sprawozdania naukowe, prace dyplomowe, materiały i prezentacje konfe-
rencyjne itd. 

Dodatkowo repozytorium udostępnia kolekcje historyczne – najstarsze wydania 
wyodrębnione z historycznych zbiorów biblioteki, zdigitalizowane w ramach reali-
zowanego w latach 2016-2019 projektu EDT9. Istotnym kryterium wyboru egzem-
plarzy do projektu EDT był brak ich pełnotekstowych wersji cyfrowych w zasobach 
światowych  (według stanu z  31 grudnia 2015 roku). Digitalizacji  poddane zostały 
książki i czasopisma wchodzące w skład dwóch kolekcji: Lwowiana oraz Druki pol-
skie i  obce wydane do 1918  r. W  skład kolekcji EDT wchodzą również stare dru-
ki będące w posiadaniu biblioteki. Wytypowano także czasopismo „The Engineer” 
z lat 1881-1886 z zakresu inżynierii lądowej, prezentujące osiągnięcia i wiadomości 
biznesowe z dziedziny inżynierii oraz technologii w Wielkiej Brytanii i na świecie. 
Po digitalizacji zbiory te prezentowane są w formie wirtualnych wystaw na stronie 
biblioteki. 

Od czytelnika do użytkownika

Odbiorcy usług biblioteki najczęściej są określani mianem czytelników, użytkowni-
ków lub klientów. W literaturze można znaleźć wiele publikacji z wyjaśnieniem tych 
pojęć i uzasadnieniem ich stosowania w bibliotekach10. W BPK osoby korzystające 
z jej zasobów i usług określa się mianem użytkowników. Studenci – czytelnicy stop-

9 Projekt Europejskie Dziedzictwo Techniczne − upowszechnianie historycznych i współczesnych 
publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym (EDT) był 
realizowany przez Politechnikę Krakowską jako beneficjenta projektu i Akademię Górniczo-
-Hutniczą jako partnera w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu 
EDT było cyfrowe udostępnianie publikacji z zakresu nauk technicznych w sposób otwarty 
i przy jak najmniejszych barierach ich ponownego wykorzystania. Efektem realizowanego pro-
jektu jest wzbogacenie zasobów nauki i upowszechnianie wiedzy z zakresu rozwoju nauk tech-
nicznych, przyrodniczych, architektury, sztuki, historii i kulturoznawstwa. Realizacja projektu 
umożliwiła dostęp do unikatowych zbiorów bibliotecznych, obejmujących ponad 6 tys. książek 
i czasopism.

10 Zob. H. Ganińska, E. Lepkowska, Użytkownik/klient i  usługi biblioteczno-informacyjne 
w środowisku uczelni technicznej, [w]: Czytelnik czy klient? Ogólnopolska konferencja bibliote-
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niowo stają się użytkownikami usług biblioteki – uczą się samodzielnego wyszukiwa-
nia i oceny jakości informacji, korzystania z generatorów i menadżerów bibliografii 
oraz z zaawansowanych narzędzi inżynierskich. Bibliotekarze towarzyszą studentom 
na każdym etapie zdobywania wiedzy. Realizują tzw. szkolenie biblioteczne, prowa-
dzą e-kursy biblioteczne, opracowują i aktualizują przewodnik dla studentów I roku, 
przewodniki po bazach danych, prowadzą szkolenia i  warsztaty dotyczące pisania 
pracy dyplomowej i aparatu naukowego. 

Bibliotekarze towarzyszą również pracownikom uczelni na kolejnych etapach 
pracy naukowej w  gromadzeniu literatury, udzielają też pomocy w  ocenie jakości 
i  wyborze czasopism, w  których warto publikować, a  także w  opracowaniu analiz 
bibliometrycznych dorobku publikacyjnego autorów. W ostatnim czasie Narodowe 
Centrum Nauki postawiło przed bibliotekarzami kolejne zadanie: pomoc naukow-
com w planowaniu zarządzania danymi badawczymi na etapie ubiegania się o granty, 
następnie w opracowaniu danych i ich udostępnianiu w powstających repozytoriach 
danych.

Rozwijanie kompetencji informacyjnych

Istnieje wiele określeń charakteryzujących kompetencje informacyjne współczesne-
go człowieka – twórcy i odbiorcy informacji11. Według brytyjskiej Stałej Konferencji 
Bibliotek Narodowych i Akademickich (SCONUL) osoby posiadające umiejętność 
posługiwania się informacjami świadomie gromadzą, wykorzystują, zarządzają, syn-
tetyzują i tworzą informacje i dane w sposób etyczny oraz mają umiejętności infor-
macyjne pozwalające na skuteczne działanie w tym zakresie. Chodzi zatem o wypo-
sażenie studentów i pracowników uczelni w takie umiejętności, które pozwolą im na 
świadome dokonywanie wyboru źródeł informacji, ich ocenę i etyczne wykorzystanie.

W Bibliotece PK przygotowanie użytkowników rozpoczyna się już od przedszko-
la. Od pięciu lat w czerwcu BPK organizuje dla najmłodszych warsztaty z elementami 
biblioterapii dla dzieci pracowników PK. Warsztaty są też okazją do spotkania (przy 
kawie serwowanej w czytelni przez bibliotekarzy) rodziców i dziadków oczekujących 
na swoje pociechy. Wszyscy mogą doświadczyć radości przebywania w bibliotece.

Dużą wagę przywiązuje się do szkolenia bibliotecznego studentów pierwszego 
roku, począwszy od przedstawienia biblioteki podczas inauguracji roku akademic-
kiego, przez szkolenia stacjonarne w pierwszych dniach zajęć, połączone z zapisami 
do biblioteki, po dni otwarte biblioteki i  indywidualne szkolenia, w razie potrzeby 
także w języku angielskim. Studenci każdego wydziału mają dzień wolny od zajęć, 
przeznaczony na sprawy organizacyjne, w tym na wizytę w bibliotece. Studenci star-

karzy, Toruń 4-6 grudnia 2003 roku, red. B. B ednarek-Michalska, B. Szczepańska, War-
szawa 2003, http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/torun/ganinska.php [dostęp: 28 X 2019]. 

11 Defitions&Models, http://infolit.org.uk/definitions-models/ [dostęp: 28 X 2019].
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szych lat mogą korzystać z szerokiej oferty szkoleń indywidualnych i grupowych. Bi-
bliotekarze bywają też zapraszani przez nauczycieli akademickich do prowadzenia 
zajęć przygotowujących do pisania pracy dyplomowej. 

Il. 3. Warsztaty Ogród pięknych słów (fot. S. Bienia) 

Na niektórych kierunkach studenci zdobywają wiedzę i  kompetencje informa-
cyjne w ramach wybieralnych lub obowiązkowych przedmiotów, za które otrzymują 
jeden lub dwa punkty ECTS. Ponadto bibliotekarze uczą podstaw informacji nauko-
wej na studiach doktoranckich, a od roku akademickiego 2019/2020 także w nowo 
powołanej Szkole Doktorskiej. Z kolei prezentacje e-zasobów naukowych, narzędzi 
bibliograficznych oraz szkolenia i warsztaty dla kadry naukowej i dydaktycznej po-
litechniki są zwykle realizowane bezpośrednio w jednostkach naukowych uczelni.

Na platformie e-learningowej Politechniki Krakowskiej zamieszczono kursy online:
 ӹ Jak korzystać z Biblioteki PK,
 ӹ Biblioteka naukowa,
 ӹ Warsztat studenta – przyszłego inżyniera,
 ӹ Przygotowanie do pisania pracy dyplomowej,
 ӹ Open Access,
 ӹ Europejskie dziedzictwo kulturowe i naukowe,
 ӹ Kursy wyszukiwania informacji w naukowych e-źródłach dedykowane studentom 

z różnych wydziałów.
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Można także korzystać z kursów w językach angielskim: Introduction to the library 
i European heritage oraz hiszpańskim Curso de introduccion a la biblioteca.

Na stronie biblioteki w dziale Nauka znajdują się podstawowe informacje i ode-
słania do profesjonalnych źródeł przydatnych na poszczególnych etapach pracy 
naukowej. 

Rosnącym zainteresowaniem studentów i  pracowników naukowych cieszą się 
kursy zarządzania danymi z  wykorzystaniem tzw. menadżerów bibliografii12, czyli 
narzędzi do gromadzenia, porządkowania, przechowywania i sprawnego cytowania 
publikacji. Na Politechnice Krakowskiej popularność zyskała bezpłatna wersja pro-
gramu Mendeley, dlatego BPK realizuje warsztaty dotyczące obsługi tego programu.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej, jako biblioteka naukowa o charakterze pu-
blicznym, służy nie tylko społeczności akademickiej macierzystej uczelni. Jej otwarte 
e-zasoby są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, a z kolekcji dostępnych tyl-
ko dla zarejestrowanych użytkowników można skorzystać na miejscu w czytelniach, 
zgodnie z aktualnym Regulaminem Udostępniania Zbiorów opublikowanym na stro-
nie domowej BPK.

Netografia

Defitions & Models, CILIP Information Literacy Group, http://infolit.org.uk/definitions-mo 
dels/ [dostęp: 28 X 2019].

Ganińska H., Lepkowska E., Użytkownik/klient i usługi biblioteczno-informacyjne w środowi-
sku uczelni technicznej, [w:] Czytelnik czy klient? Ogólnopolska konferencja bibliotekarzy, 
Toruń 4-6 grudnia 2003 roku, red. B. Bednarek-Michalska, B. Szczepańska, Warszawa 
2003, http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/torun/ganinska.php [dostęp: 28 X 2019].

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie oferty i  działalności akademickiej biblioteki uczelni 
technicznej. Studenci i pracownicy uczą się korzystania z zaawansowanych narzędzi dostęp-
nych w  bazach danych, rejestrują w  bazach bibliograficznych swoje prace lub deponują je 
w uczelnianym repozytorium, którym zarządza biblioteka. Bibliotekarze towarzyszą studen-
tom na każdym etapie zdobywania wiedzy, a  pracownikom − na kolejnych etapach pracy 
naukowej. Przedstawiono także ogólnodostępne bezpłatne narzędzia i bazy danych w ofercie 
Biblioteki Politechniki Krakowskiej, które mogą zainteresować nauczycieli i uczniów ostat-
nich klas szkół średnich. Omówiono działania służące rozwijaniu kompetencji informacyj-
nych użytkowników biblioteki Politechniki Krakowskiej.

12 Zestawienie menadżerów bibliografii wraz z ich opisem w języku angielskim na stronie Wiki-
pedii, https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software [do-
stęp: 28 X 2019].
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Summary

The aim of this article is to present the offer and activity of the academic library of a tech-
nical university. Students and staff learn to make use of advanced tools available in databa-
ses; they register their works in bibliographic databases or make them available in university 
repositories that are managed by the library. Librarians accompany students at every phase 
of gaining knowledge and staff in their academic work. Also presented were the generally 
accessible free tools and databases offered by the Library of the Tadeusz Kościuszko Univer-
sity of Technology in Krakow, which can be of interest to teachers and students in the upper 
classes of high school. It also discusses activities aimed at developing the information skills 
of users of the Library of the Tadeusz Kościuszko University of Technology in Krakow.

Słowa kluczowe: biblioteka akademicka, biblioteka uczelni technicznej, Biblioteka Politech-
niki Krakowskiej, użytkownicy biblioteki, usługi biblioteki, szkolenie użytkowników, kom-
petencje informacyjne

Keywords: academic library, technical university library, the Library of the Tadeusz Koś-
ciuszko University of Technology in Krakow, library users, library services, training users, 
information skills
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Beata Janik
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie

Skąd się biorą czytelnicy

Historia – mózg i czytanie

Zanim nauczyliśmy się czytać, nasz mózg ewoluował kilka milionów lat. Język poja-
wił się blisko sto tysięcy lat temu, a pismo – pięć tysięcy. Czytanie jest stosunkowo 
nowo zdobytą umiejętnością, która powstała w procesie rozwoju naszego gatunku 
i  opierała się na istniejących już strukturach mózgu1. Biologicznie byliśmy zapro-
gramowani do takich czynności, jak: mowa, obserwacja, myślenie i zapamiętywanie, 
ale nie czytanie2. Manfred Spitzer stwierdził nawet, że mózg człowieka nadaje się 
do czytania tak jak traktor do wyścigów3. Maryanne Wolf uważa, że ponieważ każ-
dy musi się nauczyć tej umiejętności, to jest ona dla nas nienaturalnym procesem. 
Ale w momencie kiedy zaczęliśmy pisać i czytać, nasz mózg, który charakteryzuje 
się neuroplastycznością, zaczął się przystosowywać do nowych warunków i zadań, 
tworząc setki połączeń między komórkami nerwowymi4. Praktycznie nie ma takiej 
czynności lub umiejętności, której ludzki mózg nie mógłby się nauczyć. 

Czytanie nie zawsze było postrzegane jako szlachetna czynność przynosząca 
korzyści czytelnikowi. Starożytni filozofowie obawiali się, że czytane teksty będą 
niebezpieczeństwem dla prawdziwej wiedzy i trwałej pamięci. W Fajdrosie Platona 
czytamy: 

Królem Egiptu całego był (…) Tamuz, a  panował w  owym wielkim mieście 
w Górnym Egipcie, (…). Teut, nauczył go swoich sztuk i kazał mu je rozpowszech-

1 M. Wolf, Proust and the squid: the story and science of the reading brain, Cambridge 2008, 
https://www.theguardian.com/books/2008/apr/12/featuresreviews.guardianreview21 [dostęp: 
28 X 2019].

2 Tamże.
3 M. Spitzer, Jak uczy się mózg, przeł. M. Guzowska-Dąbrowska, Warszawa 2008, s. 177.
4 M. Wolf, dz. cyt.
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nić między innymi Egipcjanami. (…) Kiedy doszli do liter, powiedział Teut do 
Tamuza: „Królu, ta nauka uczyni Egipcjan mądrzejszymi i  sprawniejszymi w  pa-
miętaniu; wynalazek ten jest lekarstwem na pamięć i  mądrość”. A  ten mu na to: 
„Teucie, mistrzu najdoskonalszy! (…) Ten wynalazek niepamięć w  duszach ludz-
kich posieje, bo człowiek, który się tego wyuczy, przestanie ćwiczyć pamięć; zaufa 
pismu i będzie sobie przypominał wszystko z zewnątrz, ze znaków obcych jego isto-
cie, a nie z własnego wnętrza, z siebie samego. Więc to nie jest lekarstwo na pamięć, 
tylko środek na przypominanie sobie. Uczniom swoim dasz tylko pozór mądrości, 
a nie mądrość prawdziwą. Posiędą bowiem wielkie oczytanie bez nauki i będzie się 
im zdawało, że wiele umieją, (…); to będą mędrcy z pozoru, a nie ludzie mądrzy 
naprawdę”5. 

Mimo tej ponurej przepowiedni czytanie stało się jednym ze sposobów przyswa-
jania wiedzy, a w późniejszych wiekach także cenioną rozrywką. W świecie staro-
żytnym dominowało głośne czytanie, niektórzy czytali też w cichy sposób6. Było to 
spore zaskoczenie dla św. Augustyna, który opisywał w Wyznaniach spotkanie ze św. 
Ambrożym w momencie, kiedy ten był pochłonięty lekturą: „(…) gdy czytał, oczy 
przebiegały stronice, (…) język zaś był bezczynny i  żaden dźwięk nie dobywał się 
z ust”7. To praktycznie pierwszy znany przypadek czytania cichego opisany w litera-
turze Zachodu. Podobne przykłady pochodzą ze starożytnej i wczesnośredniowiecz-
nej literatury i są zapewne odzwierciedleniem tego, co autorzy obserwowali w życiu 
codziennym: w  Hippolicie, tragedii Eurypidesa, Tezeusz czyta list znaleziony przy 
zwłokach Fedry, Plutarch w Życiu szlachetnych Greków i Rzymian wspomina Alek-
sandra Wielkiego po cichu czytającego list od matki. Z czasem czytanie ciche stawało 
się coraz powszechniejsze. Nie zawsze jednak ciche i samotne czytanie było czymś 
zalecanym i chwalonym. 

Istniało wielkie niebezpieczeństwo, które dostrzeżono dopiero ok. XVIII wieku, 
popełnienia grzechu acedii, czyli lenistwa. W przeszłości czytanie głośne było wspól-
ną formą spędzania czasu, natomiast samotne oddawanie się lekturze wymagało 
odosobnienia, prywatności i skupienia. Obawiano się, że umysły, przede wszystkim 
młodych kobiet, będą podatne na niebezpieczne działanie powieści, czyli na rozmy-
ślania o wyimaginowanych światach, ich bohaterach i czynach. Czytanie mogło sta-
wać się pożywką dla fantazjowania, co, jak wiadomo, szkodzi właściwemu pełnieniu 
obowiązków, które społeczeństwo nakłada na kobiety8.

Obecnie pojawiły się inne problemy  – jak skłonić ludzi do czytania, a  przede 
wszystkim czy dla rozumienia tekstów niebezpieczny może być ponowny proces ada-
ptacji mózgu do nowej formy tekstu, tym razem pojawiającego się na ekranie, w sytu-

5 Platon, Fajdros, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 120-121. 
6 A. Manguel, Moja historia czytania, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2003, s. 71.
7 Tamże, s. 72-75.
8 N. Mavrody, The dangers of reading in bed, https://www.theatlantic.com/technology/archive/ 

2017/05/reading-in-bed/527388 [dostęp: 28 X 2019].
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acji kiedy dostęp do wiedzy i informacji jest praktycznie nieograniczony. Niezależnie 
od tego, jak będziemy czytać, jest to jedna z  najważniejszych zdobyczy ludzkości. 
Dzięki tej umiejętności nadal nieustannie zmienia się i rozwija nasz mózg, wzrasta 
poziom inteligencji jednostek i całej ludzkości9. 

Nowe technologie i badania mózgu

Wiedza na temat możliwości umysłowych człowieka staje się w  obecnych czasach 
coraz dokładniejsza dzięki zastosowaniu takich urządzeń jak funkcjonalny rezonans 
magnetyczny pozwalający obserwować pracę mózgu, w tym przepływ krwi, w czasie 
rzeczywistym i  wymiarze 3D10. Wykorzystanie najnowszych technologii dostarcza 
dowodów pozytywnego wpływu czytania na rozwój umysłowy człowieka. Wśród 
wielu ciekawych badań warto wspomnieć o możliwościach poznawczych starszych 
osób11. Obserwacje prowadzono w  grupie ok. 300 uczestników w  wieku powyżej 
55 lat. Uczestnicy zostali poddani skanowaniu mózgu z wykorzystaniem rezonan-
su magnetycznego w celu wykluczenia zmian, które mogłyby świadczyć o początku 
demencji lub choroby Alzheimera i w związku z tym negatywnie wpływać na osta-
teczny wynik kilkuletnich badań. Każdego roku w ciągu kolejnych sześciu lat badane 
osoby były poddawane kilku różnym testom mierzącym sprawność pamięci i myśle-
nia, przeprowadzano z nimi wywiady ustalające zachowania związane z takimi ak-
tywnościami umysłowymi jak czytanie i pisanie w czasie trwania eksperymentu oraz 
w ciągu całego życia. Podczas analizy zebranych informacji uczeni doszli do wniosku, 
że najlepsze efekty wpływające na stan umysłu daje regularne czytanie i pisanie roz-
poczęte w młodości i kontynuowane aż do czasu osiągnięcia zaawansowanego wieku. 
Utrata pamięci wśród takich osób wynosi ok. 30-32% w porównaniu do ludzi, którzy 
zaczęli częściej czytać dopiero w wieku emerytalnym. U osób, które nie wykształciły 
nawyku czytania i pisania od najmłodszych lat, wykazano utratę pamięci o 48% więk-
szą w porównaniu do osób czytających systematycznie. 

Kształtuje nas i nasz mózg nie tylko czytanie, ale też nauka czytania. Osoby, które 
uczą się czytać, gdy są dorosłe, wykazują spore zmiany w strukturze mózgu, a uzy-
skane wyniki zaprzeczają stereotypowym opiniom, że w pewnym wieku nie jesteśmy 
w  stanie nauczyć się czegoś nowego. W  badaniach wpływu nauki czytania na ak-
tywność mózgu udział brała grupa nieczytających i niepiśmiennych kobiet z terenów 

9 M.Wolf  [i in.], The reading brain, global literacy, and the eradication of poverty, s. 2, https://
www.researchgate.net/publication/271525453 [dostęp: 28 X 2019].

10 M. Magr ini, Mózg: podręcznik użytkownika, przeł. N. Mętrak-Ruda, Łódź 2019, s. 285-286.
11 M. Koren, Being a  lifelong bookworm may keep you sharp in old age, https://www.smithso 

nianmag.com/science-nature/being-a-lifelong-bookworm-may-keep-you-sharp-in-old-
age-6786112/ [dostęp: 28 X 2019]; R. S. Wi lson [i in.], Life-span cognitive activity, neuropa-
thologic burden, and cognitive aging, „Neurology” 2013, vol. 81, s. 314-321.
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wiejskich w północnych Indiach w wieku ok. 30 lat12. Uczestniczki poddane zostały 
badaniom mózgu za pomocą rezonansu przed nauką czytania i  po niej. U  każdej 
z kobiet zaobserwowano głębokie zmiany w takich partiach, które uważano za nie-
aktywne u dorosłych ludzi. Wynika z tego, że mózg osób dorosłych nadal zachowuje 
neuroplastyczność i pozwala uczyć się nowych umiejętności. Najlepsze efekty osią-
gamy wtedy, gdy te nowe umiejętności są wyzwaniem dla umysłu, czymś, czego do 
tej pory nie robiliśmy.

Natalie Phillips z uniwersytetu w Stanfordzie jest autorką ciekawych badań nad 
czytaniem13, wykonanych w  2012 roku, w  których wykorzystano najnowsze urzą-
dzenia pozwalające obserwować aktywność mózgu. W  eksperymencie udział bra-
li doktoranci specjalizujący się w  literaturze angielskiej okresu oświecenia. Z  po-
mocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego badano przepływ krwi w  mózgu 
w trakcie czytania Mansfield Park, jednej z powieści Jane Austen. Uczestnicy czytali 
fragmenty tekstu pobieżnie, podobnie jak przegląda się książki przed ich zakupem 
w księgarni. Następnie kolejne strony czytali w sposób bardziej skupiony, starając się 
zapamiętywać pewne fakty i  interpretować tekst. W wyniku prowadzonych w tym 
samym czasie obserwacji pracy mózgu zauważono obfity przepływ krwi do ośrod-
ków odpowiedzialnych za procesy poznawcze, które są uruchamiane, kiedy tekst nie 
jest tylko odczytywany, ale staramy się go zrozumieć. Zauważono też, że czytanie 
dla przyjemności w sposób zrelaksowany również uruchamia żywszy przepływ krwi, 
ale do innych ośrodków14. Istotne jest więc nie tylko, co czytamy, ale jak czytamy. 
Czytanie z nastawieniem na rozrywkę i przyjemność może dawać więcej satysfakcji. 
Badani zostali też poproszeni o szybkie zmiany sposobów czytania ze skupionego na 
zrelaksowany, dzięki czemu można było obserwować niemal natychmiastowe akty-
wizowanie się poszczególnych ośrodków mózgu – najwyraźniej za czytanie odpowie-
dzialnych jest wiele obszarów w mózgu. Głębsza analiza procesu czytania skoncen-
trowanego na tekście pozwoliła również badaczom wysnuć wniosek, że nauczanie 
literatury może być doskonałą formą ćwiczeń koncentracji i procesów poznawczych 
w celu podniesienia sprawności ludzkiego mózgu15.

12 T. Pultarova, How learning to read rewrites the brain, https://www.livescience.com/59335-
adults-who-learn-to-read-show-profound-brain-plasticity.html [dostęp: 28 X 2019].

13 C. Goldman, This is your brain on Jane Austen, and Stanford researchers are taking notes, 
https://news.stanford.edu/news/2012/september/austen-reading-fmri-090712.html [dostęp: 
28 X 2019].

14 Tamże.
15 Tamże.
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Nowe media i czytanie

W historii książki kilkakrotnie powtarzały się konflikty między użytkownikami tra-
dycyjnych nośników informacji a zwolennikami nowych form: przyzwyczajenie do 
pergaminu, jako bardziej szlachetnego materiału, powodowało wieloletnią niechęć 
do papieru. Z kolei korzystanie z książek, a zwłaszcza z Biblii pisanej ręcznie, zdecy-
dowanie bardziej wydawało się właściwsze niż druk Pisma Świętego. Współczesne 
nośniki informacji trudno jednak porównać do form, które znane są od wielu wie-
ków. Stanowią one pewnego rodzaju precedens ze względu na sposób odbioru zapi-
sanej informacji. Jej zrozumienie wymaga nie tylko czytania linearnego, potrzebna 
jest też umiejętność szybkiego analizowania linków, które odsyłają nas do szerszego 
wyjaśnienia czy komentarza głównego tekstu, decydujemy o wyborze lub porzuceniu 
tych dodatkowych informacji, wracamy do głównego wątku, odtwarzamy film bądź 
nagranie dźwiękowe, które może nam dostarczyć dalszych informacji. Jednym sło-
wem korzystanie z tekstu na urządzeniu mobilnym zmusza nas do zupełnie innego 
stylu nie tyle czytania, co jego odbioru. 

Nowe technologie mogą się przyczyniać do zmiany naszych nawyków czytania. 
Potwierdzają to m.in. wyniki badań, jakie przeprowadzono w 2007 roku nad rucha-
mi, które wykonuje oko w trakcie czytania tekstu na ekranie16. Najczęściej występu-
jący „porządek” czytania układa się w literę F – najpierw czytany jest początek tekstu 
w  układzie poziomym, następnie oko przesuwa się wzdłuż lewej krawędzi ekranu 
w dół, aby znowu odczytać tekst w kierunku poziomym. Zwolennicy czytania z po-
mocą urządzeń elektronicznych nie śledzą tekstu słowo za słowem. Czytają uważniej 
pierwsze akapity, dlatego trzeba tam umieścić najważniejsze i najtrudniejsze infor-
macje, nad kolejnymi tylko prześlizgują się wzrokiem. Użytkownicy Internetu ina-
czej czytają partie tekstu, które zawierają ceny i inne dane liczbowe, jeszcze inaczej 
rejestrują występujące w tekście ilustracje17. 

Po dziesięciu latach wrócono do tych badań w celu ich aktualizacji. Istotna zmia-
na, która się dokonała w stylu czytania, polega teraz na tym, że obecnie rzadziej czy-
tamy tekst na komputerze, a o wiele częściej używamy do tego urządzeń mobilnych18. 
Kształt czytania w formie litery F nie jest już dominujący ze względu na mniejsze 
rozmiary ekranów, uważa się też, że czytanie w „porządku” litery F nie jest efektyw-
ne, użytkownik czytający informacje na stronie pomija tekst znajdujący się po pra-
wej części ekranu. Nadal większość czytających skupia się najbardziej na pierwszych 

16 Wyniki badań miały dostarczyć informacji osobom projektującym strony internetowe: J. Niel-
sen, F-Shaped pattern for reading web content (original study), https://www.nngroup.com/
articles/f-shaped-pattern-reading-web-content-discovered/ [dostęp: 28 X 2019].

17 Tamże.
18 K. Pernice, F-shaped pattern of reading on the web: misunderstood, but still relevant (even on 

mobile), https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/ [dostęp: 
28 X 2019].
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partiach tekstu. Obecnie kierunki czytania mają formę warstw, na początku czytane 
są pierwsze partie – mniejsze warstwy, następnie tekst jest skanowany w mniejszych 
i większych częściach. Oko dłużej zatrzymuje się przy danych, które mogą okazać się 
przydatne, np. adres, liczby, linki itp. Każdy czytelnik może również tworzyć własny 
kierunek czytania, przesuwając tekst placem po ekranie19. 

Nicholas Carr w książce Płytki umysł opisał własne doświadczenie zmiany w stylu 
czytania w świecie zdominowanym przez Internet. Obserwował u siebie niemożność 
skupienia się, zapamiętywania nowych informacji i trudności w przyswojeniu tekstów 
mających objętość kilku stron. Autorowi łatwo było oskarżyć Internet o radykalną 
zmianę pracy mózgu. Jednocześnie według N. Carra ostatnie badania potwierdza-
ją, że mózg charakteryzuje się neuroplastycznością, dzięki której prędzej czy później 
dostosuje się on do nowej formy zdobywania informacji i przeorganizuje połącze-
nia nerwowe w taki sposób, aby mógł pracować efektywnie w nowych warunkach20. 

Niewątpliwie media kształtują sposób myślenia, ponieważ umysł przyjmuje wia-
domości w taki sposób, w jaki dostarcza je Internet. Pozyskiwanie informacji staje się 
szybsze dzięki wyszukiwarkom, repozytoriom udostępniającym naukowe artykuły 
czy stronom typu ResearchGate, na których uczeni zamieszczają swoje prace, a nawet 
poszukują współpracowników do dalszych badań. Osoby z pokolenia sieci szybciej 
znajdują w Internecie potrzebne im informacje, nie czytają w określonym porząd-
ku, skanują fragmenty tekstu, wybierają potrzebne informacje i często nie czytają do 
końca. Mogą dzielić się z innymi nową wiedzą w tym samym momencie i dyskuto-
wać21. Internet pełni wiele ról: stanowi źródło wiedzy, komunikacji, rozrywki i za-
kupów, a młodzi użytkownicy wybierają to, czego w danym momencie potrzebują. 
Informacje są sprawnie wyszukiwane, natomiast czytanie dłuższych tekstów polega 
na przeglądaniu i opuszczaniu całych fragmentów22. 

Nowy sposób czytania, narzucony przez źródła elektroniczne, porównuje się czę-
sto ze starym czytaniem linearnym, które wymagało więcej skupienia i cierpliwości, 
ale dawało też większą i głębszą wiedzę. Nie należy porównywać tych dwóch stylów 
i decydować, który z nich jest lepszy czy bardziej efektywny. Każdy z nich można 
dostosować do rodzaju informacji i wiedzy, której poszukujemy. Marshall McLuhan 
uważa, że jesteśmy w momencie przejścia między dwoma modelami myślenia:

W zamian za nieprzebrane bogactwa, które daje nam Internet (…), spokojny, skon-
centrowany, niezmącony umysł linearny zostaje odsunięty na bok przez nowy typ 
umysłu, który chce i musi przyjmować i oddawać informacje w porcjach krótkich, 
chaotycznych i często pokrywających się zawartością – im szybciej, tym lepiej23. 

19 Tamże.
20 N. Carr, Płytki umysł: jak internet wpływa na nasz mózg, przeł. K. Rojek, Gliwice 2013, s. 97.
21 Tegoż, dz. cyt., s. 17-18.
22 Tamże, s. 19-20.
23 Zob. N. Carr, dz. cyt., s. 21.
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Badania Google effects on memory, których wyniki opublikowano w 2011 roku, 
dostarczają ciekawych obserwacji pokazujących związek między nowym stylem szu-
kania informacji i ludzką pamięcią. Okazuje się, że pewność dostępu do informacji 
w trybie online w każdym czasie i w każdym miejscu powoduje, iż w pewnym sensie 
przestajemy rejestrować szczegóły. Pamięć komputera, pamięć w chmurze, na dys-
kach przenośnych i zewnętrznych powoduje, że nie musimy pamiętać o niektórych 
elementach dotyczących życia prywatnego i  zawodowego24. Kiedy chcemy znaleźć 
flagę obcego państwa staramy się sobie przypomnieć, jak ona wygląda, albo od razu 
sprawdzamy ją w Internecie. Po znalezieniu kolorów flagi szybko je zapominamy, ale 
zapamiętujemy, że Internet ma odpowiedź. Badania wskazały, że kiedy informacja 
zostaje znaleziona, mózg pracuje nad tym, by zapamiętać nie tyle samą informację, 
ale gdzie jest źródło, które ją zawiera25. 

Złudzenie nieograniczonego dostępu do informacji negatywnie wpływa na zdol-
ność zapamiętywania danych. W przeprowadzonych badaniach w jednym z ekspery-
mentów poproszono grupę osób o wpisywanie do komputera podanych ciekawostek 
z wiedzy ogólnej. Część grupy poinformowano, że wprowadzone do komputera dane 
zostaną skasowane. Te osoby miały następnie mniej problemów z przywołaniem in-
formacji niż grupa, którą zapewniono, że ciekawostki zachowały się w pamięci kom-
putera. Ta część badanych uznała, że nie ma potrzeby zapamiętywania informacji26. 
Jak mówi N. Carr w swojej książce:

Gdy korzystamy z wyszukiwarki, nie widzimy lasu, nie dostrzegamy nawet poszcze-
gólnych drzew. Widzimy tylko gałązki i  listki. Im więcej wysiłku firmy takie jak 
Google czy Microsoft poświęcają na doskonalenie wyszukiwarek dla nagrań wideo 
i audio, tym więcej produktów ulega właśnie takiej fragmentacji27. 

Coraz powszechniejsze korzystanie z urządzeń elektronicznych nie zawsze musi 
mieć negatywny wpływ na jakość czytania. W badaniach Your brain on Google: pat-
terns of cerebral activation during internet searching28 stwierdzono, że wykonywa-
nie zadań stymulujących umysł może wspomagać pracę mózgu i  jego umiejętno-
ści poznawcze. W badaniach udział wzięły 24 osoby, w wieku 55-76 lat, 12 z nich 
niezbyt często posługiwała się Internetem, pozostali byli zaawansowani w  pracy 
z komputerem. 

Przed testami wykonano badania rezonansem w celu ustalenia zmian, jakie za-
chodzą w mózgu w zależności od rodzaju zadania i umiejętności posługiwania się  

24 B. Sparrow [i in.], Google effects on memory: cognitive consequences of having information at 
our fingertips, „Science” 2011, vol. 333, s. 776-778, http://vermontcomplexsystems.org/share/
papershredder/google-effects-on-memory.pdf [dostęp: 28 X 2019].

25 Tamże.
26 Tamże.
27 N. Carr, dz. cyt., s. 114-115. 
28 G. W. Smal l [i in.], Your brain on Google: patterns of cerebral activation during internet search-

ing, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19155745 [dostęp: 28 X 2019].
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Internetem. W  zadaniu polegającym jedynie na czytaniu tekstów na ekranie za-
uważono aktywność tych ośrodków, które odpowiadają za mowę, czytanie, pamięć 
i zdolności wzrokowe. Wyniki obu grup były podobne. Natomiast przy zadaniu po-
legającym na szukaniu w sieci określonych informacji u osób słabiej radzących so-
bie z komputerem stwierdzono pobudzenie tych samych ośrodków co przy czytaniu. 
U  grupy zaawansowanej, która miała za sobą kilka lat treningu przy komputerze, 
zauważono dwukrotnie większą aktywność mózgu, ponadto uaktywniły się ośrodki 
związane z  podejmowaniem decyzji i  rozumowaniem29. Spędzanie czasu na zada-
niach, które wymagają myślenia, mogą poprawić zdrowie mózgu i opóźnić upośle-
dzenie procesów poznawczych. Rozwój technologii i użycie Internetu powoduje, że 
wiele osób znajduje wyzwanie właśnie w działaniach wykorzystujących nowe media. 
Nawet rutynowe korzystanie z sieci, zwłaszcza aktywności takie jak gry komputerowe, 
wpływa zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na mózg i jego procesy poznawcze30. 

Dlaczego nie czytamy

Początek XXI wieku okazał się dla polskich bibliotek trudnym okresem. Finanso-
wanie zakupu nowości zawsze było problematyczne, tymczasem, podobnie jak inne 
instytucje, biblioteki i  księgarnie znalazły się na wolnym rynku. Poza oficjalnym 
obiegiem książki pojawiło się wiele firm wydawniczych publikujących powieści 
zagraniczne, szybko tłumaczone i  niestarannie edytowane. Biblioteki nie nadążały 
z gromadzeniem powieści zagranicznych autorów, straciły więc swoją atrakcyjność 
wśród czytelników, którzy dotarli do nowych źródeł książek różnych gatunków lite-
ratury popularnej. Kolejne lata nie przynosiły poprawy aż do czasu rozpoczęcia pro-
jektu Program Rozwoju Bibliotek w 2009 roku31 finansowanego ze środków Fundacji 
Billa i Melindy Gates przekazanych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzię-
ki temu blisko 3,8 tysięcy bibliotek, głównie w małych miejscowościach, otrzymało 
komputery oraz nowoczesne i estetycznie wykończone wnętrza biblioteczne. 

Mimo tak ogromnego nakładu środków nadal w 2019 roku trudno zatrzymać 
proces zamykania bibliotek i ich filii, pojawia się też konieczność zagospodarowa-
nia zbiorów i problem utraty zapisanych czytelników. Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa realizowany w latach 2014-2020 również nie poprawił w decydujący 
sposób tendencji, które ujawniły się ponad 10 lat temu32. W dalszym ciągu Polska 

29 Tamże.
30 Tamże.
31 Program Rozwoju Bibliotek, http://frsi.org.pl/projekt/program-rozwoju-bibliotek/ [dostęp: 28 X 

2019].
32 J. Osiecka-Chojnacka, Czytelnictwo w  Polsce i  innych państwach Unii Europejskiej, s.  3, 

http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/0291AD9C4904205EC1257D62004108A1/$file/Infos_ 
177.pdf [dostęp: 28 X 2019].
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nie spełnia standardów ustalonych przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń 
i  Instytucji Bibliotekarskich (IFLA), dotyczącego zakupu nowości do bibliotek, 
które wynoszą 20 woluminów na 100 mieszkańców. W  2011 roku wskaźnik ten 
osiągnął 7,2; w 2012 roku – 7,8; w 2013 roku – 7,6; w 2014 roku – 7,8 woluminów 
na 100 mieszkańców33. Średnia dla Europy to 25 woluminów na 100 mieszkań-
ców, ale niektóre państwa osiągają lepsze wyniki – w Danii jest to 30 woluminów,  
w Estonii – 3634.

Nie wszystkie problemy z  czasu przełomu XX i  XXI wieku udało się do dziś 
rozwiązać. Jednym z  nich jest brak rzetelnych informacji dotyczących czytania 
i promocji literatury pojawiającej się na polskim rynku. Rolę dawnych programów 
telewizyjnych lub radiowych, które zajmowały się popularyzacją literatury i kultu-
ry, przejęli blogerzy i vlogerzy zakładający swoje strony i konta w Internecie. Nie-
którzy z nich cieszą się dużą popularnością, są wśród nich specjaliści, albo raczej 
entuzjaści literatury reprezentującej powszechnie lubiane gatunki, a nawet ucznio-
wie, którzy według oficjalnych badań coraz mniej czytają, na swoich blogach po-
lecają rówieśnikom ciekawe książki młodzieżowe. Promowanie literatury w wyda-
niu amatorów czytania wyszło daleko poza używane w poprzednich latach środki 
masowego przekazu i zadomowiło się na fejsbukowych grupach, Instagramie czy 
aplikacji TikTok, popularnej wśród młodych użytkowników Internetu. Coraz po-
wszechniejsze książki elektroniczne nie miały specjalnego programu promującego, 
a  mimo to ich czytelnictwo w  latach 2012-2014 wzrosło o  15%  – audiobooków 
i o 5% – e-booków35. 

Obecnie w ciągu roku pojawia się wiele projektów, konkursów i spotkań promu-
jących czytanie, w wydarzenia te angażują się szkoły, biblioteki, wydawnictwa i sporo 
różnych fundacji oraz instytucji edukacyjnych i kulturalnych. Być może warto uzu-
pełnić popularyzację czytania autorytetem osób cieszących się powszechną sympatią? 
Przykładem takiej promocji są działania American Library Association (ALA), która 
oferuje plakaty znanych aktorów, sportowców, muzyków36 oraz postaci fikcyjnych37 
przyłapanych na czytaniu. W Wielkiej Brytanii od wielu lat organizacja National Li-
teracy Trust realizuje projekt Premier League Reading Stars. Jego celem są spotkania 
z uczniami w szkołach i bibliotekach, w których udział biorą znani i popularni piłka-
rze zachęcający i motywujący swoich najmłodszych kibiców do czytania38. Podobny 
pomysł wykorzystujący autorytety realizowany jest w Szwecji, gdzie do współpracy 

33 Rozwój czytelnictwa w Polsce, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, s. 8, 
https://www.nik.gov.pl/plik/id,10639,vp,12969.pdf [dostęp: 28 X 2019].

34 J. Osiecka-Chojnacka, dz. cyt., s. 3. 
35 Rozwój czytelnictwa, dz. cyt.
36 Celebrity Read, https://www.alastore.ala.org/search/store/product-type/posters-and-d%C3%A 

9cor/product-type/celebrity-read%C2%AE-0?filter_all=4 [dostęp: 28 X 2019].
37 Read and the force is with you, http://i.imgur.com/ins0pJo.jpg [dostęp: 28 X 2019].
38 What we do, https://literacytrust.org.uk/about-us/ [dostęp: 28 X 2019].
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zaproszono trenerów w klubach sportowych39, oraz w Norwegii – również adresowa-
ny do młodych sportowców40. 

O wpływie znanych postaci motywujących do czytania polskich nastolatków naj-
lepiej świadczy przykład Otylii Jędrzejczak, która wymieniła książkę Oskar i  pani 
Róża jako swoją ulubioną. Historia umierającego na białaczkę chłopca zmotywowała 
ją do zlicytowania złotego medalu zdobytego na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach 
w 2004 roku i przekazania zdobytych środków na cele charytatywne. Działania te spo-
wodowały, że powieść Erica-Emmanuela Schmitta zdobyła spore zainteresowanie41. 

Czytanie można jednak skutecznie promować bez organizowania takich akcji, jak 
sprzedawanie cennych nagród. Jedną z najprostszych metod jest dyskretne podsuwa-
nie książki w programach telewizyjnych i filmach, które cieszą się dużą oglądalno-
ścią. Ta praktyka nie upowszechniła się jednak w polskiej telewizji. Ilona Łepkowska 
mówi, że „w polskich serialach trudno jej umieścić książkę, bo producenci protestu-
ją – książka w Polsce nie kojarzy się ze zwyczajnym domem”42. Rzeczywiście polski 
komisarz Szacki, bohater wykreowany przez Zygmunta Miłoszewskiego, czyta „Su-
per Express”, a komisarz Wallander w serialach opartych na powieściach Henninga 
Mankella jest pokazywany w domu na tle swojej biblioteki43.

Przyczyną wysokiego poziomu czytelnictwa w krajach skandynawskich może być 
m.in. wpływ kościoła szwedzkiego jeszcze w  czasach reformacji, który kładł duży 
nacisk na samodzielną i  systematyczną lekturę Biblii oraz znajomość katechizmu. 
Szacuje się, że już w  1850 roku czytać potrafiło 80% ludności. W  parafiach prze-
prowadzano coroczne egzaminy ze znajomości Biblii, nauka czytania odbywała się 
w domach i większość dzieci powyżej dzięsiątego roku życia potrafiła czytać44. Mło-
dzi Szwedzi nie różnią się zbytnio od swoich rówieśników z Europy. Chętnie wyko-
rzystują nowe technologie i są pochłonięci portalami społecznościowymi, ale na co 
dzień widzą swoich dziadków i rodziców, którzy czytają, mają więc utrwalony wzo-
rzec książki towarzyszącej im równie często jak smartfony. 

39 K. Tubylewicz, Czytanie nie boli, rozm. M. Kąkiel, https://www.tygodnikprzeglad.pl/czyta-
nie-nie-boli/4/ [dostęp: 28 X 2019].

40 M. Chacińska, Szwedzkie i norweskie dzieci w świecie książki: wspieranie czytelnictwa: inicja-
tywy państwowe i oddolne, [w:] Biblioteki i książki w życiu nastolatków, red. nauk. M. Antczak, 
A. Walczak-Niewiadomska, Łódź 2015, s. 171-176.

41 Oskar i  pani Róża, http://encyklopediateatru.pl/artykuly/139611/oskar-i-pani-roza [dostęp: 
28 X 2019].

42 M. Urbaniak, To mit, że Internet odciąga od czytania, rozm. T. Makowski, http://weekend.
gazeta.pl/weekend/1,152121,23230429,tomasz-makowski-to-mit-ze-internet-odciaga-od-czy 
tania.html#Z_TRwknd [dostęp: 28 X 2019].

43 B. Chmiel, Dlaczego komisarz Szacki nie czyta?, [w:] Szwecja czyta, Polska czyta, red. K. Tu-
bylewicz, A. Diduszko-Zyglewska, Warszawa 2015, s. 278.

44 M. Chacińska, Czytelnictwo w Szwecji i w Polsce: skąd te różnice, [w:] Szwecja czyta, Polska, 
dz. cyt., s. 161-165.
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Jak uczymy się czytać 

Stanislas Dehaene, autor książki How the brain learns to read45, prowadził długolet-
nie obserwacje pracy mózgu w  czasie nauki czytania. Ostateczne wnioski pozwa-
lają stwierdzić, że z  punktu widzenia mózgu nauka czytania polega najpierw na 
rozpoznawaniu liter i  tworzeniu z nich wyrazów oraz łączeniu słowa z dźwiękiem 
i jego znaczeniem. Czytanie zaczyna się w procesie podobnym do obserwacji dowol-
nego obiektu. Uruchamiają się wtedy w mózgu ośrodki odpowiedzialne za wzrok, 
następnie przestrzeń odpowiadająca za rozpoznawanie i  rozumienie. Czytanie jest 
więc zdolnością łączenia fonemów z kształtem litery. Dzieci nie mają większych pro-
blemów z tym procesem, jeśli wiedzą jak wypowiedzieć litery i posiadają już zasób 
słownictwa, którego używają w czasie rozmowy. Im większy zasób słów, tym szybciej 
nauczą się czytać. Dzieciom można pomóc na długo przedtem, zanim nauczą się 
czytać: przez oswajanie ich z brzmieniem liter i wzbogacanie słownika, np. w trakcie 
wspólnego głośnego czytania.

Jaki jednak będzie najlepszy sposób uczenia czytania – przez naukę literowania 
wyrazów czy też uczenia całego wyrazu? Według S. Dehaene „uczenie się całego wy-
razu jest mitem”, mózg nie rejestruje całego słowa, lecz przetwarza każdą pojedynczą 
literę. Najważniejsze jest uczenie liter, to również najszybsza droga do czytania ze 
zrozumieniem. Na pytanie o możliwość nauki szybkiego czytania, autor radzi, aby 
wzmacniać skupienie i koncentrację dzieci na czytaniu, a także stworzyć system na-
gród, który może być skuteczną motywacją do nauki. Potrzebny jest też odpowied-
ni odpoczynek, zwłaszcza długi sen – okazuje się, że za mało śpią również młodsi 
czytelnicy. 

Wielu pedagogów, twórców alternatywnych metod nauki czytania, zaleca poza 
metodą foniczną wprowadzanie innych sposobów jako formę urozmaicenia, ponie-
waż opieranie się tylko na jednej metodzie może utrudniać naukę. 

Niektórzy czytelnicy nie potrzebowali żadnych naukowych metod, aby nauczyć 
się czytać. W książce Co czytali sobie, kiedy byli mali? profesor Jerzy Bralczyk wspo-
mina, że sam uczył się rozpoznawać litery z gazet, które jego mama rozkładała po 
myciu podłóg, później łączył litery i odczytywał je, chociaż ich nie rozumiał46. Po-
dobne doświadczenie miał Bohdan Butenko, który jako przyszły ilustrator studiował 
znaki na szyldach sklepowych, a liczenia nauczył się z numerów domów. W wieku 
siedmiu lat czytał Trylogię, ale zdradził w wywiadzie, że skupiał się raczej na dialo-
gach47. Z kolei Wanda Chotomska litery poznała dzięki szyldom reklamowym, mo-
zolnie łącząc litery w słowa. Opisuje też zdziwienie swojego ojca, w momencie gdy 

45 S. Dehaene, How the brain learns to read, https://youtu.be/25GI3-kiLdo [dostęp: 28 X 2019].
46 Co czytali sobie, kiedy byli mali?, rozm. E. Świerżewska i J. Mikołajewski, Warszawa 2014, 

s. 11-17.
47 Tamże, s. 24. 
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przeczytała na głos jakiś wyraz w gazecie48. Pozostali twórcy reprezentujący młodsze 
pokolenie, w swoich wspomnieniach, już takich doświadczeń nie przytaczali. Zasługi 
w szukaniu i testowaniu sposobów nauki czytania ma także Małgorzata Musierowicz, 
która w autobiografii opisuje rewolucyjną metodę uczenia liter swojego brata, Stani-
sława Barańczaka, przez odpowiednie układanie kształtów z dżdżownic49. Problem 
nauczania trudnej sztuki rozpoznawania liter znany był już w starożytności. Bogaty 
i  wykształcony Rzymianin Herod Attyk miał problem ze swoim synem, który nie 
był w stanie nauczyć się liter alfabetu. Attyk pomyślał chwilę i kupił 24 niewolników 
w wieku swojego syna, każdy z nich został oznaczony literą alfabetu łacińskiego50. 
Dzięki temu przyswojenie liter stało się o wiele prostsze. Zadanie byłoby niewykona-
lane, gdyby Attyk używał pisma hieroglificznego.

Wśród współczesnych metod alternatywnych warto przyjrzeć się metodzie od-
imiennej, opracowanej przez Irenę Majchrzak, wykorzystującej imię dziecka. Punk-
tem wyjścia są wizytówki z imionami dzieci. Pierwsze ćwiczenia polegają na liczeniu, 
ile liter występuje w imieniu oraz sprawdzaniu, czy w imionach innych uczniów są 
takie same litery. Następnie z przygotowanego zbioru liter zapisanych na kartkach 
uczniowie wybierają „swoje” litery i układają własne imiona, próbują złożyć proste 
kilkuliterowe słowa51. Nauczyciel zwraca uwagę na brzmienie niektórych głosek, np. 
litera d wymawiana jest w różny sposób w słowach takich jak dzień, drabina52. Do 
zapamiętywania liter i ich wymowy można wprowadzać też formy ruchowe, np. pod-
skoki, jeśli dziecko rozpoznaje swoje imię lub jedną z  liter w  swoim imieniu. Ko-
lejne, nieco trudniejsze ćwiczenia mogą polegać na łączeniu wyrazu z  właściwym 
przedmiotem czy ilustracją. Twórczyni metody wyraża się dość negatywnie na temat 
szkolnych form nauki liter i czytania. Stwierdza, że bardziej efektywne jest podejście 
pozwalające na spontaniczne i naturalne poznawanie liter w procesie, który bardziej 
przypomina zabawę niż typową lekcję. I. Majchrzak uważa też, że nie należy ograni-
czać wieku dzieci w nauce liter, twierdzi nawet, że największą korzyść z jej metody 
odniosą dzieci młodsze, w wieku ok. trzech lat53. 

Metoda Glenna Domana zwana globalną jest dość popularna w krajach angiel-
skojęzycznych. Język ten, jako nienależący do języków fleksyjnych, łatwo można wy-
korzystać w czytaniu globalnym. Metoda ta zdobywa popularność w Polsce mimo 
krytyki i kontrowersji. Pojawiają się też poradniki dla rodziców, m.in. Marii Trojano-
wicz-Kasprzak 54, które podpowiadają, w jaki sposób korzystać z tej metody w języku 

48 Tamże, s. 36.
49 M. Musierowicz, Tym razem na serio, Łódź 1994, s. 33.
50 S.-J. Blakemore, U. Fr ith, Jak uczy się mózg, przeł. R. Andruszko, Kraków 2008, s. 71.
51 I. Majchrzak, Wprowadzanie dziecka w świat pisma, Warszawa 1995, s. 21-25.
52 Tamże, s. 29. 
53 Tamże, s. 45-47.
54 M. Trojanowicz-Kasprzak, Czytanie globalne: wszystko o czytaniu globalnym, https://czy 

tanieglobalne.edu.pl/ [dostęp: 28 X 2019]; cenne wskazówki dotyczące zastosowania meto-
dy globalnej w języku polskim opracowała H. Dobrowolska-B ogusławska, Metody nauki 
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polskim, pełnym różnych odmian i form55. W metodzie tej wychodzi się ze słusznego 
założenia, że mózg u  małych dzieci bardzo intensywnie rozwija się od wczesnego 
okresu życia. Im szybciej będą wprowadzone pozytywne bodźce, tym lepszy później-
szy rozwój56. 

Naukę poleca się rozpoczynać od słów, które są dziecku znane. Wszystkie wyrazy 
użyte w  czasie lekcji powinny być duże, wysokości 8 cm, wydrukowane na karcie 
o rozmiarach 10 × 60 cm, w kolorze czerwonym, czcionką bezszeryfową. Litery tak 
przygotowane są bardziej czytelne dla dzieci. Wykonane materiały układa się w ze-
stawy zawierające po pięć kart. Przez kolejne dni dziecko poznaje wyrazy z kart. Je-
den zestaw wykorzystuje się trzy razy danego dnia; szóstego dnia zabiera się jedną 
z poznanych kart i zamiast niej dodaje jedną nową57. 

Dziecko nie tyle uczy się liter czy znaczenia pokazywanego wyrazu, co utrwala 
jego kształt. Nauka ma być zabawą i przyjemnością dla dziecka, jeśli jest ono wy-
raźnie znudzone, najlepiej przerwać lekcję i wrócić do niej po kilku godzinach albo 
następnego dnia. Z biegiem czasu można stopniowo zmniejszać wielkość liter, zwięk-
szać liczbę słów i zamieniać kolor z czerwonego na czarny. Starsze dzieci warto też 
przyzwyczajać do różnego kształtu użytych czcionek, utrwalać poznane słowa w ćwi-
czeniu polegającym na łączeniu wyrazów z obrazami, a nawet zaangażować do two-
rzenia książek, których fabułę wymyślają uczniowie – wybierają i wklejają ilustracje, 
a następnie je opisują. Kolejne ćwiczenia utrwalające to m.in. rebusy słowne, porząd-
kowanie wyrazów w określone kategorie oraz tworzenie słów z pojedynczych liter.

Alternatywne podejście do nauki liter stosowane jest również w metodzie Mon-
tessori. Dzieci zaczynają naukę od pisania liter i wyrazów, następnie uczą się czytać. 
Przygotowanie do tej czynności odbywa się za pomocą tzw. szorstkich liter, wykona-
nych z odpowiednich materiałów. Dzieci pracujące z takimi literami nie tylko pozna-
ją ich kształt, ale dotykając je, pośrednio przygotowują się do nauki pisania. Czytanie 
dzieli się na trzy poziomy: różowy, niebieski i zielony. Pomoce z poziomu różowego 
zawierają wyrazy składające się z trzech liter, np. kot, noc, las, lis itp. Poziom niebie-
ski oznacza dłuższe słowa, a zielony zawiera słowa z dwuznakami. Do nauki używa 
się zestawu kart składającego się z dwóch części – obrazków i podpisów. Zadaniem 
dzieci jest przeczytanie wyrazu i dopasowanie go do ilustracji. W tak zaplanowanym 
procesie uczenia się dziecko poddane jest różnym bodźcom: poznaje literę dotykając 
ją, słyszy ją w  momencie mówienia, zapamiętuje kształt dzięki „rysowaniu” litery 

czytania w krajach anglojęzycznych oraz ich przystosowanie do języka polskiego, Warszawa 1991, 
s. 105-[128].

55 Zob. J. Karoń, Czytanie jako aktywność szkolnie skażona: rozwijanie czytelnictwa przez pod-
noszenie sprawności czytania, [w:] Książki w  życiu najmłodszych, red. nauk. M. Antczak, 
A. Walczak-Niewiadomska, Łódź 2015, s. 95.

56 G. Doman, J. Doman, Subtelna rewolucja, przeł. A. Kanclerz, Gliwice 2013, s. 13-14.
57 Tychże, Jak nauczyć małe dziecko czytać: cicha rewolucja, przeł. M. Pietrzak, Bydgoszcz 

1992, s. 141.
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palcem. W metodzie tej nauka głosek odbywa się przed wprowadzeniem nazw liter, 
przy czym najlepiej uczyć dziecko jednej rzeczy naraz. Zapamiętywanie jednocześnie 
nazw i dźwięków może być zbyt dużym wyzwaniem dla uczniów. Metoda Montessori 
zakłada, że dzieci można powoli wdrażać do nauki od najmłodszych lat, jednocześnie 
ma na uwadze fakt, że dziecko uczy się najlepiej, kiedy jest w stanie robić to we wła-
snym tempie, a najlepszą metodą uczenia jest samodzielna praca – popełniane błędy 
dają możliwość poprawy i motywują do dalszej nauki. 

Zwolenniczką wczesnego startu w  nauce czytania jest też autorka metody kra-
kowskiej, Jagoda Cieszyńska-Rożek, która zaleca rozpocząć naukę, „zanim dziecko 
zorientuje się, że czytanie jest trudną sztuką”. Właściwy wiek jej zdaniem to początek 
wieku przedszkolnego58. Twórczyni metody krakowskiej twierdzi:

Powinniśmy uczyć czytać zgodnie z kolejnością rozwoju pisma w dziejach ludzko-
ści. Od symultanicznych całości (samogłoski, wykrzyknienia, wyrażenia dźwięko-
naśladowcze, rzeczowniki rozpoznawane globalnie) do linearnych sekwencji (przez 
zapis sylabiczny do alfabetycznego). Od głośnego czytania do poznawania tekstów 
w samotności59.

Jednak niezależnie od stosowanych metod nauki najważniejszy jest ostateczny 
cel, czyli skuteczna inicjacja czytelnicza, pozwalająca młodym czytelnikom na samo-
dzielne testowanie i poszukiwanie odpowiedniej dla siebie literatury. 

Jak motywować do czytania 

Motywy sięgania po książki wynikają przede wszystkim z  zainteresowań i upodo-
bań. Kolejnym powodem poszukiwania książki jest przymus zewnętrzny – czytanie 
ze względu na obowiązki szkolne i  zawodowe, następnie potrzeby osób z  rodziny 
i dostarczanie im jako prezentów powieści lub praktycznych poradników. Do kupie-
nia konkretnych tytułów zachęcają nas szeptany marketing oraz adaptacje filmowe 
i  serialowe60. Wśród motywów skłaniających do czytania pojawia się głównie za-
spokajanie swoich zainteresowań przez czytanie powieści z gatunku, który jest dla 
nas najbardziej atrakcyjny; czytelnicy poszukują też wiedzy o  świecie i  człowieku 
(64,6%), czytanie traktują jako dobrą formę odpoczynku (57,7%) i możliwość zaspo-
kojenia potrzeb emocjonalnych (56%); w mniejszym stopniu lektura jest sposobem 

58 J. Cieszyńska-Rożek, Kocham uczyć czytać: poradnik dla rodziców i  nauczycieli, Kraków 
2015, s.16.

59 Tejże, Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci: z perspektywy fenomenologii, neuro-
biologii i językoznawstwa, Kraków 2013, s. 28.

60 Zob. L. Stetk iewicz, Kulturowi wszystkożercy sięgają po książkę: czytelnictwo ludyczne jako 
forma uczestnictwa w kulturze literackiej, Toruń 2011, s. 234. 
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ucieczki od codziennych problemów (30,3%) oraz szukania wzorów do naśladowa-
nia (10,8%)61. 

Pozytywnie na motywacje do czytania wpływać mogą biblioteki szkolne, nie tyle 
z powodu swoich zbiorów, propozycji lekcji, konkursów i innych form pracy, ale za 
sprawą stron internetowych. Udział uczniów w  redagowaniu strony powinien być 
dobrowolny, wtedy łatwiej o zaangażowanie młodych twórców, którzy mogą dzielić 
swoje czytelnicze zainteresowania i prezentować je za pomocą nowych technologii. 
Biblioteki szkolne coraz częściej wykorzystują potencjał informacyjny i promocyjny 
swoich stron62, z  kolei aktywność osób skupionych wokół bibliotecznego projektu 
często wychodzi daleko poza ten projekt63.

Zachętą do czytania, zwłaszcza dla młodszych dzieci, na pewno będą ciekawe 
i wciągające powieści, ale czasem trudno ocenić, która powieść okaże się czytelni-
czą przygodą. W  ramach popularyzacji czytania warto ułatwić rodzicom, a  także 
nauczycielom wybór właściwej książki dopasowanej do możliwości młodego czy-
telnika. Lektura nie może być zbyt prosta, ale jednocześnie powinna stanowić wy-
zwanie i  pobudzać do poznawania nowych słów i  wyrażeń. Dobrym przykładem 
takiego oznaczenia są wydawnictwa firmy Penguin, które oprócz określenia pozio-
mów zaawansowania w  czytaniu dodaje też wybrane kolory, dzięki czemu dzieci 
samodzielnie mogą szybko wybrać lekturę dopasowaną do swoich możliwości. Na 
polskim rynku wydawniczym w przeszłości książki oznaczano najczęściej numerem 
odpowiedniej klasy, w której dana publikacja obowiązywała jako lektura. Obecnie 
brak spójnego i czytelnego oznaczenia poziomów zaawansowania, chlubnym wyjąt-
kiem są książki z serii Czytam Sobie. Każdy z trzech poziomów zawiera informacje 
na temat liczby słów, zdań złożonych i użytych głosek. Strona wydawnictwa oferuje 
również materiały do pobrania, podnoszące atrakcyjność lektury: ulotki informujące 
rodziców, w jaki sposób zachęcić dzieci do samodzielnego czytania, plakaty, zakładki 
książkowe, kolorowanki i  specjalne odznaki, które można zdobyć po przeczytaniu 
konkretnych książek, a nawet koronę dla króla czytania64. W dziale „Okiem eksper-
ta” znajdują się dodatkowo wypowiedzi specjalistów od czytania, m.in. Katarzyny 
Kłosińskiej, Tomasza Makowskiego, Grzegorza Leszczyńskiego i wielu innych oraz 
krótkie wywiady z nimi65.

61 Tamże, s. 241.
62 M. Wójcik, Strony internetowe bibliotek szkolnych jako narzędzie wspierające rozwijanie za-

interesowań czytelniczych dzieci: porównanie wyników badań z lat 2012 i 2014, [w:] Biblioteki 
i książki w życiu nastolatków, red. nauk. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska, Łódź 
2015, s. 84-85.

63 J. Pytel, Rekomendacja 39, [w:] Czytelnictwo: nowa jakość, red. B. Janik, W. Bukowczan, 
Kraków 2017, s. [143]-146.

64 Do pobrania, https://czytamsobie.pl/dopobrania.php [dostęp: 28 X 2019].
65 Okiem eksperta, https://czytamsobie.pl/okiemeksperta.php [dostęp: 28 X 2019].
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Czytanie w świecie nowoczesnych mediów

Dominacja nowych mediów nie ułatwia procesu nauki czytania. Badania dotyczą-
ce korzystania przez dzieci z urządzeń mobilnych przeprowadzone przez Agnieszkę 
Bąk i Fundację Dzieci Niczyje dostarczają sporo ciekawych danych ten temat66. Są to 
pierwsze w Polsce badania prowadzone na taką skalę. Ostateczna liczba uczestników 
wyniosła 1011 osób w wieku powyżej osiemnastu lat, mających dzieci w wieku od 
sześciu miesięcy do sześciu i pół roku. 

W  grupie badanych dzieci ogółem 64% używa nowych technologii, przy czym 
25% używa ich codziennie, 26% posiada własne urządzenie mobilne, 79% przeważ-
nie ogląda filmy, a 62% gra na smartfonie67. Okazało się również, że rodzice pozwa-
lający swoim dzieciom na korzystanie z urządzeń mobilnych w nieświadomy sposób 
utrwalają przyzwyczajenie używania ich w codziennym życiu. Rodzice dopuszczają 
zabawę smartfonem, kiedy muszą zająć się własnymi sprawami (69%), chcą nagro-
dzić dzieci (49%), zachęcić je do zjedzenia posiłku (19%) lub ułatwić im zasypianie 
(15%)68. Dzieci oglądają filmy, korzystają też z aplikacji edukacyjnych (79%) i roz-
rywkowych (64%)69. Większość rodziców – dwóch na trzech – deklaruje, że korzysta 
z mediów wspólnie z dziećmi70. W 2014 roku w Polsce blisko co trzecie dziecko po-
sługiwało się urządzeniami mobilnymi, a liczba aktywnych użytkowników powięk-
szała się z każdym rokiem życia. Pomiędzy piątym i szóstym rokiem życia korzysta-
nie z nowych technologii było praktycznie powszechne71. 

Od czasu wykonania tych badań upłynęło blisko sześć lat. Można więc przypusz-
czać, że wraz z rosnącą popularnością technologii mobilnych w Polsce podane wyżej 
wyniki procentowe powiększyły się o kilka punktów. Tymczasem zalecenia Amery-
kańskiego Towarzystwa Pediatrycznego (American Academy of Pediatrics – AAP) 
wskazują na konieczność ograniczania kontaktu z tabletami i smartfonami zwłasz-
cza w przypadku dzieci najmłodszych. Do drugiego roku życia kontakt z nowymi 
mediami powinien praktycznie być zerowy. Rozwój dzieci w  tym czasie odbywa 
się za pomocą interakcji z rodzicami, dzięki różnorodnym bodźcom, przez zabawę 
i  doświadczanie rzeczywistości. Dlatego w  swoich wskazówkach AAP poleca, aby 
dzieci w  wieku 0-18 miesięcy nie miały kontaktu z  mediami, z  wyjątkiem wideo- 

66 A. Bąk, Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce: wyniki badania ilościo-
wego, Warszawa 2015, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd 
=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq-Z-qke7jAhVMl4sKHcUPBa4QFjAAegQIBRAC&url 
=http%3A%2F%2Ffdds.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2FBak_Korzystanie_ 
z_urzadzen_mobilnych_raport.pdf&usg=AOvVaw2NPEjuUn4o9W8EDbKFQokT [dostęp: 
28 X 2019].

67 Tamże, s. 8-9.
68 Tamże, s. 13-14.
69 Tamże, s. 10.
70 Tamże, s. 12
71 Tamże, s. 14-15.
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rozmów72, wśród dzieci 2-5 letnich dopuszcza się godzinę kontaktu z mediami dzien-
nie w  towarzystwie dorosłego opiekuna73. W  rzeczywistości jednak zdarza się, że 
dzieci już od trzeciego miesiąca życia mają kontakt z telewizją74, a wśród 2-latków 
jest to 90%75. Korzystanie z nowych technologii może wpływać na dzieci pozytywnie, 
jednak w większości przypadków kontakt z urządzeniami mobilnymi powoduje za-
burzenia rozwoju mowy, umiejętności koncentracji i zaburzenia snu76.

Dzieci i czytanie

Obecnie wczesny kontakt z językiem u małych dzieci pojawia się nie przez druko-
wany tekst czy książkę czytaną przez rodzica, ale za pomocą urządzeń mobilnych. 
Smartfony i tablety bardzo wcześnie trafiają do rąk dzieci. Powoduje to słuszny nie-
pokój o potencjalne utrudnienie dzieciom wejścia w świat, w którym dominuje tekst. 

Jak wykazały badania EU Kids Online opublikowane w 2018 roku, polscy ucznio-
wie mają dostęp do nowych technologii – 82% dzieci i młodzieży w wieku 9-17 lat 
posługuje się codziennie ze smartfonami, telewizję ogląda ponad połowa – 56,8%, 
komputera stacjonarnego używa blisko 40%, tabletów ok. 12%; aktywniejsi są chłop-
cy (51,5%) niż dziewczęta (28,7%)77. W grupie dzieci w wieku 9-10 lat do Interne-
tu ma dostęp 13,6%, najbardziej popularne są wśród nich portale społecznościowe, 
konta posiada blisko połowa badanych w tym przedziale wiekowym (47,7%), ponow-
nie bardziej aktywni są chłopcy (53,3%), w mniejszym stopniu dziewczęta (42,2%)78. 
Czas aktywności z Internetem wśród 9-17-latków wynosi do dwóch godzin w ciągu 
tygodnia do trzech w weekendy. Jest on zdecydowanie dłuższy w przypadku starszej 
młodzieży – to ponad sześć godzin u blisko 19%79.

72 Korzystanie z  technologii typu Skype umożliwia dziecku kontakt z osobą, z którą ma żywą 
i naturalną relację. 

73 Media and young minds, „Pediatrics” 2016, vol. 138, http://dx.doi.org/10.1542/peds.2016-2591 
[dostęp: 28 X 2019].

74 Kontakt małych dzieci z telewizją często jest mimowolny i nieświadomy, wynika z faktu, korzy-
stania z tej rozrywki przez dorosłego rodzica. 

75 J. S eymour, 40 percent of 3-month-old infants are regularly watching TV, DVDs or videos,  
https://www.washington.edu/news/2007/05/07/40-percent-of-3-month-old-infants-are-regu 
larly-watching-tv-dvds-or-videos/ [dostęp: 28 X 2019].

76 Infants, toddlers and television, http://www.urbanchildinstitute.org/articles/policy-briefs/in-
fants-toddlers-and-television-and-television [dostęp: 28 X 2019]; Healthy digital media use 
habits for babies, toddlers & preschoolers, https://www.healthychildren.org/English/family-life/
Media/Pages/Healthy-Digital-Media-Use-Habits-for-Babies-Toddlers-Preschoolers.aspx [do-
stęp: 28 X 2019].

77 J. Pyża lski [i in.], Polskie badanie EU Kids Online 2018: najważniejsze wyniki i wnioski, Poz-
nań 2019, https://fundacja.orange.pl/files/user_files/EU_Kids_Online_2019_v2.pdf, s. 19-20.

78 Tamże, s. 21.
79 Tamże, s. 22.

^ Janik 'Czytelnik – użytkownik – klient'.indb   127 2020-06-02   09:28:26



128 Beata Janik

Przytoczone wcześniej wyniki badań dzieci do lat sześciu dotyczące posługiwania 
się nowymi technologiami80 w połączeniu z omawianą grupą pokazują, że tradycyj-
na książka może dla wielu młodych czytelników być mało atrakcyjna w porówna-
niu z kolorowym, mówiącym gadżetem. Korzystanie z mediów wspólnie z rodzicem 
nie jest dobrą metodą oswojenia dziecka z czytaniem i światem informacji, w tym 
celu najlepsze jest wspólne, głośne czytanie, kiedy rodzic może prowadzić rozmowę 
z dzieckiem, odkrywać świat czytanej opowieści, odnosić pewne postawy i sytuacje 
z  lektury do tego, co dzieje się w życiu przyszłego czytelnika. Brak osoby dorosłej 
towarzyszącej dziecku może powodować trudności w rozwoju mowy i budowaniu 
słownictwa. Czytanie za pomocą elektroniki może powodować zbytnie skupienie 
dziecka na cyfrowym ekranie, który sam z  siebie dostarcza wiele bodźców i może 
zaburzać uwagę skoncentrowaną na czytanej historii. Koncentracja na tekście jest 
trudniejsza w momencie czytania na urządzeniu cyfrowym. 

Nauka czytania musi być systematyczną pracą i treningiem. Duże znaczenie ma 
w tym procesie głośne czytanie, pozytywnie wpływa na rozwój umysłowy, w tym za-
równo na naukę mowy, jak i bogatsze słownictwo. Dziecko, zanim jeszcze osiągnie 
wiek szkolny, ma dobrze wykształconą gotowość do czytania, która polega na tym, że 
gdy rozpoczyna właściwą naukę, jest już wyposażone w pewien zasób słów i wiedzy, 
które szybko kojarzy z nowymi słowami. Pójście dziecka do szkoły rodzice traktują 
czasem jako ściągnięcie z nich odpowiedzialności za obowiązek czytania81, tymcza-
sem doświadczenia szkolne mogą być różne  – to, co było przyjemnością, robi się 
nudne, nagle pojawiają się trudności, a czytanie wcześniej kojarzone z czymś przy-
jemnym często jest źródłem szkolnych niepowodzeń. Oczekiwania szkoły i rodziców 
również się zmieniają – nie chodzi już o czytanie miłych historii, kładzie się nacisk na 
płynność czytania i rozumienie, co nie zawsze idzie w parze. Istotna jest też rola na-
uczyciela, którego zadanie polega na zachęcaniu do czytania książek, przekazywaniu 
własnych przeżyć i wrażeń z lektury, a nie filologicznym analizowaniu i interpreto-
waniu powieści82. Jak uważa Daniel Pennac:

Dziecko od samego początku jest – nomen omen – urodzonym czytelnikiem, któ-
rym pozostanie, jeśli tylko otaczający go dorośli będą podzielać jego entuzjazm, za-
miast dowodzić sami przed sobą swych rodzicielskich kompetencji, jeśli będą pobu-
dzać jego chęć uczenia się, zanim zaczną go zmuszać do czytania na głos, będą mu 
towarzyszyć w wysiłkach, a nie czyhać tylko na jego potknięcia (…)83.

Z kolei Jim Trelease, zwolennik głośnego czytania i autor książki The read-aloud 
handbook, często jest pytany przez rodziców, w jaki sposób poprawić wyniki dzieci 
na końcowych egzaminach w  szkole średniej. Jego niezmienna odpowiedź to czy-

80 A. Bąk, dz. cyt.
81 D. Pennac, Jak powieść, przeł. K. Bieńkowska, Warszawa 2007, s. 44.
82 Tamże, s. 142.
83 Tamże, s. 54.
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tanie dzieciom od najmłodszych lat. Niestety większość uczniów i rodziców tę radę 
otrzymuje o wiele lat za późno. Systematyczne głośne czytanie odbierane jest przez 
dziecko jako przyjemność, pogłębia relację z rodzicami, pozwala wytworzyć pewien 
nawyk, miłe przyzwyczajenie. Rodzice mogą wyjaśniać i tłumaczyć tekst, pobudzać 
ciekawość i inspirować, dawać dobry przykład i przyzwyczajać dzieci do czytania84. 

O pozytywnym wpływie głośnego czytania mówią też badania The effects of read-
ing aloud in the primary school 85, prowadzone w szkołach podstawowych zawiera-
jących w swoich programach nauczania głośne czytanie. Przedmiotem badań było 
określenie wpływu głośnego czytania w  klasie na poziom empatii, kreatywności 
i zdolności poznawczych uczniów86. Autorzy badań zauważyli, że wspólne czytanie 
rodziców i dzieci jest ważną i najczęstszą formą wspólnego przeżywania i zarazem 
sposobem na rozwój emocjonalny i umysłowy młodych czytelników. Przejście z do-
mowego i przedszkolnego czytania do czytania w klasie szkolnej oznacza stopniowe 
przechodzenie od czytania głośnego do indywidualnego i cichego. Jednak ten mo-
ment przejścia nie powinien być gwałtowny, ale w dalszym ciągu musi zachęcać dzie-
ci do czytania dla przyjemności. Pozwolenie uczniom na słuchanie tekstów dopaso-
wanych do ich poziomu pomaga w rozwijaniu umiejętności koncentracji, pobudza 
wyobraźnię, motywuje do czytania i pozwala umacniać relacje społeczne w grupie87. 
Badania pokazały, że wspólne czytanie umożliwiło dzieciom rozwój umiejętności 
społecznych, myślenia logicznego, rozwój empatii oraz postrzeganie ludzi i sytuacji 
z innego niż tylko swój punkt widzenia. Poprawiały się też warunki i sprawność pra-
cy w danej grupie dzięki większym umiejętnościom społecznym i dobremu planowa-
niu wspólnych działań. Uzyskane wyniki były na tyle obiecujące, że stwierdzono, iż 
badania tego typu powinny być kontynuowane w kolejnych latach, aby obserwować 
długofalowe skutki czytania u osób rozwijających się i dorastających88.

Warto też zwrócić uwagę na badania dotyczące domowych bibliotek Family scho-
larly culture and educational success: books and schooling in 27 nations. Dzieci wycho-
wujące się w domach, w których jest biblioteka, a książki są systematycznie czytane, 
mają przewagę trzech dodatkowych lat nauki w  porównaniu do dzieci nieczytają-
cych. Zależność ta pojawia się niezależnie od wykształcenia, zawodu czy zamożno-
ści rodziców, w krajach bogatych i biednych, w przeszłości i w obecnych czasach89.  

84 J. Trelease, Why read aloud?, [w:] The read-aloud handbook, New York 2013, http://www.
trelease-on-reading.com/rah-ch1.html#soeffective [dostęp: 28 X 2019].

85 F. Bat ini [i in.], The effects of reading aloud in the primary school, https://www.researchgate.
net/publication/325486900 [dostęp: 28 X 2019].

86 Tamże, s. 111
87 Tamże.
88 Tamże.
89 M.D.R. Evans  [i  in.], Family scholarly culture and educational success: Books and schooling 

in 27 nations, https://www.academia.edu/30675839/Family_scholarly_culture_and_educatio-
nal_success_Books_and_schooling_in_27_nations [dostęp: 28 X 2019].
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Badaniami objęto 27 krajów90, przeanalizowano blisko 70 tysięcy przypadków, 
uwzględniając raporty, w których znalazły się również pytania o biblioteki domowe. 
Dane statystyczne, które uzyskano w określonych krajach, pochodziły z prowadzo-
nych w nich badań dotyczących zmian społecznych i ekonomicznych. 

W jaki sposób zaszczepić u małych czytelników pasję czytania? Większość znaw-
ców tematu nie kwestionuje potrzeby czytania nawet bardzo małym dzieciom. Aby 
czytanie stało się ulubionym zajęciem dzieci, powinno odbywać się codziennie 
i najlepiej na głos. W pierwszych miesiącach i  latach dziecka można czytać nawet 
książkę kucharską, albo poradnik o wychowaniu dzieci. Najważniejsze, że dziecko 
słyszy głos rodzica i wypowiadane słowa. Im więcej słów, tym lepszy później rozwój 
mowy i rozumienia tekstów91. Małemu czytelnikowi potrzebne jest nie tylko słucha-
nie tekstu, należy pozwolić mu na zabawę z książką polegającą na dotykaniu okładki, 
przewracaniu stron i doświadczeniu ich zapachu. Wszystkie bodźce łączą się w jedno 
mocne doświadczenie i jednocześnie uczą, że czytanie jest formą zabawy. Dzieci od 
wieku dwóch lat potrzebują większego wyzwania – chłoną słowa, rozpoznają liczby, 
identyfikują nazwy kolorów, kształtów i zwierząt. Można przekazać im kontrolę nad 
tempem czytania, pozwalając przewracać kolejne kartki. Głos czytającego rodzica 
łączy dziecko z bodźcami słuchowymi i w ten sposób tworzą się pozytywne skojarze-
nia związane z procesem czytania92. Z głośnego, wspólnego czytania rodzi się mały 
rytuał pozwalający wyciszyć się i spokojnie zasnąć. Starsze dzieci mogą preferować 
określone, ulubione książki. Warto respektować ich zdanie i wybór tekstów, zapytać, 
co ich najbardziej pociąga w czytanych historiach i znaleźć podobne. Im bardziej do-
świadczenie czytania będzie sympatyczne dla obu stron, tym bardziej dziecko będzie 
utożsamiać czytanie z przyjemnością i formą nagrody. Do zrozumienia tekstu można 
wprowadzić ilustracje w książce, wyjaśniając, w jaki sposób łączą się z tekstem. Poza 
typowymi tekstami dla dzieci można wprowadzać książki wyjaśniające przyrodę, kli-
mat czy kosmos, poszerzając wiedzę i zasób słów. Warto przedstawić małym czytel-
nikom książki obrazkowe i komiksy. 

Potem, kiedy już będą mieć świadomość niezliczonych tekstów, książek i e-book-
ów, zaprowadzimy ich do biblioteki. Licząc, że nasze wysiłki spowodują, iż odnajdą 
się w tym czytelniczym bogactwie. 

90 Wśród krajów wybranych do badań znalazła się również Polska; danych dostarczył dokument 
Polish General Social Survey 1992-1999, czyli Polski Generalny Sondaż Społeczny 1992-1999, 
opracowany przez Bogdana Cichomskiego, Tomasza Jerzyńskiego i  Marcina Zielińskiego 
[celem sondażu był systematyczny pomiar trendów i skutków zmian społecznych w Polsce].  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8& 
ved=2ahUKEwjI9 5XbgpTkAhVOtIsKHbqUBBoQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fa
gafigiel.files.wordpress.com%2F2014%2F03%2Fp0091doc.pdf&usg=AOvVaw3EgMOvkMvn 
TEM95qQ1TiqH [dostęp: 28 X 2019].

91 P. Paul, M. Russo, How to raise a  reader, https://www.nytimes.com/guides/books/how-to- 
raise-a-reader [dostęp: 28 X 2019].

92 Tamże.
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Zakończenie

Odpowiedź na pytanie, skąd się biorą czytelnicy, nie jest łatwa. Można wyliczyć sporo 
czynników, które dotykają małego czytelnika w czasie przechodzenia różnych etapów 
rozwoju intelektualnego i kolejnych poziomów jego długiej edukacji. Wiele umiejęt-
ności może nie wykształcić się we właściwym czasie. Wystarczy, że między półkula-
mi mózgowymi nastąpi niewłaściwa interakcja, która stanie się przyczyną dysleksji. 
Zamiast radości z czytania dziecko czeka trudna praca, aby oswoić te dziwne kształty 
zwane literami. Albo rodzice będą tak zabiegani, że na wspólne czytanie wieczorem 
zostanie mało czasu. Nauka czytania w szkole okaże się trudna i męcząca, z czasem 
słowa „przeczytajcie tę lekturę na poniedziałek” zacznie powodować ból brzucha. 

Ktoś kiedyś powiedział bardzo trafne słowa o wychowaniu dzieci – „potrzeba całej 
wioski, żeby wychować jedno dziecko”. Na wychowanie czytelnika potrzeba o wiele 
więcej. Oprócz „wioski”, czyli właściwych wychowawców, nauczycieli i bibliotekarzy, 
potrzebne są dobre decyzje umożliwiające dostęp do bibliotek i kupno książek dopa-
sowanych do zainteresowań uczniów. 
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Abstrakt

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki sprzyjają rozwojowi umiejętności 
czytania, a  jakie mogą ten proces zaburzać. Omówiono również wyniki badań dotyczące 
pracy mózgu w czasie lektury, zalety głośnego czytania dzieciom, tradycyjne i alternatywne 
metody uczenia trudnej sztuki czytania oraz formy promocji literatury i  sytuację polskich 
bibliotek na tle działalności bibliotek europejskich.

Summary

This article is an attempt at answering the question of what factors are conducive to the de-
velopment of reading skills and how that process can be disrupted. Also discussed are the 
results of research on the functioning of the brain while reading, the merits of reading out 
loud to children, traditional and alternative methods of teaching the difficult art of reading, 
and the forms of promoting literature and the situation of Polish libraries in light of the ac-
tivity of European libraries.

Słowa kluczowe: czytelnictwo, nauka czytania, czytanie głośne, metody promocji, technolo-
gie informacyjno-komunikacyjne

Keywords: readership, teaching reading, reading aloud, methods of promotion, informa-
tion-communication technologies
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Dodatek

Zawiera niebanalny, wyrazisty esej pisarki, teatrolożki, nauczycielki, Pani Zośki Pa-
pużanki skierowany do bibliotekarzy, a także wypowiedzi Panów Bartosza Wachulca 
o współpracy Antykwariatu i Księgarni Tezeusz z bibliotekami, oraz Roberta Koz-
łowskiego i  Radosława Przybyłka o  nowoczesnych sposobach dystrybucji książek.
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Zośka Papużanka
pisarka, nauczycielka, teatrolożka, dr literaturoznawstwa

Uczeń też klient

Szanowni Państwo Bibliotekarze!
Nie cierpiałam chodzić do biblioteki szkolnej. Uwielbiałam czytać, ale nie znosi-

łam biblioteki, ponieważ siedział tam Cerber. Cerber na mój widok podnosił poślad-
ki z krzesła, warczał na mnie: co chcę pożyczyć, i że mi się zaraz przerwa skończy, i że 
z tych najwyższych półek nie wolno. Jakby książki były dopasowane do wzrostu. War-
czał Cerber, bo uważał, że książek nie wolno ruszać, gdy się jest za niskim, bo książki 
są jego. Bałam się Cerbera, ale stawałam na palcach, bo uważałam, że książki są moje. 

Nadal do wielu miejsc muszę się wspinać. I nadal uważam, że książki są MOJE. 
Nie wiem, czy jest przewidziany czas na pytania i komentarze, ale jeśliby ktoś z Pań-
stwa chciał z tą tezą polemizować, to sobie wypraszam. Z każdą inną można polemi-
zować – z tą nie. Wszystkie książki świata są moje i już. Jedne książki prowadzą mnie 
do drugich, te znów do kolejnych książek, wielu zapewne nigdy nie zdążę przeczytać, 
ale to nie wyklucza faktu, że wszystkie są moje, że mnie wiodą i niosą, tworząc jedną 
wielką bibliotekę, którą oczywiście jest wszechświat. Umberto Eco słucha i się raduje, 
a Państwo właśnie arbitralnie przyjęli tezę, że wszystkie książki świata są moje, co 
nam pozwoli gładko przejść dalej. To będzie taki egoistyczny wykład. Bardzo mnie 
to cieszy. 

O słuszności tej tezy, że wszystkie książki są moje, przekonałam się nie tylko jako 
czytelniczka, ale również jako autorka, podczas jednego ze spotkań na festiwalu lite-
rackim Big Book w Warszawie. Jedna pani zapytała, na ile myślę o czytelniku i jego 
potrzebach w trakcie pisania książki, w jakim stopniu jestem chętna, żeby zapotrze-
bowania tego czytelnika rozpoznać i na nie odpowiedzieć za pomocą tego, co piszę. 
Bardzo była ta pani zdziwiona, gdy jej odpowiedziałam, że ani o niej osobiście, ani 
o żadnym innym czytelniku potencjalnym nie myślę wcale. W czasie pisania myślę 
tylko i wyłącznie o sobie i o tym, co piszę. A gdy już napiszę, myślę o tym, co nowego 
chciałabym napisać. Zupełnie nie mam jak tam wetknąć myślenia o tej pani i o tym, 
co ona czyta i jak to rozumie. Przecież to tak, jakby pani ze sklepu dzwoniła w sobotę 
wieczorem spytać, czy nam się dobrze chodzi w nowych dżinsach.
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Na tym samym spotkaniu inna pani (ta wcześniejsza była obrażona, że za mało 
uwzględniam jej potrzeby) zadała pytanie związane z moją interpretacją jakiegoś 
wydarzenia czy postaci z  mojej książki. I  tej pani też nie umiałam usatysfakcjo-
nować. Zapomniałam bowiem zupełnie, co w interesującym tę panią fragmencie 
chciałam napisać. Co autor miał na myśli – nie wiedziałam. Bardzo źle, odezwał 
się we mnie belfer, któż ma wiedzieć, jeśli nie autor. Belfer przecież nie będzie wie-
dział. Autor też nie wiedział. Okazało się, i  to się dla mnie samej się okazało, że 
jestem autorką tylko w trakcie pisania, a po redakcji tekstu i zaakceptowaniu okład-
ki – zapominam o sprawie. Nie roszczę sobie pretensji do interpretacji publikacji, 
mało mnie ona, szczerze mówiąc, dotyczy. Podczas pisania tekst należy do mnie 
w stu procentach, a po napisaniu – nie należy do mnie wcale. Zapewne dlatego, że 
go oddałam czytelnikowi. Oddałam książkę komuś innemu z pełną świadomością 
i zgodą na to, że ten ktoś może robić z nią, co chce, ponieważ ta książka, jak wszyst-
kie inne książki świata, należy do niego. Do mnie należała przez czas jakiś, a teraz 
należy do kogoś innego.

Ładna to jest myśl. Chciałabym myśleć o literaturze, może o sztuce w ogóle, myśleć 
tą myślą. Może ktoś inny też chciałby, nie wiem. Niech Państwo poszukają tej myśli 
w sobie i trzeba wiedzieć, że jest mi miło, jeśli ją Państwo znaleźli. Ale moja myśl na 
poziomie ładnej myśli pozostaje. I chyba pozostanie, ponieważ ma rzesze przeciwni-
ków. I to takich, którzy ją rozumieją, doceniają nawet, a działają na jej szkodę. 

Widziałam niedawno taki mem – ojciec mówi: Synu, kiedy dorośniesz, chciał-
bym, żebyś był asertywny, pewny siebie i  odważny. A  na razie, kiedy jesteś dziec-
kiem – chcę, żebyś był pasywny, grzeczny i podporządkowany. 

Tak samo jest z  czytaniem. Podstawa programowa nauczania języka polskiego 
roi się od pięknych zwrotów: rozwój osobisty ucznia, rozwijanie zdolności dostrze-
gania wartości, wyrabianie pasji poznawania świata, rozwijanie umiejętności samo-
dzielnego docierania do informacji, samokształcenia, świadomego uczestnictwa we 
współczesnych zjawiskach literatury. A to wszystko w realu oznacza: będziecie czytać 
Syzyfowe prace, wiersze poetów barokowych i Kamienie na szaniec. Dlaczego? Dlate-
go że owszem, będziemy dużo mówić o uwrażliwieniu, samokształceniu i o tym, jak 
bardzo chcielibyśmy, żeby zarówno Państwo, jak i dzieciaki oraz młodzież stali się 
świadomymi i samodzielnymi czytelnikami. Ale przedtem damy wam, w imię wa-
szego dobra, coś, czego w ogóle nie chcecie, tylko my uznaliśmy to za właściwe dla 
was. Ba, sami tego nie chcieliśmy, gdy byliśmy w szkole, ale teraz damy wam to samo, 
żebyście wy też nie chcieli. Będziemy was uczyć na błędach, które już ktoś w stosunku 
do nas popełnił i które nas nie nauczyły niczego. 

Teraz powinny się podnieść głosy, że my, świadomi czytelnicy, nauczyciele, mi-
nistrowie, bibliotekarze, doktorzy literaturoznawstwa wiemy, bo wiemy, i że chcemy 
dobrze na podstawie naszej wiedzy i wykształcenia, i też nam się kiedyś wydawało 
inaczej, ale jednak po latach okazało się, że bez Żeromskiego się nie da, że jednak 
ważne jest ku pokrzepieniu serc (nawiasem mówiąc, dla pokrzepienia, nie ku) i że 
bez poezji barokowej nie da się czegoś tam zrozumieć oraz w pełni cieszyć się czymś 
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tam innym, oraz że Słowacki wielkim poetą był. I wam to w dobrej wierze przekaże-
my, chociaż tego nie chcecie. 

Hola, hola, pani pisarko, a skąd wiadomo, że oni tego nie chcą? Skąd mamy wie-
dzieć, że nie chcą, skoro ich nie zapytaliśmy?

Ja spytałam. Przeprowadziłam wśród moich uczniów ankietę, pierwsze pytanie 
brzmiało: gdybyś mógł czytać tylko to, co chcesz, to co by to było? Uczę w 4. i 8. kla-
sie szkoły podstawowej i w dwóch klasach liceum ogólnokształcącego, spektrum jest 
więc dość szerokie. Oczywiście trudno mi zachować obiektywizm, ponieważ sądzę, 
że moi uczniowie są mądrzy i uważam, że ich odpowiedzi są istotniejsze od moich 
poglądów. 

Czwartoklasiści są konkretni i w odpowiedzi na pytanie wymieniają tytuły swoich 
ulubionych serii literackich: Harry Potter, Zwiadowcy, Koralina, Wojna Cukierkowa, 
Pozaświatowcy. Ósmoklasiści są wybredni i odpowiadają: kryminały, fantazy, horror, 
science-fiction, książki z  wątkiem miłosnym, mówiące o  problemach nastolatków. 
Nie polskie. Klasa druga liceum ma najwięcej do powiedzenia, też przez negację: nie 
chcą lektur, nie chcą książek historycznych, chcą współczesnych powieści psycholo-
gicznych, kryminałów, reportaży, opowiadań. 

Dwie sprawy łączą tych ludzi, których wiek waha się od dziesięciu do dziewiętna-
stu lat. Chcą czytać książki współczesne. A rzecz druga – książek, które chcą czytać, 
nie ma na liście lektur. 

Czy umiemy odpowiedzieć na ich potrzeby? Ale nie tak, jak nam się wydaje, tylko 
tak, jak oni tego chcą, skoro wiedzą, czego chcą, i mówią to? A może odpowiedzią 
powinna być właśnie wolność?

Od razu słyszę głosy – tak, jakby im dać wolność, jakby im się pozwoliło, to by 
w ogóle nie czytali. Teraz też bardzo wielu dorosłych ludzi nie czyta, chyba nawet 
więcej nie czyta, niż czyta, i co z tego?

Byłam kiedyś z moimi uczniami z klasy 6. na warsztatach literackich w księgar-
ni Pod Globusem. Warsztaty były znakomite, prowadzący świetnie przygotowani, 
zróżnicowane aktywności, liczne atrakcje. A  po zakończeniu zajęć moi uczniowie 
spytali, czy mogą zostać jeszcze chwilę w księgarni. Po kilkunastu minutach połowa 
z nich stała przy kasie z jakąś książką w ręce, byli zadowoleni jak psy gończe z łupem 
w pysku. A kupi mi to pani? Wyjęłam kartę i zapłaciłam ponad 300 złotych, rodzice 
zwrócili mi potem pieniądze, zresztą to nie ma znaczenia. Znaczenie miało dla mnie 
szczęście tych młodych ludzi, którzy mogli sobie sami wybrać książkę, mogli poczuć, 
że te książki na nich czekają. Oni chcieli je posiadać. 

Myślę, że poczyniliśmy fałszywe założenie. Założenie, że nasze dzieci, wnuki, nasi 
uczniowie będą chcieli czytać to samo, co my, i w ten sam sposób. Założyliśmy to, nie 
pamiętając na dodatek, co i jak chcieliśmy czytać, gdy byliśmy w ich wieku. Z tego 
samego fałszywego założenia wyszedł Jorge z Burgos, zjadając kartki drugiego tomu 
Arystotelesa i głosząc szkodliwość księgi. Tak, słowo jest bardzo szkodliwe, niebez-
pieczne, jest trucizną. Uczy myśleć, mówić o sobie, walczyć o coś, i, co najniebez-
pieczniejsze, a co wiadomo już z Biblii, stwarza. 
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Założenie, że młodzi ludzie będą czytać tak, jak my, jest całkowicie nielogiczne − 
równie dobrze możemy im kazać chodzić w  naszych ubraniach i  jeździć naszymi 
samochodami sprzed trzydziestu lat. Dlaczego w kinach wciąż nie leci Casablanca 
albo Przeminęło z wiatrem? Odpowiedź jest prosta, bo przeminęło z wiatrem, to jest 
historia filmu, ważna dla historyków filmu, a ludzie chodzą do kina na filmy nowe. 
Dlaczego państwo się nie bawią w rytm walców Straussa? Dlaczego panie nie chodzą 
w turniurze? Kto wie, co to jest? A dlaczego współcześni licealiści mają wiedzieć? Sko-
ro panie wiedzą, to dlaczego nie chodzą w turniurze, turniura to piękny przedmiot.

Nienawidzę pani w sklepie z ubraniami, która bieży do mnie, zanim jeszcze drzwi 
się zamkną i atakuje mnie pytaniem: w czym mogę pomóc? Znowu fałszywe zało-
żenie, gdyż ona właściwie mi przeszkadza. Przeszkadza mi się rozejrzeć i poszukać. 
A jeśli chcę być miła i wymyślam cokolwiek, że potrzebuję nowej sukienki czy sanda-
łów, to ta pani nadpobudliwa zwykle macha mi przed oczami ostatnią rzeczą, którą 
bym w ogóle na całym świecie kupiła. Dlaczego? Bo ta pani mnie nie zna. Nie przyj-
rzała mi się, bo nie miała czasu. Gdyby mi się przyjrzała albo zapytała, zauważyłaby 
i dowiedziałaby się, że w życiu czegoś takiego nie włożę, bo nie chcę tego, co jej się 
podoba, albo co ona musi sprzedać. Chcę to, co jest MOJE.

Ale Państwo też w pewnym sensie muszą towar sprzedać. Skoro ten klient, który 
do Państwa przychodzi, jest ważny, to może by mu się Państwo przyjrzeli. Zapytali 
go. Na to potrzeba czasu. 

Uczniowie klasy czwartej mówią, że do biblioteki chodzą ich babcie. Oni ewen-
tualnie na zajęcia dla dzieci, jeśli mama ich zaprowadzi. Ósmoklasiści przyznają, że 
korzystają z biblioteki rzadko, bo nie daje im ona czasu na zdecydowanie, czy na-
prawdę chcą pożyczyć jakąś książkę, czy nie. Licealiści chodzą na ul. Rajską się uczyć. 
Lubią tam. Ale książki rzadko pożyczają, boją się strasznych pań, egzekwujących kary 
pieniężne. Przyznają, że nie umieją dotrzymać terminu zwrotu. Jeśli pożyczają, to 
tylko lektury. Wiedzą Państwo, czemu? Szkoda im kasy, skoro są przekonani, że do 
tej książki nie będą już nigdy wracać. Nie chcą kupować lektur. To nie są ICH książki.

Skoro szkoła nie spełnia funkcji ofiarowania młodemu człowiekowi literatury jako 
czegoś, co jest JEGO i z czego może korzystać w wolności i w sposób taki, w jaki chce, 
to może jest to rola bibliotek, księgarń, matek, pisarzy, nie wiem czyja. Ale wiem, że 
jeśli ktoś tej roli nie spełni, i młodzi ludzie będą czytać tylko to, co im każe czytać 
szkoła, to potem czytać nie będą wcale albo prawie wcale, bo to, co zaleca szkoła, ich 
nie dotyczy, nie jest ICH. Czego zatem chcą, czego oczekują od biblioteki?

Zadałam im pytanie, jaka powinna być biblioteka, w której chcieliby spędzić cały 
dzień albo posiedzieć tam jeszcze dłużej. Czwarta klasa mówi: żeby były trampoliny 
i zjeżdżalnie do każdego działu. Śmieją się Państwo? A kto ma zjeżdżalnię do każ-
dego działu? No to proszę się nie śmiać. Uczniowie klasy ósmej chcą, żeby była miła 
pani. Śmieją się Państwo? A kto ma miłą panią? Chcą, żeby były ciastka, spotkania 
z autorami, czytniki i komputery, żeby można było dostać książki w kilku wersjach 
językowych. Żeby były pokoje z muzyką i żeby biblioteka była czynna w nocy. Lice-
aliści, którzy są już dorośli albo prawie dorośli, chcą wygodnych kanap i kawy za dar-
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mo. Chcą jasnego, funkcjonalnego miejsca do nauki, estetycznego budynku, światła 
lub dużych okien. I żeby na nich nie krzyczeć, gdy znowu zapomną oddać książkę 
w terminie.

Łączy te odpowiedzi pewien element hedonistyczny, prawda? Wszyscy chcą, żeby 
im w bibliotece było dobrze.

Proszę posłuchać krótkich cytatów z kilku ich wypowiedzi:

„Chcę czytać coś, co mi pomaga zrozumieć siebie” (uczeń klasy 4.).

„Nie chcę marnować czasu na książki, które nie mają dla mnie żadnej wartości” 
(uczeń klasy 8.).

„Lubię takie książki, które mogą w  jakiś sposób mnie dotyczyć” (uczennica 
klasy 8.).

„Najbardziej zniechęca mnie do czytania, gdy jestem do tego przymuszana. Lubię 
czytać te książki, które z  jakiegoś powodu mnie zaciekawią” (uczennica klasy 2. 
liceum).

„Wypożyczam głównie lektury szkolne. Uważam, że nierozsądne byłoby kupowanie 
tych książek, które przeczytam prawdopodobnie raz w  życiu” (uczennica klasy 2. 
liceum).

„Lubię książki, które ukazują mnie jako jednostkę, a nie idee, które chcą nam wbić 
do głowy lekturami” (uczeń klasy 2. liceum).

Zwrócili Państwo uwagę, ile w  tych wypowiedziach zaimków dzierżawczych 
i osobowych: dla mnie, mój, mnie, mi? Obrzydliwy egoizm. Oni wprost chcą książki 
mieć DLA SIEBIE.

Czy ja się nie zapędziłam i nie sugeruję, żeby te dzieci i tych młodych ludzi po 
prostu wpuścić do bibliotek i księgarń i dać im wolną rękę w korzystaniu z literatury? 
Czy przypadkiem nie uważam, że piękny zawód bibliotekarza jest równie niepotrzeb-
ny, jak turniura albo powieść Żeromskiego Syzyfowe prace? Aż do takiej skrajności 
nie odważyłabym się posunąć. Ale proszę pomyśleć – wielu marzy o tym, żeby choć 
na chwilkę ktoś za niego popracował. Mówią Państwo: jak się ich wpuści, zrobią ba-
łagan, poprzestawiają książki. Zapewne. A przecież każdy z Państwa skrycie marzy 
o tym, żeby nie jednej z tych książek znów móc dotknąć, żeby je poukładać od nowa, 
tylko zawsze brakuje pretekstu, żeby to zrobić, a dzięki tej hordzie barbarzyńców lite-
rackich pojawi się pretekst do sprzątania za darmo. 

A poza tym – czy nie byłoby Państwu miło powiedzieć takiemu klientowi, znad 
kawy, z największą wolnością w głowie i w głosie: a tak sobie tu siedzę i nic nie robię 
w najpiękniejszym ze sklepów, w którym niczego się nie sprzedaje, bo wszystko, co 
tu mamy, cały towar, jest własnością każdego z nas. Nie naszą wspólną własnością – 
własnością KAŻDEGO. Bierzcie i jedzcie… 
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Bartosz Wachulec
Antykwariat i Księgarnia Tezeusz sp. z o.o. 

Kraków – Lubień

Współpraca Antykwariatu  

i Księgarni Tezeusz z bibliotekami

Antykwariat i  Księgarnia Tezeusz (dalej: AiK Tezeusz) to księgarnia internetowa 
powstała w roku 2011 w Kasince Małej w pow. limanowskim. Założycielem firmy 
i  obecnym prezesem zarządu jest Andrzej Miszk. AiK Tezeusz przez lata, z  małej 
działalności gospodarczej, wyrósł na dużą firmę z własnym centrum logistycznym, 
magazynem liczącym około pół miliona pozycji książkowych oraz czterema biurami 
znajdującymi się w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Łodzi. 

Sukces w tak specyficznej branży, jaką jest handel książkami używanymi, nie był-
by możliwy, gdyby nie stałe kupowanie całych księgozbiorów od osób prywatnych 
oraz instytucji. Zakupem i dostarczaniem towaru do siedziby firmy w Lubniu (pow. 
myślenicki) zajmują się pracownicy działu zakupów. Do ich obowiązków należy rów-
nież poszukiwanie nowych klientów oraz podtrzymywanie współpracy z kontrahen-
tami. W celu ułatwienia dostępu do klienta założone zostały filie zakupowe w trzech 
największych polskich miastach oraz przydzielono im konkretne województwa. 

W ten sposób pod opieką oddziału w Krakowie znajdują się województwa: ma-
łopolskie, śląskie, podkarpackie i  świętokrzyskie. Wrocław obejmuje całą ścianę 
zachodnią z  województwami: opolskim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim 
i zachodnio-pomorskim. Oddział w Warszawie działa na terenie województwa: mazo-
wieckiego, lubelskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko- 
-mazurskiego i podlaskiego. AiK Tezeusz działa na terenie całego kraju i dojeżdża do 
klientów znajdujących się nawet z dala od dużych aglomeracji, co daje przewagę nad 
konkurencją. 

Poza klientami indywidualnymi AiK Tezeusz odkupuje księgozbiory od insty-
tucji. Przeważnie są to biblioteki publiczne, uczelniane i kościelne. Pracownicy zaj-
mujący się selekcją często mierzą się z problemem likwidacji dużych księgozbiorów, 
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które z  różnych przyczyn zostały wycofane z  użytku bibliotecznego. Zwykle są to 
książki nieczytane i wycofane z obiegu, przekazane w charakterze daru od czytelnika, 
bądź pozostałość po zlikwidowanej bibliotece zakładowej lub filii. Nasz antykwariat 
skupuje całe księgozbiory, zarówno liczące kilkadziesiąt, jak i kilka tysięcy książek. 
Pod tym względem mamy nieograniczone możliwości. 

Procedurę sprzedaży księgozbioru można podzielić na kilka etapów:
1. Wycena – na podstawie przesłanego spisu selekcyjnego, zdjęć lub innych mate-

riałów przygotowujemy wycenę. Na wysokość kwoty, jaką możemy zapropono-
wać za zakup danego zbioru, wpływa jego jakość (odsetek książek zniszczonych 
i  niemających wartości handlowej) oraz liczba nadstanów, czyli książek, które 
mogą być wartościowe, ale w magazynie mamy ich już za dużo. W razie niemoż-
ności przesłania nam spisów selekcyjnych bądź zdjęć można się z nami umówić 
na wycenę u klienta. Wtedy nasi pracownicy przeprowadzają wycenę w terenie. 
Zwykle jest mniej dokładna, jeżeli książki są ułożone w taki sposób, że nie ma 
możliwości dotarcia do całości, lub zajmuje to za dużo czasu (księgozbiory po-
układane w  piwnicach, na strychach, w  garażach, pomieszczeniach gospodar-
czych, spakowane w kartony).

2. Odbiór – Jeśli dojdzie do akceptacji oferty złożonej przez pracownika, następuje 
proces pakowania księgozbioru. Każdy księgozbiór otrzymuje swoją nazwę, co 
ułatwia zarządzanie nim w magazynie w siedzibie firmy. Książki są już u klienta 
wstępnie segregowane na „lepsze” i „gorsze”. W zależności od wielkości księgo-
zbioru odbiór może trwać od kilku godzin do kilku dni. Całą logistykę zapew-
niają pracownicy, którzy mają do dyspozycji dwa samochody dostawcze. W przy-
padku księgozbiorów liczących kilka tysięcy książek zdarza się, że proponujemy 
odbiór za pośrednictwem kuriera. Wtedy książki układamy na palecie i przygoto-
wujemy do odbioru przez firmę kurierską. To rozwiązanie stosujemy oczywiście 
wtedy, gdy instytucja, od której odbieramy zamówienie, ma możliwość przecho-
wania palet.

3. Płatność – AiK Tezeusz odbiera książki od różnych instytucji, mających zróżni-
cowane przepisy i status prawny. Podstawą i dowodem sprzedaży księgozbioru 
jest standardowa umowa kupna-sprzedaży między antykwariatem a daną osobą/
instytucją. Bibliotekom w zamian za zakupione książki przekazujemy darowiznę 
w kwocie, jaką ustalono przy sprzedaży. Przyjmujemy również faktury oraz do-
wody wpłaty KP. Za książki płacimy od razu gotówką bądź przelewem na podany 
numer konta, w zależności od decyzji klienta. Niektóre instytucje nie mogą przyj-
mować pieniędzy, dlatego proponujemy im wymianę księgozbioru na książki 
znajdujące się w naszej ofercie, w ramach budżetu, jaki zaproponowaliśmy przy 
wycenie. 

Zakupiony księgozbiór trafia do siedziby firmy w Lubniu, gdzie pracownicy dzia-
łów wyceny i wystawień rozdzielają książki na pozycje cenne i makulaturę bądź grati-
sy dla klientów. Następnie każda książka otrzymuje swój kod i zostaje przekazana do 
magazynu. Współpraca z AiK Tezeusz jest szczególnie korzystna dla instytucji, które  
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stoją przed problemem zlikwidowania księgozbioru. Klient nie musi martwić się 
o transport książek ani angażowanie ludzi do zajęcia się nimi. Wszystkie czynności 
prowadzą nasi pracownicy. Poza względami praktycznymi jest to korzystne również 
dlatego, że książki, które mogą się jeszcze komuś przydać, nie niszczeją w magazynie 
i często zdarza się, że ta, której nikt nie chciał czytać w Krakowie, zostaje później ku-
piona przez klienta z Kołobrzegu albo Przemyśla. W efekcie wspólnie z bibliotekami 
wspieramy rozwój czytelnictwa w Polsce i zwiększamy dostęp do książek rzadszych. 
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Robert Kozłowski, Radosław Przybyłek
Platon, Sp. z o.o. dystrybucja książki

Platon

Nowoczesne sposoby dystrybucji książek

Platon to firma dystrybucyjna − z  siedzibą w  Ożarowie Mazowieckim − która od 
25 lat zajmuje się sprzedażą książek. Celem artykułu jest przedstawienie nowocze-
snych sposobów dystrybucji oraz zachęcenie do współpracy i skorzystania z rozwią-
zań zakupowych, które proponuje firma. 

Kiedy się przejrzy materiały konferencyjne, a także tematy planowanych wystąpień, 
można stwierdzić, że nasze instytucje, choć z pozoru różne (biblioteki są organiza-
cjami społecznymi i edukacyjnymi, natomiast Platon to firma komercyjna i bizneso-
wa), działają na zasadach wolnego rynku, ponadto mamy pewną cześć wspólną − ten 
wspólny element zawarty jest w tytule konferencji: Czytelnik – użytkownik – klient.

Ewolucja drogi od czytelnika do klienta następuje bardzo szybko. Wiąże się to 
z przemianami zachodzącymi w obszarze potrzeb, kiedy ludzie nastawieni są na ich 
rozwijanie, a  przede wszystkim realizację. Dotyczy to również czytelników korzy-
stających z  bibliotek. Obecnie nie wystarczy już kupić książki i  postawić je na bi-
bliotecznych półkach, ale konieczne jest aktywne poszukiwanie odbiorców, którzy 
stają się klientami bibliotek. Z drugiej strony jest firma Platon, zajmująca się głównie 
pozyskiwaniem klientów. 

Firma Platon zajmuje się sprzedażą książek do różnych kanałów dystrybucyjnych. 
W swojej ofercie posiada książki z ponad 400 największych wydawnictw na polskim 
rynku. Łącznie jest to ok. 30 tys. tytułów w bieżącej sprzedaży. Zaopatrujemy księ-
garnie internetowe, sieci księgarskie i markety. Od dwóch lat Platon jest częścią grupy 
kapitałowej Empik i głównym dostawcą książek do salonów tej sieci. 

Bardzo ważnym kanałem dystrybucyjnym są biblioteki. W przeważającej części 
publiczne, ale zaopatrujemy także biblioteki pedagogiczne, akademickie i  szkolne. 
Łącznie z usług Platona korzysta już ponad dwa tysiące bibliotek na terenie całego 
kraju. Wieloletnie doświadczenie, praca i dostosowanie się do potrzeb klientów spo-
wodowały, że grono odbiorców jest dosyć liczne. Firma bierze również udział w prze-
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targach organizowanych przez biblioteki. Rocznie jest to kilkadziesiąt postępowań, 
które z powodzeniem są realizowane. 

Książki można również zamawiać za pośrednictwem platformy zakupowej pod 
adresem www.platon.com.pl. Zalety, jakie oferuje platforma, to bogata oferta, szybka 
dostawa oraz serwis polegający na indywidualnym podejściu do klienta, a także oso-
bisty kontakt z opiekunami handlowymi. 

Firma kieruje się zasadą otwartości i budowania osobistych relacji, za każdą ope-
racją stoi konkretna osoba z działu bibliotek, gotowa do pomocy w każdej sprawie. 
Istotnym narzędziem Platona jest również strona internetowa. Sposób jej funkcjo-
nowania i rozwiązania techniczne zostały wdrożone po zasięgnięciu opinii bibliotek 
i we współpracy z nimi, tak by była ona czytelna, przyjazna i dostosowana do specy-
fiki pracy bibliotekarzy. 

Nieustannie poszerzana jest oferta Platona. Obok książek znaczącą jej część sta-
nowią audiobooki, gry, zabawki oraz materiały edukacyjne; w przyszłości zostanie 
uruchomiona sprzedaż e-booków. Z myślą o bibliotekach pedagogicznych planowane 
jest wprowadzenie do sprzedaży książek wydawnictw edukacyjnych i akademickich. 

Mamy nadzieję, że w trakcie prezentacji zachęciliśmy Państwa do zapoznania się 
ofertą firmy Platon. Zapraszamy na naszą stronę www.platon.com.pl. Po zalogowa-
niu możliwe jest przeglądanie naszej oferty, bliższe poznanie firmy i działu bibliotek. 
Bardzo dziękujemy Dyrekcji Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie oraz organizato-
rom Konferencji za zaproszenie nas w roli partnera i umożliwienie prezentacji naszej 
oferty. Zapraszamy do zakupów. Niech Państwo zostaną naszymi klientami.
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Dudziak Arkadiusz 24, 32
Dziwisz Stanisław 97

Eurypides 112
Evans M.D.R. 129, 132

Feldman B. 30, 32
Fiedorczuk-Cieślak Natalia 38
Frith Uta 122, 131

Ganińska Halina 105, 108
Gawroński Jan 97
Goldman Corrie 114, 132
Guzowska-Dąbrowska Małgorzata 111, 132
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Hargreaves Ian 14, 17
Hartley John 14, 17
Herbert Zbigniew 38
Herod Attyk 122
Heska-Kwaśniewicz Krystyna 31-32

Jagiełło Joanna 38
Jan Paweł II, papież 97
Janik Beata 9, 125, 132
Jankowska Hanna 112, 131
Jerzyński Tomasz 130
Jędrzejczak Otylia 120

Kamiński Aleksander 22
Kanclerz Anna 123
Karoń Janina 123, 131
Kawoń-Noga Dagmara 8
Kąkiel Małgorzata 120, 133
Kessler Sarah 13, 17
Kłosińska Katarzyna 125
Kocójowa Maria 30, 32
Kolano Seweryn 8
Konieczna Ewelina J. 93
Konopnicka Maria 92
Korczak Jan 92
Korczyński Stanisław 26, 32
Koren Marina 113, 132
Korzeniecka-Bondar Alicja 24, 31
Kownacka Maria 92
Kozakiewicz Wanda 93
Kozłowski Robert 135
Kropiwnicki Jan 88
Kruk Aldona 8, 35-36, 56
Kulikowski Juliusz 20, 32
Kwiecień-Maniewska Olga 131

Lepkowska Emilia 105, 108
Leszczyński Grzegorz 125
Lewowicki Tadeusz 22
Lisowska-Kożuch Urszula 8

Łepkowska Ilona 120
Łopatka Adam 22

Magrini Marco 113, 132
Majchrzak Irena 122, 131
Makowski Tomasz 120, 125, 133

Malesa Renata 29, 32
Manguel Alberto 112, 131
Mankell Henning 120
Marcinek Marzena 9
Mavrody Nika 112, 132
McLuhan Marshall 116
Mętrak-Ruda Natalia 113, 132
Mikołajewski Jarosław 121, 131
Miłoszewski Zygmunt 120
Miszk Andrzej 143
Musierowicz Małgorzata 99-100, 122, 132

Nielsen Jakob 115, 133
Nilsson Frida 99-100
Nosal Czesław 22

Okoń Wincenty 22
Oldenburg Ray 15
Osiecka-Chojnacka Justyna 118-119, 133
Owerczuk Bożena 93

Papużanka Zośka 135
Paul Pamela 130, 133
Pennac Daniel 128, 132
Pernice Kara 115, 133
Phillips Natalie 114
Pieter Józef 20-22, 32
Pietrasiński Zbigniew 22
Pietruch-Reizes Diana 31-32
Pietrzak Marek 123
Pilch Tadeusz 22
Pindlowa Wanda 31-32
Platon 111, 132
Plutarch 112
Pomykała Wojciech 22
Przybyłek Radosław 135
Pultarova Tereza 114, 133
Pytel Jolanta 9, 97-99, 125, 132
Pyżalski Jacek 127, 133

Reber Arthur S. 22
Rojek Katarzyna 116, 131
Russo Maria 130, 133

Schmitt Eric-Emmanuel 120
Seymour Jennifer 127, 133
Sienkiewicz Henryk 88, 96, 100
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Słowacki Juliusz 139
Small Gary W. 117, 133
Sparrow Betsy 117, 133
Spinuzzi Clay 14, 16
Spitzer Manfred 111, 132
Stetkiewicz Lucyna 124, 132
Strauss Johann 140
Strzelczyk Edyta 78-79, 86
Suchodolski Bogdan 22
Szczepańska Barbara 30, 32, 106, 108
Szczepański Jan 22
Szewczuk Włodzimierz 22
Szymborska Wisława 93

Świerżewska Ewa 121, 131

Tołwińska Bożena 24, 31
Trelease Jim 128-129, 133
Trojanowicz-Kasparzak Maria 122, 133
Tubylewicz Katarzyna 120, 131, 133
Tuwim Julian 92

Urbaniak Mike 120, 133

Wachulec Bartosz 135
Walczak-Niewiadomska Agata 120, 123, 125, 

131-132

Wawrzosek Krzysztof K. 60
Widłak Wojciech 38
Widmark Martin 96-97, 100
Wilkowski Marcin 15
Wilson Robert S. 113, 133
Wiszniewska Lidia 97
Witek Rafał 38
Witwicki Władysław 112, 132
Włodarski Ziemowit 22
Wojciechowski Jacek 11, 16, 30, 32
Wojewódka Ilona 93
Wolf Maryanne 111, 113, 133
Wormell Irene 31-32
Wójcik Janusz 96
Wójcik Krystyna 24, 32
Wójcik Magdalena 7, 12, 14, 16, 125, 132

Zaczyński Władysław 22
Zawałkiewicz Aldona 8, 46, 54, 56, 78-79, 86
Zenderowski Radosław 24, 32
Zieliński Marcin 130
Ziółkowska Beata 93

Żebrowski Waldemar 24, 32
Żejmo Agnieszka 24, 32
Żeromski Stefan 138, 141
Żochowska Jolanta 75, 85
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