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SŁOWA KLUCzOWE: Bibliologia i informatologia. Nauki o komunikacji społecz-
nej i mediach. Nauki o mediach. Nauki o polityce.
 
abstraKt: teza/cel – dla badania określono dwa cele. Jednym z nich było opi-
sanie deklaracji przynależności naukowców prowadzących do 2018 r. badania 
i/lub kształcenie w dyscyplinach, które współtworzą w Polsce nauki o komu-
nikacji społecznej i mediach. drugim – charakterystyka przedstawicieli nowej 
dyscypliny pod względem wybranych cech. Metody badań – badania ilościowe, 
analiza statystyczna, dane pozyskiwano z dostępnych źródeł otwartych. Wyni-
ki – Najliczniej w nowej dyscyplinie reprezentowani są bibliolodzy i informa-
tolodzy oraz dawni przedstawiciele nauk o polityce. Wnioski – proces formo-
wania NoKSiM trwa, co wymaga dalszych badań nad rozwojem ilościowym  
i jakościowym nauk o komunikacji społecznej i mediach.

WPROWAdzENIE

Celem badań było przedstawienie ilościowych (i częściowo jakościo-
wych) konsekwencji utworzenia w systemie nauki polskiej dyscypliny 
„nauki o komunikacji społecznej i mediach” (dalej NoKSiM), co z kolei 
wynikało z wdrożenia w 2018 r. nowej ministerialnej klasyfikacji nauk. 
Nastąpiły wówczas zmiany strukturalne: zlikwidowano takie dyscypliny 
jak bibliologia i informatologia, nauki o mediach oraz nauki o poznaniu 
i komunikacji społecznej, które stały się subdyscyplinami tej nowej dyscy-
pliny. Powstała specyficzna sytuacja, tzn. istniejące wcześniej trzy odręb-
ne środowiska w wyniku formalnych zmian miały się połączyć w jedno. 
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Nie bez znaczenia był też fakt, że wybór dyscypliny, przed jakim stanęli 
naukowcy w Polsce w listopadzie 2018 r. wynikał z ich indywidualnej 
sytuacji, czyli tematyki prowadzonych badań, zatrudnienia w konkretnej 
jednostce (wydział, instytut, katedra) i planów parametryzacyjnych doty-
czących wybranych dyscyplin w danej uczelni. W badaniach starano się 
ustalić strukturę przedstawicieli nowej dyscypliny, przyglądając się ich 
wcześniejszym zainteresowaniom badawczym i dziedzinom oraz dys-
cyplinom, w których uzyskiwali stopnie i tytuły naukowe. W badaniach 
szczególną uwagę zwrócono na opisanie wyborów dyscypliny dokona-
nych w grupie przedstawicieli związanych z bibliologią i informatologią, 
z której wywodzą się także autorki tego artykułu.

W podjętych badaniach postawiono następujące pytania badawcze:
• Przedstawiciele jakich innych jeszcze dawnych dyscyplin sprzed 

2018 r. współtworzą NoKSiM? Czy bibliolodzy i informatolodzy 
stanowią wśród nich znaczącą liczebnie grupę?

• Jakich wyborów dyscypliny dokonali w 2018 r. naukowcy związa-
ni z bibliologią i informatologią? Czy wszyscy zdecydowali się na 
przejście do NoKSiM?

• Jaka jest charakterystyka społeczności współtworzącej nową dyscy-
plinę ze względu na afiliację, stopień i tytuł naukowy, płeć?

PRzEGLĄd LITERATURY

dyskurs dotyczący kompozycji, wewnętrznego zróżnicowania oraz 
przyszłości nauk o komunikacji społecznej i mediach, wynikający z wpro-
wadzenia w struktury nauki polskiej klasyfikacji według OECd, rozpoczął 
się w roku 2019. W czasopismach związanych z medioznawstwem oraz bi-
bliologią i informatologią można znaleźć kilka opracowań poświęconych 
temu wątkowi. Właściwie wszyscy autorzy wyrazili wówczas podobne 
stanowisko. Pisano o potrzebie zachowania odrębności paradygmatów, 
pól badawczych oraz metodologii dotychczasowych dyscyplin, aby nie 
utracić ich dorobku i specyficznej perspektywy. Wszyscy również dekla-
rowali otwartość na współpracę, szukanie nowych, wspólnych wątków, 
realizowanie badań interdyscyplinarnych. 

Marek Jabłonowski i Tomasz Mielczarek (2019), odwołując się do do-
świadczeń rozwoju medioznawstwa na tle pokrewnych dyscyplin, wy-
powiedzieli się za federacyjną koncepcją tworzenia nowej dyscypliny. 
zwrócili uwagę na wartość zachowania dotychczas wyodrębnionych pa-
radygmatów i przedmiotów badań, przy możliwości uzyskania nowej per-
spektywy wynikającej z połączenia. Przewidywali możliwą ewolucję i zbli-
żenie dyscyplin składowych, w tym m.in. triangulację metod badawczych. 

Nad istotą medioznawstwa oraz jego miejscem w nowej strukturze 
zastanawiała się Małgorzata Lisowska-Magdziarz. zwróciła uwagę m.in. 
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na silne, historyczne powiązania tej dyscypliny z naukami o polityce, wi-
doczne także w liczbowej reprezentacji badaczy o takiej proweniencji i za-
interesowaniach naukowych związanych z nauką o mediach. „Twardym 
jądrem medioznawstwa w Polsce może być ujęcie zaczerpnięte z politolo-
gii i politologicznie ukierunkowanej socjologii. Jest to uzasadnione prak-
tycznie, skoro mamy długie tradycje badań nad mediami w takim właśnie 
paradygmacie, a większość badaczy wymienionych w dokumentacji POL-
-onu istotnie ma za sobą trening politologiczny albo socjologiczny. Jest to 
także zgodne z urzędowym usytuowaniem nauki o komunikowaniu po 
stronie nauk społecznych” (Magdziarz, 2019, 121). Autorka uwzględniła 
także perspektywę otwartą na poszerzanie pola badawczego i współpracę 
z przedstawicielami innych dyscyplin. 

Iwona Hofman (2019) przeprowadziła częściową analizę paradygma-
tów badawczych dwóch – uznanych przez nią za dominujące – dyscyplin, 
tj. medioznawstwa oraz bibliologii i informatologii. Ona również wskaza-
ła na podobieństwa i styczności pól badawczych, a pytania o przyszłość 
współpracy pozostawiła otwarte. 

O sytuacji bibliologii i informatologii w naukach o komunikacji spo-
łecznej i mediach pisały (rozdzielnie i wspólnie – 2019) Jadwiga Woźniak-
-Kasperek (2019) i Bożena Koredczuk (2019), a także zbigniew Osiński 
(2019). Wspomniane autorki – podobnie jak autorzy przywołani wyżej – 
podnosiły potrzebę zachowania odrębności i specyfiki badań nad książ-
ką i informacją w nowej dyscyplinie oraz jednoczesnego poszukiwania 
wspólnych problemów i pytań badawczych. Osiński natomiast wykazał, 
na podstawie analizy treści artykułów przeglądowych poświęconych pro-
blematyce badawczej poszczególnych dyscyplin naukowych oraz infor-
macji o zakresie czasopism związanych ze wspomnianymi dyscyplinami, 
wzajemną zbieżność zainteresowań i bliskość pól badawczych. 

Biorąc pod uwagę cel i zakres prac badawczych opisanych w tym arty-
kule, w przeglądzie literatury skupiono się na tekstach autorów polskich. 
Jak widać, decyzja o wprowadzeniu nauk o komunikacji społecznej i me-
diach z 2018 r. spotkała się z odzewem zainteresowanych stron. W przyto-
czonych wyżej publikacjach skupiano się na wątkach merytorycznych, na 
paradygmatach i zakresie badań. W okresie po utworzeniu NoKSiM nie 
podjęto wątku zmian strukturalnych, decyzji akademików dotyczących 
przypisania do wybranej dyscypliny. Powyższy przegląd pokazuje więc 
potrzebę uzupełnienia analizy dotyczącej istoty i specyfiki nowej nauki 
o perspektywę ilościową, pokazanie transferu ludzi (ich wiedzy i kompe-
tencji) z dotychczasowych do aktualnych dyscyplin. 
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dOBóR PRóBY BAdAWCzEJ

do próby badawczej zakwalifikowano 570 naukowców, pracujących 
głównie w uczelniach publicznych, prowadzących działalność naukową 
związaną z dyscyplinami, które weszły w skład nowo utworzonych nauk 
o komunikacji społecznej i mediach (m.in. bibliologią i informatologią, 
naukami o mediach, naukami o poznaniu i komunikacji społecznej) oraz 
prowadzących w 2018 r. kształcenie w zakresie dziennikarstwa oraz kie-
runków bibliologicznych i informatologicznych (np. bibliotekoznawstwo 
i informacja naukowa, architektura informacji, zarządzanie informacją 
i bibliologia). 

Sposób doboru próby badawczej podporządkowany był wymienio-
nym wcześniej celom badań. Pozwolił opisać decyzje i przesunięcia na-
ukowców w ramach dyscyplin oraz pokazał, na ile wybór dyscypliny nie 
był oczywisty i czym był warunkowany (np. sugestią ministerialnej klasy-
fikacji nauk, przynależnością do konkretnej jednostki uczelnianej).

Nie chodziło bowiem o uchwycenie wszystkich członków nowej dys-
cypliny NoKSiM, ale pozyskanie grupy pozwalającej na zebranie danych 
weryfikowalnych (na podstawie dostępnych w tamtym okresie danych), 
w tym szczególnie o uwzględnienie możliwie wszystkich osób związa-
nych z działalnością naukową i kształceniem w zakresie bibliologii i in-
formatologii. Podczas zbierania informacji o pracownikach do artykułu 
baza RAd-on była dopiero w trakcie tworzenia i nie zawierała komplet-
nych danych. W związku z tym w poszukiwaniu naukowców spełniają-
cych założone warunki autorki posłużyły się głównie danymi dostępnymi 
w listopadzie 2020 r. na stronach internetowych poszczególnych uczelni. 
dodatkowo wykorzystano wiedzę i doświadczenie własne, tj. znajomość 
zespołów pracujących w poszczególnych jednostkach bądź osób związa-
nych z analizowanymi dyscyplinami, a pracujących po 2018 r. Wszystkie 
te osoby były więc potencjalnie związane z nową dyscypliną miejscem 
pracy lub tematyką badań. Informacje o przynależności naukowców do 
dyscyplin sprzed 2018 r. uzyskano w bazie Nauka Polska. 

We wskazanych w dalszej części tekstu jednostkach (Tab. 5) zatrud-
nieni byli także badacze reprezentujący inne dyscypliny, ze względu np. 
na specyfikę zainteresowań badawczych „z pogranicza” (np. specjaliści 
prawa medialnego) oraz udział w działalności dydaktycznej. Oni również 
zostali uwzględnieni w pierwszym zbiorze. dane gromadzono na począt-
kowym etapie szeroko, aby nie „zgubić” potencjalnych członków grupy 
badawczej, ale też ze względu na fakt, iż w 2018 r. oni również mieli moż-
liwość wyboru NoKSiM – jako dyscypliny pierwszej bądź drugiej. 

Trzeba wspomnieć, że w 2021 r. według bazy RAd-on wszystkich osób 
przypisanych do dyscypliny było więcej (stan na marzec 2021 to 887 osób). 
Baza ta, stale aktualizowana, uwzględnia bowiem także osoby z tytułem 
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magistra lub bez żadnego stopnia czy tytułu, których autorki badania nie 
brały pod uwagę. Ponadto na zbiorowość naukowców NoKSiM z bazy 
RAd-on składają się także pracownicy szkół publicznych i niepublicz-
nych, w których w 2018 r. nie było prowadzone kształcenie w zakresie bi-
bliologii i informatologii oraz pokrewnych albo trudno było znaleźć dane 
o wcześniejszej przynależności pracowników do dyscyplin sprzed 2018 r. 
(np. Uniwersytet Szczeciński, SWPS, WSKSiM). zatem biorąc pod uwagę 
przyjęte kryteria doboru grupy badawczej, wydaje się, że autorkom udało 
się zebrać w miarę kompletne dane. zostały one poddane analizie staty-
stycznej.

 

WYNIKI BAdAŃ

Struktura badanej populacji według dyscyplin przed 2018 r.
dokładne dane dotyczące dyscyplin reprezentowanych przez naukow-

ców z całej próby badawczej (L=570) przedstawiono w tabelach 1 i 2. Uzy-
skano je, sumując przedstawicieli dyscyplin przed 2018 r. (Tab. 1) i od 2018 
(Tab. 2) w całej badanej populacji.

 
Tabela 1 

Rozkład liczebności naukowców w dyscyplinach sprzed 2018 r. w badanej grupie (L=570) 

dyscyplina przed 2018 liczba osób: pierwsza 
dyscyplina

liczba osób: druga 
dyscyplina

Bibliologia i informatologia 128 4
Nauki o polityce 101 6
Literaturoznawstwo 75 -
Językoznawstwo 38 1
Historia 33 1
Nauki o mediach 29 6
teologia 28 -
Socjologia 25 1
Fizyka 8 2
prawo 8 -
Kulturoznawstwo 8 1
zarządzanie (ekonomiczne) 6 -
Sztuki piękne 6 1
zarządzanie (humanistyczne) 5 -
Nauki o poznaniu 3 2
religioznawstwo 3 -
Pedagogika 3 -
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Filozofia 8 1
Ekonomia 3 -
Informatyka 2 1
Nauki wojskowe 1 -
rolnictwo 1 -
Chemia 1 -
etnologia 1 -
BRAK dANYCH 44 -
Łącznie 570 27

Badana grupa składała się w większości z przedstawicieli następu-
jących dyscyplin: bibliologii i informatologii (23,15%), nauk o polityce 
(18,6%) literaturoznawstwa (13,15%). Kolejnych 11 dyscyplin, reprezen-
towanych było przez zdecydowanie mniejsze grupy. dla 7,71% osób nie 
udało się ustalić dyscypliny sprzed 2018 r. W niniejszym ustalaniu struk-
tury badanej populacji nie przeliczano udziału w dyscyplinie (100%, 50%, 
25%) a osoby.

Wybory badanej populacji dotyczące przynależności do NoKSiM
z opisanej powyżej ogólnej liczby zidentyfikowanych osób (L=570) 498 

naukowców przypisało się w listopadzie 2018 r. w całości lub częściowo 
do nauk o komunikacji społecznej i mediach. z owych 498 reprezentan-
tów NoKSiM 427 zadeklarowało 100% udział w dyscyplinie, natomiast 
dla 71 osób był to drugi wybór (75%, 50% lub 25% udziału w dyscyplinie).

Tabela 2 
Rozkład liczebności naukowców w dyscyplinach po 2018 r. w badanej grupie (L=570)

dyscyplina od 2018 r.
liczba naukowców: 
pierwsza dyscyplina 

(100% udziału)

liczba naukowców: 
noKSiM jako druga 
dyscyplina (50/25% 

udziału)
NoKSiM 427
nauki o kulturze i religii 51 21
literaturoznawstwo 25 16
językoznawstwo 14 10
nauki o polityce 13 8
historia 12 5
nauki o zarządzaniu i jakości 8 1
nauki prawne 4 1
nauki socjologiczne 3 2
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filozofia 3 2
sztuki filmowe i teatralne 3 1
BRAK dANYCH 3 0
pedagogika 1 1
nauki o sztuce 1 1
informatyka techniczna 
i telekomunikacja 1 1

sztuki plastyczne 1 1
Łącznie 570 71

Przeanalizowano również strukturę pracowników wg dyscyplin 
sprzed 2018 r., którzy z badanej populacji przypisali się do NoKSiM jako 
pierwszej dyscypliny. Spośród 427 badanych udało się to ustalić dla 391 
osób. W przypadku 30 osób, które zadeklarowały NoKSiM w całości i sze-
ściu osób w części (75%, 50% lub 25%) nie udało się ustalić dyscypliny 
sprzed 2018 r., bo najczęściej były to osoby bez stopni naukowych lub za-
trudnione w 2018 r. Ustalono zatem, że spośród pracowników, dla któ-
rych znano wcześniejszą dyscyplinę 326 naukowców wybrało NoKSiM 
w 100%, a 65 w mniejszej części. Strukturę pokazano w tabeli 3 w liczbach 
bezwzględnych pracowników oraz ich udziale procentowym w NoKSiM 
wg dyscyplin.

Tabela 3 
Liczba osób z poszczególnych dyscyplin sprzed 2018 r. w NoKSiM jako pierwszej  

i drugiej dyscyplinie (L=391)

dyscypliny
100% 

udziału 
w noKSiM

Mniej 
niż 100% 
udziału 

w noKSiM

ogółem

l=391

%

1. Bibliologia i informatologia 88 3 91 23,3
2. Nauki o polityce 77 10 87 22,2
3. Literaturoznawstwo 35 9 44 11,2
4. Nauki o mediach 23 3 26 6,6
5. teologia 11 13 24 6,1
6. Językoznawstwo 14 8 22 5,6
7. Historia 18 3 21 5,4
8. Socjologia 13 4 17 4,3
9. Filozofia 8 2 10 2,5
10. Sztuki piękne 2 3 5 1,3
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11. Nauki o zarządzaniu 4 0 4 1,0

12. Historia/Bibliologia 
i informatologia 3 0 3 0,8

13. Literaturoznawstwo/
Pedagogika 3 0 3 0,8

14. Nauki o polityce/Nauki 
o mediach 3 0 3 0,8

15. Nauki o poznaniu 
i komunikacji społecznej 3 0 3 0,8

16. Informatyka 2 1 3 0,8
17. prawo 2 1 3 0,8
18. Kulturoznawstwo 1 2 3 0,8
19. Fizyka 2 0 2 0,5
20. Ekonomia 2 0 2 0,5
21. Pedagogika 1 1 2 0,5
22. Nauki rolnicze 1 0 1 0,2
23. Historia/Filozofia 1 0 1 0,2

24. Językoznawstwo/Nauki 
o mediach 1 0 1 0,2

25. Językoznawstwo/Nauki 
o polityce 1 0 1 0,2

26. Literaturoznawstwo/
Językoznawstwo 1 0 1 0,2

27. Nauki o polityce/Sztuki 
piękne 1 0 1 0,2

28. Pedagogika/
Językoznawstwo 1 0 1 0,2

29. religioznawstwo 1 0 1 0,2
30. Socjologia/Filozofia 1 0 1 0,2
31. Socjologia/Pedagogika 1 0 1 0,2
32. Nauki wojskowe (2009 r.) 1 0 1 0,2

33. Literaturoznawstwo/
Bibliologia i informatologia 1 0 1 0,2

34. Literaturoznawstwo/
Kulturoznawstwo 0 1 1 0,2

35. Nauki o polityce/Prawo 0 1 1 0,2
ogółem 327 65 391 100%
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Warto zauważyć (Tab. 3), że suma procentowa osób z pierwszych dzie-
sięciu dyscyplin (udział powyżej 1%) wynosiła 88,5%, natomiast pozosta-
łych tylko 11,5%. dominują w tej grupie, jak już wcześniej zauważono, 
przedstawiciele bibliologii i informatologii oraz nauk o polityce. Biblio-
lodzy i informatolodzy to też najliczniejsza grupa naukowców, którzy 
wybrali omawianą dyscyplinę w 100%. Kolejne dwie dyscypliny, których 
reprezentanci są dość licznie reprezentowani w NoKSiM to literaturo-
znawcy i medioznawcy. zdecydowanie mniej jest historyków, socjolo-
gów, językoznawców i teologów. Wśród osób, które zadeklarowały No-
KSiM jako pierwszą dyscyplinę znajdują się też naukowcy reprezentujący 
przed 2018 r. wiele innych dyscyplin lub tacy, którzy wcześniej łączyli 
dwie dyscypliny, ale ich udział jest niewielki i stanowi w sumie 11,5% 
ogółu. Można zaznaczyć, że największe w tym zestawieniu dyscypliny 
składające się na NoKSiM (bibliologia i informatologia, nauki o polityce, 
literaturoznawstwo i językoznawstwo), przynależne do nauk społecz-
nych, wcześniej należały do dziedziny nauk humanistycznych. Mamy 
więc do czynienia ze znaczącą zmianą nie tylko formalnego przypisania, 
ale także np. metodologii badawczej.

WYBORY BIBLIOLOGóW I INFORMATOLOGóW

Szczególnie interesująca wydawała się kwestia wyboru, jakiego doko-
nali w 2018 r. naukowcy związani z bibliologią i informatologią. Spośród 
128 pracowników reprezentujących bibliologię i informatologię NoKSiM 
jako pierwszą dyscyplinę zadeklarowało 91 osób (z czego trzy – z udzia-
łem mniej niż 100%), a 39 osób przeszło do innych dyscyplin jako pierw-
szych, w tym 27 do nauk o kulturze i religii (Tab. 4). Spośród 39 bibliolo-
gów i informatologów, którzy po 2017 r. przeszli do innych dyscyplin niż 
NoKSiM w swoim wyborze pierwszej dyscypliny, tylko osiem zadeklaro-
wało NoKSiM jako drugi wybór w 50 lub 25%.

 
Tabela 4 

Wybór NoKSiM jako pierwszej dyscypliny przez reprezentantów bibliologii  
i informatologii (L=128)

dyscyplina przed 2018 r. noKSiM
(udział 100%)

noKSiM
(udział mniej niż 

100%)

inna dyscyplina, 
do której przeszli 

bibliolodzy 
i informatolodzy 
(udział 100% lub 

mniej)
Bibliologia 
i informatologia 88 3 –

Historia 0 – 6
Językoznawstwo 0 – 1
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Literaturoznawstwo 0 – 4
Nauki o kulturze i religii 0 – 27
Nauki o zarządzaniu 
i jakości 0 – 1

ogółem l=128 88 3 39
 

Warto dodać dla uzupełnienia obrazu, że 71 osób z grupy badanej 
(L=570) wybrało jako pierwszą dyscyplinę inną niż NoKSiM, wskazując 
tę jako drugą. W tym gronie najczęściej wskazywano nauki o kulturze 
i religii (21 osób), literaturoznawstwo (16) i językoznawstwo (10). Siedem 
osób wybrało nauki o polityce, pięć – historię, po dwie osoby – socjologię 
i filozofię. Pojedyncze wybory dotyczą: zarządzania, sztuk plastycznych, 
sztuk filmowych i telewizyjnych, prawa, nauk o sztuce oraz informatyki 
technicznej i telekomunikacji.

 
 CHARAKTERYSTYKA WEdŁUG AFILIACJI

dane dotyczące miejsca zatrudnienia dotyczyły, jak wcześniej wspo-
mniano, stanu na listopad 2020 r. i zbierane były na podstawie bazy RAd-
-on oraz stron internetowych jednostek: wydziałów, instytutów i katedr 
związanych z dziennikarstwem, bibliologią i informatologią, komunika-
cją społeczną i medioznawstwem (Tab. 5).

Tabela 5 
Rozkład liczebności w poszczególnych uczelniach (L=570)

nazwa uczelni
liczba osób 

uwzględnionych 
w analizie

%

1 Uniwersytet warszawski 77 13,5%
2 Uniwersytet Wrocławski 68 11,9%
3 Uniwersytet Śląski 49 8,5%
4 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 47 8,2%
5 Uniwersytet Jagielloński 45 7,8%
6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 34 5,9%
7 Uniwersytet Łódzki 34 5,9%
8 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29 5,1%
9 Katolicki Uniwersytet Lubelski 26 4,5%

10 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
w Krakowie 26 4,5%

11 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 25 4,3%
12 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 20 3,5%
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13 Uniwersytet Gdański 19 3,3%

14 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy 17 2,9%

15 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 15 2,6%
16 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 12 2,1%

17 Wyższa Szkoła Informatyki i zarządzania 
w rzeszowie 8 1,4%

18 Akademia Ignatianum w Krakowie 8 1,4%
19 Uniwersytet Opolski 6 1,1%
20 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 5 0,8%

Łącznie 570 100

Liczbowy rozkład grup akademików związanych z wymienionymi 
dyscyplinami między poszczególnymi uczelniami (Tab. 5) jest wynikiem 
oddziaływania kilku czynników. Jednym z nich, jest wielkość samej uczel-
ni i liczebność grupy zatrudnionych w danej placówce nauczycieli akade-
mickich. 

drugim – zapewne ważniejszym – jest historia rozwoju poszczegól-
nych dyscyplin na konkretnych uczelniach. To wątek sam w sobie cieka-
wy i rozbudowany, na którego rozwijanie nie ma miejsca w tym artykule. 
Tym niemniej należy stwierdzić, że mamy w Polsce pięć uniwersytetów, 
w których grupy powiązane z przyszłymi (z perspektywy 2018 r.) na-
ukami o komunikacji społecznej i mediach były większe niż 40 osób, 11 
uczelni z liczbą reprezentantów między 12 a 34 (średnia „stawka”) oraz 
cztery szkoły wyższe, w których ta reprezentacja jest niewielka (poniżej 
dziesięciu osób). 

Ciekawy obraz daje także analiza afiliacji akademików, tj. prześledze-
nie, jak w strukturze uczelni ulokowani byli przedstawiciele dyscyplin 
współtworzących NoKSiM, według stanu na listopad 2020 r. (Tab. 6). 

Tabela 6. 
Grupa badana wg afiliacji w poszczególnych uczelniach (L=570).

Uczelnia Wydział instytut/katedra/zakład
Uniwersytet 
Warszawski (77)

Wydział dziennikarstwa, 
Informacji i Bibliologii (77) –

Uniwersytet 
Wrocławski (68) Wydział Filologiczny (68)

Instytut dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej (43)
Instytut Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa (25)

Uniwersytet 
Śląski (49)

Wydział Humanistyczny 
(30)

Instytut Nauk o Kulturze (25)
Instytut Literaturoznawstwa (5)

Wydział Nauk 
Społecznych (19)

Instytut dziennikarstwa 
i Komunikacji Medialnej (19)
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UMCS (47)

Wydział Politologii 
i dziennikarstwa (40)

Instytut Nauk o Komunikacji 
Społecznej i Mediach (40)

Wydział Humanistyczny 
(7)

Instytut Historii/ Katedra 
Humanistyki Cyfrowej (7)

Uniwersytet 
Jagielloński (45)

Wydział zarządzania 
i Komunikacji Społecznej 
(45)

Instytut Studiów Informacyjnych 
(18)
Instytut dziennikarstwa, Mediów 
i Komunikacji Społecznej (27)

UMK Toruń (34)

Wydział Filozofii i Nauk 
Społecznych (32)

Instytut Badań Informacji 
i Komunikacji (32)

Inne wydziały (2)
Wydział Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej (1)
Wydział Nauk o zdrowiu (1)

Uniwersytet 
Łódzki (34) Wydział Filologiczny (34)

Katedra dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej (34)
Katedra Informatologii i Bibliologii 
(10)

UKSW (29) Wydział Teologiczny (29) Instytut Edukacji Medialnej 
i dziennikarstwa (29)

KUL (26) Wydział Nauk 
Społecznych (26)

Instytut dziennikarstwa 
i zarządzania (26)

UPJP2 (26) Wydział Nauk 
Społecznych (26)

Instytut dziennikarstwa, Mediów 
i Komunikacji Społecznej (26)

UWM (25)

Wydział Humanistyczny 
(21)

Instytut dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej (20)
Instytut Historii (1)

Wydział Nauk 
Społecznych (2) Instytut Nauk Politycznych (2)

Filia w Ełku (2) –

UP Kraków (20) – Instytut Nauk o Informacji (20)

Uniwersytet 
Gdański (19)

Wydział Nauk 
Społecznych (18)

Instytut Mediów, dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej (18)

Wydział Filologiczny (1) Instytut Filologii Polskiej (1)

UKW Bydgoszcz 
(17) – Instytut Komunikacji Społecznej 

i Mediów (17)

UJK Kielce (15) Wydział Humanistyczny 
(15)

Katedra dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej (15)

UAM Poznań (12)

Wydział Nauk 
Politycznych 
i dziennikarstwa (10)

zakład dziennikarstwa (5)
zakład Komunikacji Społecznej (5)

Wydział Neofilologii (2) zakład Infolingwistyki (2)

WSIiz Rzeszów 
(8)

Kolegium Mediów 
i Komunikacji Społecznej 
(8)

Katedra Mediów, dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej (8)

Ignatianum 
Kraków (8) Wydział Filozoficzny (8) Instytut dziennikarstwa (8)
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Uniwersytet 
Opolski (6)

Wydział Nauk o Polityce 
i Komunikacji Społecznej 
(6)

Instytut Nauk o Polityce 
i Administracji/ Katedra 
Komunikacji Społecznej 
i dziennikarstwa (6)

UE w Katowicach 
(5)

Kolegium Informatyki 
i Komunikacji (5)

Katedra dziennikarstwa 
Ekonomicznego i Nowych Mediów 
(5)

Jeśli przeanalizujemy, w jakich jednostkach uczelnianych pracowali 
badani w 2020 r., widać podstawowe rozróżnienie na wydziały związa-
ne z naukami społecznymi (najczęściej, choć nie tylko, o takiej właśnie 
nazwie – Wydział Nauk Społecznych) – jest ich 12 wśród 20 badanych 
uczelni – oraz te związane z naukami humanistycznymi, których jest 10. 
Wśród nich znajdują się wydziały humanistyczne, filologiczne, ale rów-
nież filozoficzny i teologiczny. Ponadto mamy 4 jednostki pozostające 
poza wydziałami – Instytut Nauk Informacyjnych na Uniwersytecie Pe-
dagogicznym w Krakowie, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów na 
UKW w Bydgoszczy, Kolegium Informatyki i Komunikacji na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz jednostkę zamiejscową UWM 
w Ełku. W 15 na 20 badanych uczelni badacze powiązani z dyscyplinami 
„okołomedialnymi” sprzed 2018 r. pracują na jednym wydziale, ewentu-
alnie w podziale na katedry lub instytuty. W pozostałych pięciu szkołach 
wyższych grupa badana zatrudniona była na różnych wydziałach. Wyni-
ka to zapewne częściowo z utrzymania status quo zatrudnienia, a częścio-
wo z decyzji o wyborze nowej dyscypliny (między NoKSiM a chociażby 
naukami o kulturze i religii).

Trzeba przy tym pamiętać, że struktury obecnych wydziałów i jedno-
stek niższego szczebla w większości kształtowały się właśnie w związku 
z reformą nauki i wprowadzaniem nowych dyscyplin. Ich skład, stosowa-
ne nazewnictwo niekiedy odzwierciedla wcześniejsze lata, doświadcze-
nia badawcze i dydaktyczne, ale zdecydowanie nie zawsze. Jednak to, jak 
wyglądała struktura jednostek akademickich powiązanych z badanymi 
tu dyscyplinami przed reformą, jest zagadnieniem dla historyków nauki 
i nie mieści się w zakresie tego badania.  

Charakterystyka według stopni i tytułów naukowych oraz stanowisk
Wśród 570 badanych najwięcej było doktorów (i doktorów inżynierów) 

– 272 (47,7%) oraz doktorów habilitowanych – 203 (35,7%). Profesorów ty-
tularnych było 61 (10,7%), najmniejszą grupę stanowili magistrowie (ma-
gistrowie inżynierowie) – 34 osoby (5,9%).

Podobne proporcje uzyskano analizując grupę naukowców reprezen-
tujących NoKSiM (L=499). W tabeli 7. przedstawiono dane dotyczące licz-
by osób przypisanych do nowej dyscypliny w całości i w części.
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Tabela 7 
Reprezentanci NoKSiM według stopnia i tytułu naukowego (L=499)

Stopnie/tytuły 
naukowe

noKSiM jako 
pierwsza 

dyscyplina

noKSiM 
jako druga 
dyscyplina

noKSiM jako 
pierwsza i druga 

dyscyplina łącznie

%
L=499

profesor 45 11 56 11,3%

doktor habilitowany 160 24 184 36,9%
doktor (dr inż.) 197 34 231 46,2%
magister (mgr inż.) 26 2 28 5,6%
razem 428 71 499 100%

Największe trudności napotkano w identyfikowaniu stanowisk, na 
których zatrudnieni byli naukowcy, a ściślej: nie udało się, niestety, usta-
lić tych danych w odniesieniu do 302 osób, toteż w dalszej części analizy 
pominięto tę zmienną. Można tylko dodać, że 260 naukowców pracowa-
ło w 2020 r. na stanowisku badawczo-dydaktycznym, a 8 – na dydak-
tycznym.

CHARAKTERYSTYKA WEdŁUG PŁCI

Nieco więcej w całej grupie badanych naukowców (L=570) było kobiet 
(306, 53,6%) niż mężczyzn (264, 46,3%). Podobne proporcje zaobserwowa-
no (tabela 8) w grupie reprezentantów NoKSiM (L=499).

Tabela 8 
Reprezentanci NoKSiM według płci (L=499)

Płeć
noKSiM jako 

pierwsza 
dyscyplina

noKSiM 
jako druga 
dyscyplina

noKSiM jako pierwsza 
i druga dyscyplina 

łącznie

%
L=499

Kobieta 228 36 264 53%
Mężczyzna 200 35 235 47%

Łącznie 428 71 499 100%

zAKOŃCzENIE

W wyniku podjętych badań powstała ilościowa charakterystyka pierw-
szej w historii nauki w Polsce grupy naukowców z dyscypliny nauk o ko-
munikacji i mediach, tj. reprezentujących ją w latach 2018-2020. 

Wywodzili się oni z różnych środowisk badawczych, w przeważającej 
mierze związani byli z dwiema dawnymi (przed rokiem 2018) dyscyplina-
mi, czyli bibliologią i informatologią oraz naukami o polityce. 
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Najliczniejsze reprezentacje nowej dyscypliny istniały (w listopadzie 
2020 r.) na pięciu uczelniach (w kolejności według liczebności): Uniwersy-
tecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim, 
Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytecie 
Jagiellońskim.

Trzeba też zauważyć, że chociaż zdecydowana większość bibliologów 
i informatologów przypisała się w 2018 r. do nauk o komunikacji spo-
łecznej i mediach, to dosyć duża grupa wybrała jednak nauki o kulturze 
i religii (przede wszystkim na Uniwersytecie Śląskim).

Formalne przypisanie do nowo powstałej dyscypliny, a więc przejście 
z nauk humanistycznych do społecznych, wiąże się z poszerzeniem ob-
szaru i metodologii badań, daje też szansę nawiązania nowej współpracy 
oraz powstania w przyszłości nowych projektów badawczych. Sprzyja-
ją temu zmiany organizacyjne, które zaszły w większości wymienionych 
w tym artykule uczelniach. Łączono katedry, zakłady, zmieniano ich na-
zwy, powstawały nowe wydziały. Pracownicy zmieniali jednostki w ra-
mach macierzystej uczelni, a niekiedy przenosili się na inne uczelnie. 

Najciekawsze jednak wydają się zmiany, które dopiero nastąpią, a będą 
związane z parametryzacją dyscyplin w 2022 r.

Największym ograniczeniem przeprowadzonej analizy była trudność 
w dotarciu do pełnych danych, np. o stanowisku, na jakim zatrudniony 
był dany naukowiec czy procentowym udziale w wybranych dwóch dys-
cyplinach.

W przyszłych badaniach warto prześledzić zmiany w strukturze gru-
py badawczej, jakie zachodzą właściwie już od grudnia 2020 r., kiedy po 
raz pierwszy naukowcy mogli zmienić oświadczenie o przypisaniu się 
do dyscypliny. Według posiadanej przez autorki wiedzy, dane przez nie 
zgromadzone już są nieaktualne w odniesieniu do kilku osób (np. z powo-
du zmiany miejsca pracy lub procentowego udziału w dyscyplinie).

W kolejnych badaniach korzystne byłoby też poszerzenie grupy ba-
dawczej o naukowców z uczelni nieuwzględnionych w tych badaniach, 
głównie niepublicznych. Można by też spróbować zidentyfikować całko-
witą grupę badaczy z nauk o komunikacji społecznej i mediach, uwzględ-
niając nawet najmniejsze reprezentacje (od jednej do kilku osób), a jest 
tych naukowców ponad 200 w siedemdziesięciu różnych uczelniach.

Ilościowa charakterystyka grupy naukowców tworzących nauki o ko-
munikacji społecznej i mediach jest punktem wyjścia do dalszych analiz, 
dotyczących wybranych aspektów działalności naukowej reprezentantów 
NoKSiM.
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z bazy Scopus. Przeanalizowano je z użyciem programu LibreOffice Calc oraz 
VOSviewer. Wyniki ‒ Analiza pokazuje, że w czasopiśmie publikują głównie 
autorzy amerykańscy i z innych krajów anglojęzycznych. Pojedyncze artykuły 
zamieszczają w nim osoby z innych krajów, np. z: Niemiec, Estonii, Gruzji czy 
Grecji. Wśród autorów cytowanych źródeł i prac cytujących artykuły z „Journal 
of Library Administration” również przeważają osoby z krajów anglojęzycznych. 
Warto podkreślić, że są to nie tylko naukowcy zatrudnieni na uczelniach, ale rów-
nież bibliotekarze-praktycy. Tematyka artykułów koncentruje się wokół admini-
strowania i zarządzania bibliotekami akademickimi, co potwierdzają czasopisma 
stanowiące podstawę źródłową oraz te cytujące artykuły z analizowanego perio-
dyku, należące głównie do kategorii bibliotekoznawstwo i nauka o informacji. 
Wśród nich brakuje jednak czasopism z zakresu nauk o zarządzaniu. Wnioski 
– „Journal of Library Administration” jest przykładem periodyku o średnim po-
ziomie prestiżu, który znalazł się w polskim wykazie czasopism punktowanych 
Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pomimo dominacji amerykańskiej autorami ar-
tykułów są osoby z wielu państw świata, jednak brakuje wśród nich Polaków. 
Wydaje się, że warto byłoby, aby na łamach „Journal of Library Administration” 
oraz innych zagranicznych czasopism bibliotekoznawczych ukazywało się więcej 
artykułów pokazujących polskie osiągnięcia w zakresie rozwoju bibliotek. Auto-
rami nie muszą być wyłącznie naukowcy, ale mogą być nimi również bibliote-
karze, którzy mogliby przedstawić praktyczne rozwiązania stosowane w swoich 
instytucjach.

WSTĘP

Na świecie ukazuje się wiele periodyków fachowych i naukowych 
z zakresu bibliotekoznawstwa. Część z nich znalazła się w nowym wy-
kazie czasopism naukowych opublikowanym w 2019 r. przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zmodyfikowanym w 2021 r. przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na liście wymieniono zarówno periodyki 
o charakterze ogólnym, takie jak np. „Library Quarterly”, jak i wydawnic-
twa koncentrujące się na ściśle określonym wycinku tematyki bibliotekar-
skiej, np. „Journal of Interlibrary Loan, document delivery & Electronic 
Reserve”. Wśród obszarów eksplorowanych w tych czasopismach znajdu-
je się organizacja, zarządzanie i administrowanie bibliotekami.

Jednym z periodyków poświęconych tym zagadnieniom jest „Journal 
of Library Administration” (JLA), wychodzący od 1980 r. Emil L. Frey 
(1981, p. 273) omawiając pierwszy numer czasopisma, podkreślał, że nowe 
pismo ma stanowić pomost „między bibliotekarstwem a szybko rozwija-
jącymi się dziedzinami administracji i zarządzania”. Pierwszym redak-
torem został John R. Rizzo, profesor zarządzania na Western Michigan 
University w Kalamazoo (Frey, 1981), autor m.in. książki zatytułowanej 
Management for Librarians: Fundamentals and Issues. Od 2013 r. redaktorem 
jest Gary M. Pitkin (2013), emerytowany dyrektor systemu bibliotek Uni-
versity of Northern Colorado (Taylor & Francis Group, n.d.). Wskaźnik  
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CiteScore czasopisma na 2020 r. wynosił 1,4 dając mu 95. miejsce (na 235 
czasopism) w kategorii bibliotekoznawstwo i nauka o informacji. W pol-
skim wykazie czasopism naukowych uzyskało ono 70 punktów. JLA 
znajduje się więc mniej więcej pośrodku obu list1. Jest przykładem specja-
listycznego czasopisma bibliotekoznawczego leżącego na styku bibliote-
koznawstwa oraz nauk o zarządzaniu i administracji2. To umiejscowienie 
czyni go ciekawym obiektem badań.

Celem pracy jest przedstawienie charakterystyki artykułów nauko-
wych opublikowanych w latach 2001-2020 w czasopiśmie JLA przy użyciu 
metod bibliometrycznych. Odpowiedziano w niej na następujące pytania:

1. Kto publikuje artykuły naukowe w JLA?
2. Jaka jest ich tematyka?
3. Kto jest najczęściej cytowany w JLA?
4. Kto najczęściej cytuje teksty zamieszczone w tym czasopiśmie?
dalsza część artykułu została podzielona na cztery części. Pierwsza 

z nich, zawiera przegląd badań bibliometrycznych dotyczących bibliote-
koznawstwa i informatologii, ze szczególnym uwzględnieniem prac na 
temat konkretnych czasopism. W części drugiej, przedstawiono źródło 
danych i metody badawcze. Wyniki zaprezentowano w kolejnej części ar-
tykułu. Praca kończy się podsumowaniem, w którym omówiono ogólny 
obraz wyłaniający się z analizy JLA.

PRzEGLĄd LITERATURY

Istnieje obszerna literatura naukowa, w której wykorzystuje się podejś-
cie bibliometryczne w celu zrozumienia i oceny różnych dyscyplin, ob-
szarów badawczych oraz pojedynczych czasopism. Wśród tych publikacji 
znajdują się również prace poświęcone bibliotekoznawstwu i nauce o in-
formacji (ang. library and information science). Vincent Larivière, Cassidy  
R. Sugimoto oraz Blaise Cronin (2012) przeanalizowali historię dyscypliny 
wykorzystując wybrane techniki bibliometryczne. Według autorów jeden 
z istotnych przełomów w jej dziejach miał miejsce w latach 60. XX w., kie-
dy zainteresowania badaczy przeniosły się z działalności bibliotek na ana-
lizy dotyczące informacji i jej zastosowania. Ta dwoistość dyscypliny była 
już przedmiotem rozważań i na pytanie, czy istnieje jedna czy dwie od-
rębne dyscypliny, udzielano odmiennych odpowiedzi (zob. np. Hjørland, 
2018). W tym kontekście istotne wydaje się badanie Mu-hsuan Huang, 
Wang-Ching Shaw i Chi-Shiou Lina (2019), którzy przeanalizowali różni-

1 W przypadku wykazu wydanego przez polskie ministerstwo najwięcej punktów spośród czaso-
pism bibliotekoznawczych uzyskał „Journal of Academic Librarianship”, któremu przyznano 200 pkt.

2 Warto jednak podkreślić, że w polskim wykazie czasopism punktowanych do JLA przypisano 
jedną dyscyplinę naukową – nauki o komunikacji społecznej i mediach.
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ce pomiędzy dyscypliną nazwaną „systemy informatyczne zarządzania” 
a bibliotekoznawstwem i nauką o informacji, w tym polami badań taki-
mi jak: bibliotekoznawstwo, nauka o informacji i naukometria. W Journal 
Citation Report (JCR) zostały one powiązane w ramach jednej kategorii. 
Badanie pokazało, że bibliotekoznawstwo różni się od pozostałych pól ba-
dawczych, m.in. pod względem afiliacji autorów (zdecydowana przewaga 
autorów pracujących w instytucjach związanych z bibliotekoznawstwem 
i nauką o informacji), cytowanych obszarów badań (dominacja własnego 
pola badawczego) oraz stosunkowo niskiej ogólnej liczby cytowań. Pewne 
odrębności mogą występować nawet między periodykami przyporząd-
kowanymi do konkretnego pola badawczego, np. bibliotekoznawstwa, ze 
względu na specjalizację danego tytułu.

Tematem analiz bibliometrycznych dotyczących konkretnych czaso-
pism były zarówno tytuły związane z bibliotekoznawstwem, jak i z na-
uką o informacji. Badania te zawierają porównanie kilku periodyków (np. 
Tsay, 2011) lub liczniejszej grupy pism z zakresu bibliotekoznawstwa i in-
formatologii (np. drabek, 2007). Przedstawiają one również obraz pojedy-
nczych tytułów, m.in. „Journal of Librarianship and Information Science” 
(Furner, 2009), „Library Quarterly” (Young, 2006), „Libri” (Wormell, 2000), 
„Library Hi Tech” (Kim, Feng & zhu, 2020), „Journal of the Association for 
Information Science and Technology” (Agarwal & Islam, 2020) czy „Jour-
nal of documentation” (Mokhtari, Barkhan, Haseli & Saberi, 2021). Wy-
mienione publikacje wykorzystują różne źródła danych (np. Scopus, Web 
of Science) oraz narzędzia (np. CiteSpace, VOSviewer). Koncentrują się 
też na odmiennych elementach (np. tematyce, autorach, instytucjach, cyto-
waniach). JLA nie był dotychczas przedmiotem badań bibliometrycznych.

MetoDY

Analizie poddano wszystkie artykuły naukowe opublikowane w JLA 
w latach 2001-2020, cytowane w tym okresie źródła oraz publikacje, w któ-
rych zacytowano teksty z badanego periodyku. dane zostały pobrane 
z bazy Scopus na początku czerwca 2021 r. w formacie csv wykorzystując 
zapytanie: ISSN(01930826) AND PUBYEAR > 2000 AND PUBYEAR < 2021 
AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE,”ar” ) OR LIMIT-TO ( DOCTYPE,”re” ) OR 
LIMIT-TO ( DOCTYPE,”cp” ) ) 

Baza Scopus powstała w 2004 r. i jest jednym z podstawowych źródeł 
danych do badań bibliometrycznych, zawierającym informacje o zasobach 
naukowych wysokiej jakości. W Scopusie dostępne są m.in. profile autor-
skie i profile instytucji tworzone automatycznie oraz częściowo manual-
nie przez zespół nadzorujący rozwój bazy (Baas, Schotten, Plume, Côté 
& Karimi, 2020). Jeroen Baas, Michiel Schotten, Andrew Plume, Grégoire 
Côté i Reza Karimi (2020, s. 379) podkreślają, że średnia wartość współ-
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czynnika dokładności dla publikacji przyporządkowanych do profili au-
torskich wynosi 98,1%, a kompletności – 94,4%. Pomimo nadzoru w bazie 
pojawiają się jednak braki i błędy. zanim przystąpiono do analizy dane 
zostały poprawione ręcznie. W przypadku trzech dokumentów brakowa-
ło imienia i nazwiska autorów oraz afiliacji. Ponadto jeden z autorów po-
jawiał się w bazie podwójnie. Scopus był również podstawą kategoryzacji 
przedmiotowej cytowanych i cytujących czasopism. W przypadku braku 
periodyku w bazie przeglądano jego treść i samodzielnie przydzielano ka-
tegorię.

W analizowanym okresie łącznie opublikowano 1270 artykułów. Tabe-
la 1 przedstawia typy dokumentów uszeregowane od najliczniejszych do 
najmniej licznych. do dalszej analizy wybrano tylko artykuły naukowe, 
do których zaliczono artykuły (problemowe i monograficzne), artykuły 
przeglądowe oraz referaty z konferencji (wszystkie te kategorie oznaczo-
no w tabeli kursywą). Ostatecznie analizowany zbiór składał się z 1239 
artykułów. 

Tabela 1
Typy dokumentów publikowanych w czasopiśmie JLA w latach 2001-2020

typ dokumentu liczba dokumentów Udział procentowy
1. Artykuł 1176 92,6
2. Artykuł przeglądowy 41 3,2
3. Artykuł wstępny 26 2,1
4. Referat z konferencji 22 1,7
5. errata 4 0,3
6. Nota 1 0,1

1270 100

Źródło: oprac. własne na podstawie danych z bazy Scopus.

Tak pozyskane i poprawione dane przeanalizowano z użyciem opro-
gramowania VOSviewer (van Eck & Waltman, 2010) i LibreOffice Calc. 
Pierwszy z programów został użyty do wizualizacji współautorstwa arty-
kułów i współwystępowania autorskich słów kluczowych (zob. Rys. 4 i 5), 
drugi zaś podczas tworzenia tabel, pozostałych rysunków oraz do analiz 
ilościowych.
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WYNIKI

1. CHARAKTERYSTYKA ARTYKUŁóW z „JOURNAL OF LIBRARY  
AdMINISTRATION”

W tej części artykułu zostaną zaprezentowane wyniki analizy biblio-
metrycznej. Pierwszym badanym elementem jest liczba artykułów na-
ukowych opublikowanych w czasopiśmie w latach 2001-2020 (Rys. 1). 
Była ona zdecydowanie większa na początku badanego okresu (w 2001 r. 
– 114 artykułów), potem nastąpił znaczny spadek (2007 r. – 15), a pod ko-
niec okresu ustabilizowała się, jednak na poziomie znacznie niższym niż 
w punkcie wyjścia (2020 r. – 68). Różnice te nie wynikają z braków w da-
nych pobranych z bazy źródłowej, lecz z cyklu wydawniczego czasopi-
sma. W 2001 r. ukazało się pięć tomów (w tym jeden za lata 2000-2001) 
zawierających dziesięć numerów (część z nich była podwójna). W roku 
kolejnym, drugim pod względem liczby publikacji, ukazały się dwa tomy 
składające się z pięciu numerów (ponownie część z nich była podwójna). 
W latach 2007 i 2013, kiedy widoczny jest spadek liczby artykułów, uka-
zał się jeden tom za lata 2007-2008 zawierający dwa zeszyty z 2007 r. oraz 
jeden tom z 2013 r. zawierający pięć numerów. Liczba artykułów w po-
szczególnych numerach też była zróżnicowana.

Rys. 1. Liczba artykułów w czasopiśmie JLA w ujęciu rocznym 
Źródło: oprac. własne na podstawie danych z bazy Scopus.

W tabeli 2 zaprezentowano autorów, którzy opublikowali w analizo-
wanym okresie powyżej 10 prac. Występują w niej wyłącznie osoby afi-
liowane przy instytucjach amerykańskich bądź pochodzące z tego kraju. 
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Uwzględnieni autorzy reprezentują przede wszystkim różne jednostki or-
ganizacyjne uniwersytetów, w tym biblioteki. Najwięcej artykułów w JLA 
zamieściła Maggie Farrell, która zarządzała systemem bibliotecznym na 
Montana State University, Clemson University oraz na University of Wy-
oming, a obecnie pełni tę funkcję na University of Nevada w Las Vegas 
(University of Nevada, 2017). W analizowanym czasopiśmie zamieszczała 
prace w rubryce zatytułowanej Leadership reflections (Refleksje na temat kie-
rownictwa), której była redaktorem do 2019 r. Ogłaszane w niej teksty mia-
ły na celu poszerzenie wiedzy bibliotekarzy pełniących w bibliotekach 
funkcje kierownicze (Farrell, 2019, p. 422).

Tabela 2
Autorzy największej liczby artykułów opublikowanych w JLA w latach 2001-2020

autor afiliacja liczba 
artykułów

liczba 
cytowań

liczba 
cytowań 

na artykuł 
(pozycja)

1. Farrell, M.

University of Wyoming;
Clemson University;
University of Nevada, Las 
vegas

23 46 2 (4)

2. Machovec, G. Colorado Alliance of 
Research Libraries 18 55 3,1 (3)

3. Arlitsch, K. Montana State University 17 83 4,9 (2)
4. Holley, R.P. Wayne State University 16 8 0,5 (6)

5. Murray, T.E. American Philatelic Research 
Library 13 26 2 (4)

6. Shafer, K.E. brak 12 14 1,2 (5)

7. Heath, F.M.
University of Texas at Austin, 
University of Texas Libraries;
Texas A&M University

11 57 5,2 (1)

Źródło: oprac. własne na podstawie danych z bazy Scopus.

O ile Farrell jest autorką największej liczby prac, to z grupy najpłod-
niejszych autorów średnio najwięcej cytowań na artykuł uzyskały teksty 
autorstwa Freda M. Heatha, byłego zarządzającego biblioteką University 
of Texas w Austin i prezesa Association of Research Libraries (University 
of Texas at Austin, 2003). Teksty jego autorstwa dotyczą m.in. planowania 
rozwoju biblioteki akademickiej (Taylor & Heath, 2012) oraz wyzwań sto-
jących przed bibliotekami naukowymi w związku z rozwojem technologii 
cyfrowych (Heath, 2009).

Kolejnym elementem uwzględnionym w analizie jest liczba artykułów 
opublikowanych przez przedstawicieli poszczególnych instytucji. Tabela 3 
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ukazuje te spośród nich, których przedstawiciele opublikowali więcej 
niż 15 artykułów. Przeważają w niej amerykańskie uniwersytety. Trzy 
z nich są uwzględnione w przedmiotowym rankingu szanghajskim z bi-
bliotekoznawstwa i informatologii z 2021 r. Są to: University of Arizona  
(17. miejsce), University of Illinois w Urbanie i Champaign (miejsca 76-
100) oraz University of Texas w Austin (26. miejsce) (ShanghaiRanking, 
n.d.). Są to więc uczelnie o dość wysokiej pozycji w tym zestawieniu. Po-
zostałe dwie instytucje w tabeli 3 to stowarzyszenia bibliotek naukowych 
w Stanach zjednoczonych i Kanadzie, których przedstawiciele napisali 
razem 32 artykuły. 

Tabela 3
Instytucje, których przedstawiciele opublikowali największą liczbę artykułów w JLA  

w latach 2001-2020

instytucja liczba artykułów
1. University of Arizona 20
2. Wayne State University 19
3. Montana State University 19
4. University of Illinois Urbana-Champaign 18
5. University of Texas at Austin 18
6. Colorado Alliance of Research Libraries 16
7. Association of Research Libraries 16

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy Scopus.

Uzupełnieniem danych na temat instytucji jest tabela 4, prezentująca 
rozkład artykułów według kraju pochodzenia autorów. Uwzględniono 
w niej państwa, z których badacze opublikowali pięć lub więcej prac na-
ukowych. zdecydowana większość osób była afiliowana przy instytucjach 
ze Stanów zjednoczonych. Większą liczbę artykułów (powyżej dziesięciu) 
opublikowali wyłącznie przedstawiciele krajów anglojęzycznych. Bada-
cze z innych państw aktywnych na międzynarodowej scenie naukowej, 
takich jak Chiny, Japonia czy Hiszpania, ogłosili tylko po jednym tekście. 
Podobną liczbę prac zamieściły w JLA osoby z niewielkich krajów, np. 
Estonii, Gruzji, Grecji i Botswany. 

Publikacje naukowców i praktyków spoza Ameryki Północnej są za-
mieszczane w JLA w specjalnym dziale nazwanym „Global perspectives” 
(„Globalne perspektywy”). dotyczą one różnorodnych zagadnień. Na 
przykład, amerykańska bibliotekarka Ellen Engseth wraz z estońską ar-
chiwistką Gristel Ramler (2019) zamieściły w nim tekst opisujący wspólny 
projekt zatytułowany Estonia Minnesota, którego celem była poprawa do-
stępu do kolekcji archiwalnych na temat Amerykanów pochodzenia es-
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tońskiego. Irakli Garibashvili (2015) z Gruzji opisał rozwój bibliotek w tym 
kraju w latach 2004-2015, a Marina Encheva (2016) z Bułgarii przedstawi-
ła innowacyjne rozwiązania dotyczące szkolenia studentów w zakresie 
kompetencji informacyjnych.

Tabela 4
Kraje, których przedstawiciele opublikowali największą liczbę artykułów w JLA w latach 2001-2020

Kraj liczba artykułów Procent artykułów
1. Stany zjednoczone 1052 84,9
2. Kanada 42 3,4
3. Australia 13 1
4. wielka brytania 10 0,8
5. Niemcy 5 0,4
6. Indie 5 0,4

Źródło: oprac. własne na podstawie danych z bazy Scopus.

Czasopisma różnią się między sobą stopniem współpracy między au-
torami. Najprostszy indeks współpracy oblicza się według następującego 
wzoru (Rousseau, Egghe & Guns, 2018, s. 205):

gdzie  oznacza liczbę artykułów jednoautorskich, a N – ogólną liczbę ar-
tykułów. W przypadku JLA (2001-2020) indeks ten wynosi 0,387. Stopień 
współpracy jest więc stosunkowo niski. Przeważają teksty jednoautorskie. 
Razem z artykułami, które napisało dwóch autorów stanowią one ponad 
87% wszystkich publikacji. Przewaga prac jednoautorskich jest stałą ten-
dencją w analizowanym okresie, co pokazuje rysunek 2. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że po 2008 r. wzrósł udział artykułów wieloautorskich, 
szczególnie w 2010, 2019 i 2020 r.

Na współautorstwo artykułów można spojrzeć także z innej perspekty-
wy. Rysunek 3 przedstawia wizualizację osób, które wspólnie pisały tek-
sty zamieszczane w JLA. została ona stworzona w programie VOSviewer, 
w którym ustawiono minimalny próg liczby dokumentów na poziomie 1. 
Graf przedstawia największy zbiór powiązanych autorów składający się 
z 22 badaczy. Centralną pozycję zajmuje Kenning Arlitsch, osoba z drugą 
najwyższą średnią liczbą cytowań na dokument w grupie autorów, którzy 
opublikowali powyżej 10 prac (por. Tab. 2). Jest powiązany relacją współ-
autorstwa z 21 badaczami. 

JLA charakteryzuje się niskim poziomem międzynarodowej współ-
pracy. Więcej niż jeden wspólny artykuł napisali przedstawiciele Stanów 
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zjednoczonych i Kanady (8 artykułów), Stanów zjednoczonych i Australii 
(2 artykuły) oraz Wielkiej Brytanii i Niemiec (2 artykuły). Współpraca do-
tyczy więc głównie krajów anglojęzycznych.

Rys. 2. Udział artykułów o danej liczbie autorów w ujęciu rocznym
Źródło: oprac. własne na podstawie danych z bazy Scopus.

 

Rys. 3. Współautorstwo artykułów z czasopisma JLA na poziomie autorów.  
Źródło: oprac. własne na podstawie danych z bazy Scopus.

Jednym ze wskaźników najpopularniejszych przedmiotów artykułów 
mogą być najczęściej występujące autorskie słowa kluczowe. W tabeli 5 
przedstawiono te występujące 40 i więcej razy. Wiele słów odnosi się do 
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kształcenia, edukacji i kompetencji (miejsca 2, 5, 7, 11) oraz bibliotek i ich 
typów (miejsca 1 i 9). Wyrażenia powiązane z deklarowanym profilem 
czasopisma takie jak „Assessment” (6) czy „Leadership” (8) są stosowane 
rzadziej.

Tabela 5
Najczęściej występujące autorskie słowa kluczowe w JLA w latach 2001-2020

Słowo kluczowe liczba wystąpień
1. Academic Libraries 142
2. distance Education 87
3. Library Services 78
4. Collaboration 70
5. Information Literacy 67
6. Assessment 66
7. Distance learners 59
8. Leadership 56
9. Libraries 49

10. Technology 41
11. Library Instruction 40

Źródło: oprac. własne na podstawie danych z bazy Scopus.

Tabela 5 nie pozwala jednak zorientować się, jakie słowa są używane 
razem w opisach konkretnych artykułów. dopiero tego rodzaju analiza 
pozwala na bardziej dokładną ocenę tematyki. W tym celu na rysunku 4 
zaprezentowano wizualizację współwystępowania autorskich słów klu-
czowych dla wyrażeń pojawiających się co najmniej 15 razy. W wyniku 
przetwarzania 33 słów uzyskano pięć klastrów. W pierwszym z nich (11 
słów kluczowych), nazwanym „Administracja i zarządzanie różnymi ty-
pami bibliotek”, dominującą rolę pełni wyrażenie „Academic libraries” 
(biblioteki akademickie). Przykładem artykułu, który ze względu na sło-
wa kluczowe mieści się w obrębie tego klastra jest praca Tricii Lantzy, Ta-
lithy Matlin i Judy Opdahl (2020) poświęcona prezentacji cyklu zarządza-
nia zbiorami na przykładzie biblioteki California State University w San 
Marcos. Kolejny klaster (osiem słów), w którym centralną rolę pełni słowo 
„Collaboration” (współpraca) uzupełnione o „Information literacy” (kom-
petencje informacyjne), nazwano „Współpraca bibliotek i kompetencje in-
formacyjne”. Należy zauważyć, że słowo kluczowe „Collaboration” jest 
na rysunku 4 mocno powiązane z wyrażeniem z poprzedniego klastra 
– „Academic libraries”. Egzemplifikacją tego silnego związku są m.in. 
dwa artykuły łączące słowa z obu wyodrębnionych grup. Artykuł Lau-



328 artykuły

ry Saunders i Seana Corninga (2020) jest poświęcony czynnikom utrud-
niającym i ułatwiającym współpracę w kontekście bibliotek publicznych 
i akademickich (słowa kluczowe to m.in. „collaboration” oraz „academic 
libraries”). Inny artykuł autorstwa Wendy Jo Girven (2017) koncentruje się 
na współpracy między bibliotekarzami z bibliotek akademickich i tymi 
pracującymi w bibliotekach specjalnych na rzecz rozwijania kompetencji 
informacyjnych (słowa kluczowe to m.in. „collaboration”, „information 
literacy” oraz „academic libraries”). W trzecim klastrze (sześć słów) do-
minują wyrażenia „distance education” (kształcenie na odległość) oraz 
„Library services” (usługi biblioteczne). W związku z dużą częstotliwo-
ścią wystąpień wspomnianych słów został on nazwany „Kształcenie na 
odległość i inne usługi biblioteczne”. Podobnie jak w klastrze drugim sło-
wo „distance education” jest mocno powiązane z wyrażeniem „Academic 
libraries”, jednak związek ten jest dużo słabszy niż w przypadku relacji 
„Collaboration” – „Academic libraries”. Praca Giny T. Matesic (2009) jest 
przykładem artykułu, w opisie którego użyto dwóch najczęściej wystę-
pujących autorskich słów kluczowych z klastra trzeciego. Jest poświęco-
ny zmianom, jakie zaszły w bibliotece University of Manitoba w zakresie 
kształcenia na odległość (słowa kluczowe „distance education”, „library 
ser vices”, „change management”). Czwarta grupa (cztery słowa) kon-
centruje się wokół wyrażenia „Assessment” (ocena), dlatego nazwano ją 
„Ocena działalności bibliotek”. Po raz kolejny istnieje silny związek ze 
słowem „Academic libraries”. Przykładowy artykuł Holta zaugga (2020) 
dotyczy ramowych zasad oceny bibliotek (słowa kluczowe to m.in. „as-

Rys. 4. Współwystępowanie autorskich słów kluczowych w czasopiśmie JLA w latach 2001-2020  
Źródło: oprac. własne na podstawie danych z bazy Scopus.
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sessment”, „evaluation” i „strategic planning”). Wreszcie w ostatnim kla-
strze (cztery słowa) dominuje słowo „Leadership” (kierowanie). Tutaj sy-
tuują się m.in. artykuły Farrell ze wspomnianego wyżej cyklu Leadership 
reflections. Patrząc dodatkowo na klastry i poszczególne słowa kluczowe 
z perspektywy chronologicznej w latach 2015-2020 najczęściej były uży-
wane wyrażenia z klastra „Administracja i zarządzanie różnymi typami 
bibliotek” (m.in. słowa „library administration”, „change management” 
oraz „special libraries”). W pierwszej połowie analizowanego okresu 
przed 2010 rokiem dominowały wyrażenia z klastra „Kształcenie na odle-
głość i inne usługi biblioteczne”.

2. CHARAKTERYSTYKA PRAC CYTOWANYCH W ARTYKUŁACH z „JOUR-
NAL OF LIBRARY AdMINISTRATION”

Oprócz charakterystyki artykułów zamieszczonych w czasopiśmie, 
istotnym elementem jego opisu jest przedstawienie podstawy źródłowej, 
czyli prac cytowanych przez osoby publikujące w JLA. Według bazy Scopus 
we wszystkich tekstach naukowych, które ukazały się między 2001 a 2020 
rokiem, cytowano łącznie 16 352 prace. Najczęściej cytowanych autorów 
zaprezentowano w tabeli 6. Uwzględniono w niej wyłącznie badaczy, na 
których powoływano się 20 i więcej razy. Wśród nich znowu zdecydo-
wanie przeważają osoby afiliowane przy instytucjach działających w Sta-
nach zjednoczonych, takich jak uczelnie, biblioteki i organizacje związane 
z bibliotekarstwem. Tylko jedna osoba pochodzi z Australii, czyli kraju, 
w którym językiem urzędowym jest również język angielski. Najczęściej 
cytowanym autorem była Carol Tenopir specjalizująca się w badaniach 
dotyczących wykorzystywania i wyszukiwania informacji, a także branży 
informacyjnej (University of Tennessee Knoxville, 2018). druga pod tym 
względem była Martha Kyrillidou, obecnie pracująca na University of Il-
linois w Urbanie i Champaign. Według profilu osobowego na stronie tej 
uczelni jej badania koncentrują się m.in. wokół zarządzania, marketingu 
usług, rozwoju organizacyjnego oraz oceny i ewaluacji (University of Illi-
nois Urbana Champaign, n.d.). Jest równocześnie dyrektorem zarządzają-
cym QualityMetrics, organizacji wspierającej biblioteki w zakresie oceny 
ich działalności i poprawy strategii organizacyjnej (QualityMetrics, n.d.).

Tabela 6

Najczęściej cytowani autorzy w JLA w latach 2001-2020

autor afiliacja Kraj liczba cytowań

1. Tenopir, C. University of Tennessee, 
Knoxville Stany zjednoczone 38

2. Kyrillidou, M. Association of Research 
Libraries Stany zjednoczone 29
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3. dempsey, L.
University of Bath;
Online Computer 
Library Center

Wielka Brytania, 
Stany zjednoczone 25

4. Breeding, M.
Library Technology 
Guides; Vanderbilt 
University

Stany zjednoczone 24

5. Hernon, P. Simmons College Stany zjednoczone 23

6. S o m e r v i l l e , 
M.M.

University of Colorado 
denver; University of 
the Pacific; California 
Polytechnic State 
University, Robert E. 
Kennedy Library; San 
José State University, dr 
Martin Luther King Jr 
Library 

Stany zjednoczone 21

7. Tuñón, J. Nova Southeastern 
University, Stany zjednoczone 21

8. Merga, M.K. Edith Cowan University, 
Murdoch University Australia 20

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy Scopus.

W tabeli 7 ukazano liczbę cytowań dokumentów autorstwa badaczy 
z konkretnych krajów. Podstawę źródłową artykułów stanowiły głównie 
prace osób ze Stanów zjednoczonych. Kolejne trzy miejsca zajęli autorzy 
z Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii. Niemcy jako pierwszy przedstawi-
ciel krajów europejskich, w których językiem urzędowym nie jest język 
angielski, zajęły w tym zestawieniu miejsce 5. Należy jednak podkreślić, 
że w bazie Scopus w przypadku 11 304 dokumentów nie podano naro-
dowości autora (undefined). Są to w dużej części źródła nieindeksowane 
w bazie będącej podstawą materiału badawczego. 

Tabela 7
Liczba cytowań dokumentów autorstwa badaczy z poszczególnych krajów w JLA  

w latach 2001-2020

Kraj liczba cytowań
1. Stany zjednoczone 3760
2. wielka brytania 370
3. Kanada 288
4. Australia 217
5. Niemcy 64
6. Holandia 57

Źródło: oprac. własne na podstawie danych z bazy Scopus.
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Istotnym elementem oceny bazy źródłowej są cytowane czasopisma. 
W celu jej określenia skategoryzowano 50 najczęściej przywoływanych 
tytułów zgodnie z obszarami przedmiotowymi z bazy Scopus. Analiza 
pokazuje, że 47 periodyków (94%) należy do kategorii bibliotekoznaw-
stwo i nauka o informacji. Przy czym większość czasopism jest poświę-
cona różnym aspektom działalności bibliotek. Pozostałe trzy pisma (6%) 
to „Chronicle of Higher Education” (12. miejsce, 81 cytowań), „Harvard 
Business Review” (20. miejsce, 61 cytowań) oraz „New York Times” (28. 
miejsce, 45 cytowań). Są to jednak zdecydowanie źródła drugoplanowe. 
Podstawę stanowią więc periodyki bibliotekoznawcze. z uwagi na profil 
JLA zastanawiający jest brak odniesień do publikacji z zakresu nauk o za-
rządzaniu. Stosunkowo niski jest również poziom nawiązań do innych 
pism bibliotekoznawczych o podobnej tematyce. Jedynym częściej przy-
woływanym pismem jest „Library Management” (8. miejsce, 99 cytowań). 
Inne publikacje tego typu, np. „Library Leadership and Management” (41. 
miejsce, 30 cytowań) są cytowane dużo rzadziej. Poziom przepływu in-
formacji i wiedzy między JLA a wymienionymi periodykami nie jest więc 
zbyt wysoki.

W tabeli 8 zaprezentowano czasopisma, na które najczęściej powo-
ływano się w JLA. Minimalny próg ustalono na poziomie 100 cytowań. 
Pierwsze miejsce zajął analizowany periodyk (2,4% wszystkich cytowań). 
Podobny schemat dotyczący wykorzystywanych źródeł prezentuje wiele 
innych czasopism, nie tylko tych z bibliotekoznawstwa. Jest tak na przy-
kład w przypadku „Journal of documentation” (Mokhtari i in., 2021). Na 
drugim, trzecim i siódmym miejscu znajdują się periodyki poświęcone bi-
bliotekom akademickim. Jest to zbieżne z analizą autorskich słów kluczo-
wych (por. Tab. 5). Pozostałe czasopisma wymienione w tabeli to znane 
pisma bibliotekoznawcze. 

Tabela 8
Najczęściej cytowane czasopisma w JLA w latach 2001-2020

czasopismo liczba cytowań
1. „Journal of Library Administration” 395
2. „Journal of Academic Librarianship” 344
3. „College and Research Libraries” 251
4. „Library Journal” 188
5. „Reference Services Review” 132
6. „Library Trends” 129
7. „Portal” 110

Źródło: oprac. własne na podstawie danych z bazy Scopus.
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3. CHARAKTERYSTYKA PRAC CYTUJĄCYCH ARTYKUŁY z „JOURNAL OF 
LIBRARY AdMINISTRATION”

Oprócz opisu samego czasopisma i jego podstawy źródłowej ważne jest 
także, kto korzysta z artykułów publikowanych w analizowanym perio-
dyku. Teksty z JLA były łącznie cytowane w analizowanym okresie 4259 
razy (Rys. 5). W 2001 r. uzyskano 21 cytowań, a w 2020 r. – 467. Widocz-
ny jest zdecydowany trend wzrostowy z wyjątkiem 2014, 2016 i 2019 r. 
Pokazuje to zwiększenie znaczenia czasopisma i uznania dla ukazujących 
się w nim tekstów.

Rys. 5. Liczba cytowań artykułów z czasopisma JLA w ujęciu rocznym 
Źródło: oprac. własne na podstawie danych z bazy Scopus.

W badanym okresie część artykułów zdecydowanie wyróżniała się 
pod względem liczby cytowań w stosunku do innych materiałów publi-
kowanych w JLA. Te cytowane powyżej 50 razy uwzględniono w tabe-
li 9. Wśród publikacji występują zarówno teksty jednoautorskie (5), jak 
i wieloautorskie (4). Ich autorzy nie powtarzają się, a zakres tematyczny 
publikacji jest zróżnicowany. Cztery spośród dziewięciu prac dotyczą za-
angażowania bibliotek w badania z zakresu cyfrowej humanistyki (4, 7, 
8, 9 w Tab. 9). Wszystkie ukazały się w 2013 r. w specjalnym numerze 
poświęconym tej problematyce. W jednym z nich Miriam Posner (2013,  
s. 44) podkreśliła, że „wiele barier w realizacji projektów z zakresu cyfro-
wej humanistyki w bibliotece nie wynika z winy samych bibliotekarzy, ale 
z szeregu czynników instytucjonalnych i administracyjnych (…)”. Cytat 
ten pokazuje, że problematyka cyfrowej humanistyki była rozpatrywana 
również z perspektywy zagadnień administracyjnych. druga, znacznie 
mniejsza grupa tematyczna obejmuje dwa artykuły dotyczące bibliote-
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karstwa uczestniczącego (ang. embedded librarianship) (nr 1 i 2). Pozostałe 
poświęcone są edukacji informacyjnej (nr 3), zarządzaniu danymi badaw-
czymi (nr 5) oraz zmieniającej się roli bibliotekarzy pracujących w biblio-
tekach akademickich i wymaganiom wobec nich (nr 6).

Tabela 9
Najczęściej cytowane artykuły z czasopisma JLA z lat 2001-2020

autorzy afiliacja tytuł rok liczba 
cytowań

1.
Kesselman 
M.A.; Watstein 
s.b.

Rutgers 
University; 
UCLA Library

Creating opportunities: 
embedded librarians 2009 91

2. York A.C.; 
vance J.M.

Middle 
tennessee state 
University; 
Morehead State 
University

Taking library instruction 
into the online classroom: 
best practices for embedded 
librarians

2009 88

3. Manuel K.
New Mexico 
State University 
Library

Teaching information literacy to 
generation 2002 79

4. posner M.
University of 
California, Los 
angeles

No half measures: overcoming 
common challenges to doing 
digital humanities in the library

2013 69

5. Bryan Heidorn 
p.

University of 
arizona

The emerging role of libraries 
in data curation and e-science 2011 65

6. Goetsch L.A.
Kansas state 
University Hale 
Library

Reinventing our work: new and 
emerging roles for academic 
librarians

2008 59

7.
Vinopal J., 
McCormick 
M.

New York 
University, 
division of 
Libraries

Supporting digital scholarship 
in research libraries: scalability 
and sustainability

2013 57

8. Vandegrift M.; 
varner s.

Florida State 
University; 
Emory 
University

Evolving in common: 
creating mutually supportive 
relationships between libraries 
and the digital humanities

2013 55

9. Sula C.A. Pratt Institute digital humanities and 
libraries: a conceptual model 2013 51

Źródło: oprac. własne na podstawie danych z bazy Scopus.

Jeżeli chodzi o datę publikacji, to w tabeli 9 zdecydowanie przeważają 
artykuły z 2013 r. W pierwszej dwudziestce najczęściej przywoływanych 
artykułów jest tylko jeden z 2014 r. Uwagę w zestawieniu zwraca brak 
najnowszych tekstów. Może to wynikać z krótkiego czasu, jaki upłynął od 
ich ogłoszenia.
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W tabeli 10 zaprezentowano tylko te osoby, które zacytowały teksty 
z JLA co najmniej dziesięć razy. Ponownie dominują badacze ze Stanów 
zjednoczonych, ale drugie miejsce ex aequo z dwoma Amerykanami zajął 
bibliotekoznawca i informatolog z Pakistanu, a trzecie, ponownie wspól-
nie z Amerykaninem, zajęła badaczka australijska. Większość osób wy-
mienionych w tabeli specjalizuje się w tematyce bibliotek akademickich. 
Wyjątkiem jest Margaret Kristin Merga, która podejmuje w swoich pra-
cach zagadnienia związane z bibliotekami szkolnymi.

Tabela 10

Autorzy najczęściej cytujący artykuły z JLA z lat 2001-2020

autor afiliacja Kraj liczba 
cytowań

1. Blummer, B. Center for Computing Sciences Stany zjednoczone 14

2. Corrall, S. University of Pittsburgh, 
University of Sheffield Stany zjednoczone 13

2. Mahmood, K.
Quaid-e-Azam Academy for 
Educational development, 
University of Punjab

pakistan 13

2. Saunders, L. Simmons University Stany zjednoczone 13
3. Kenton, J.M. Towson University Stany zjednoczone 11

3. Merga, M.K. Curtin University, Edith Cowan 
University, Murdoch University Australia 11

Źródło: oprac. własne na podstawie danych z bazy Scopus.

Wśród krajów, których przedstawiciele najczęściej cytowali artykuły 
z JLA, można zaobserwować podobny wzorzec jak wśród autorów pub-
likujących w analizowanym czasopiśmie i osób w nim cytowanych. za-
prezentowano je w tabeli 11 uwzględniając tylko państwa, które osiągnęły 
próg 50 cytowań. Ponownie przeważają przedstawiciele Stanów zjedno-
czonych, a większa liczba cytowań pochodzi głównie od autorów z kra-
jów anglojęzycznych. W pierwszej dziesiątce tylko Hiszpania i Chiny3 to 
państwa, w których język angielski nie jest powszechnie używany. zapre-
zentowane zestawienie pokazuje, że teksty z JLA są istotne głównie dla 
badaczy posługujących się na co dzień językiem angielskim.

3 Z wyjątkiem Hong Kongu, gdzie angielski jest powszechnie stosowany obok języka chińskiego.
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Tabela 11
Liczba cytowań dokumentów z JLA z lat 2001-2020 przez badaczy z poszczególnych krajów 

Kraj liczba cytowań
1. Stany zjednoczone 2624
2. wielka brytania 223
3. Kanada 213
4. Australia 152
5. Indie 104
6. Hiszpania 76
7. Chiny 73
8. Republika Południowej Afryki 67
9. pakistan 61
10. Malezja 55

Źródło: oprac. własne na podstawie danych z bazy Scopus.

Na koniec zaprezentowano czasopisma, w których cytowano artykuły 
z JLA. Skategoryzowano 50 periodyków, w których najczęściej przywo-
ływano teksty z analizowanego pisma. Spośród nich 33 (66%) należy do 
najczęściej cytowanych tytułów w JLA. zdecydowana większość czaso-
pism należy do kategorii bibliotekoznawstwo i nauka o informacji (48, 
czyli 96%). z tą dyscypliną nie są bezpośrednio związane tylko materiały 
konferencyjne „ASEE Annual Conference and Exposition Conference Pro-
ceedings” (40. miejsce, 25 cytowań) oraz „Communications in Computer 
and Information Science” (48. miejsce, 19 cytowań). Oddziaływanie JLA 
jest więc ograniczone do bibliotekoznawstwa i nauki o informacji.

Czasopisma najczęściej cytujące artykuły z JLA zaprezentowano w ta-
beli 12, przyjmując próg 100 cytowań. Podobnie jak w przypadku bazy 
źródłowej, tutaj również przeważa analizowany periodyk. Kolejne miej-
sca zajmują zaś pisma powiązane z problematyką bibliotekarstwa akade-
mickiego.

Tabela 12
Czasopisma, w których najczęściej cytowano artykuły z JLA z lat 2001-2020

czasopismo liczba cytowań
1. Journal of Library Administration 264
2. Journal of Academic Librarianship 194
3. Journal of Library and Information Services in distance 

learning
124

4. College and Research Libraries 120
5. Reference Services Review 105

Źródło: oprac. własne na podstawie danych z bazy Scopus.
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POdSUMOWANIE

W pracy przedstawiono charakterystykę bibliometryczną JLA, czasopi-
sma bibliotekoznawczego o średnim prestiżu. Analiza pokazuje, że w pe-
riodyku publikują głównie Amerykanie i osoby z innych krajów angloję-
zycznych. Autorami pojedynczych tekstów są osoby z innych państw, np. 
z Niemiec, Estonii, Gruzji czy Grecji. Tematyka publikacji zamieszczanych 
w JLA koncentruje się wokół różnych aspektów związanych z zarządza-
niem i ewaluacją bibliotek akademickich, chociaż pojawiają się również 
teksty dotyczące innych rodzajów bibliotek. Wśród cytowanych i cytują-
cych czasopism przeważają periodyki bibliotekoznawcze. W JLA stosun-
kowo mało cytowane są inne pisma poświęcone zarządzaniu i admini-
strowaniu bibliotekami. Brakuje również odwołań do publikacji z zakresu 
nauk o zarządzaniu. Autorami cytowanych i cytujących prac są przeważ-
nie osoby ze Stanów zjednoczonych i z innych krajów anglojęzycznych.

Pomimo dominacji amerykańskiej autorami artykułów zamieszcza-
nych w JLA są osoby z wielu państw świata. Pisane przez nich teksty są 
publikowane głównie w dziale „Global perspectives”. Wśród autorów 
brakuje jednak Polaków. Warto byłoby, aby na łamach JLA oraz innych 
zagranicznych periodyków bibliotekoznawczych ukazywało się więcej 
tekstów pokazujących polskie osiągnięcia w zakresie rozwoju bibliotek. 
Autorami nie muszą być naukowcy, ale mogą być nimi również biblio-
tekarze-praktycy, którzy, jak pokazuje przykład analizowanego czasopi-
sma, mają do zaprezentowania szereg dobrych praktyk i rozwiązań, sto-
sowanych w swoich instytucjach.
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ABSTRACT: thesis/objective – The aim of the article is to use bibliometric methods to 
characterize articles published in „Journal of Library Administration” in the years 2001-
2020. The author analyzes all articles with references as well as publications including cita-
tions from the afore-mentioned journal. Research methods – data was taken from Scopus 
database and analyzed with LibreOffice Calc and VOSviewer tools. results ‒ The analysis 
shows that the majority of authors publishing in the journal in question come from USA 
and other English-speaking countries. Single articles were found authored by persons 
from other countries, e.g. Germany, Estonia, Georgia or Greece. The same is true for au-
thors of referenced publications and publications citing articles from the journal. It should 
be emphasized that authors are not only researchers employed in the universities but also 
practicing librarians. Most articles discuss administration and management in academic li-
braries, which is further confirmed by referenced journals and journals citing the analyzed 
articles, majority of which belong to the field of library and information science. What is 
striking, management science journals are missing. conclusions – „Journal of Library Ad-
ministration” is a moderately prestigious journal included in the list of journals as signed 
points by Polish Ministry of Education and Science. Articles in this journal mostly are au-
thored by Americans, but also other countries are represented, while Polish scientists are 
missing from that list. „Journal of Library Administration” and other foreign LIS journals 
should include more articles showing Polish achievements in the field of library develop-
ment. Articles could be authored not only by researchers, but also by library employees 
who are able to present practical solutions used in their mother institutions.
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abstraKt: teza/cel – Narodowe strategie dla bibliotek są dokumentami kre-
ślącymi kierunki rozwoju i modernizacji książnic w skali kraju. Celem artykułu 
jest przybliżenie tego rodzaju zapisów na przykładzie koncepcji strategii rozwoju 
książnic w Republice Czeskiej. Tło stanowią podobne dokumenty z innych kra-
jów. Metody badań – W celu przeanalizowania dokumentów strategicznych oraz 
innych zapisów dotyczących standardów usług bibliotecznych wykorzystano 
metodę desk research – analizę piśmiennictwa dostępnego w sieci Internet. Wyniki 
i wnioski – Tworzenie krajowych strategii rozwoju bibliotek nie jest powszechną 
praktyką. Brak takich działań m.in. w Polsce. W krajach, gdzie tego typu doku-
menty funkcjonują, powstają często na szczeblu ministerialnym lub są aprobo-
wane przez instytucje rządowe. Strategie rozwoju bibliotek są tworzone po to, by 
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wspomagały ustrukturyzowany rozwój książnic oraz wzmacniały ich oddziały-
wanie na społeczeństwo, zgodnie z wyznaczonymi w dokumentach kierunkami 
działań.

WPROWAdzENIE

Tworzenie wieloletnich planów rozwojowych, wyznaczanie celów 
strategicznych, zadań operacyjnych służących ich realizacji, a potem ewa-
luacja osiągnięć należą do działań podejmowanych w ramach zarządzania 
przez jakość, zarówno w odniesieniu do indywidualnego przedsiębior-
stwa, jak i do sieci instytucji. W ten sposób postępują również współcze-
sne biblioteki – dokonują analiz otoczenia, w którym funkcjonują oraz 
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Planują realizację określo-
nych działań w wyznaczonym horyzoncie czasowym po to, aby podnosić 
efektywność oraz jakość swojej pracy, a poprzez to odpowiadać na po-
trzeby i oczekiwania użytkowników. Celem tworzenia strategii rozwoju 
bibliotek jest wyznaczanie kierunków ich rozwoju oraz typowanie dzia-
łań mających na celu ich modernizację i doskonalenie w ujęciu zarówno 
lokalnym, jak i globalnym na skalę kraju, a poprzez to wzmacnianie ich 
oddziaływania na rozwój społeczeństwa wiedzy w jego zróżnicowaniu 
socjo-kulturowym. 

Strategie dla bibliotek obejmują system biblioteczny w obrębie mia-
sta (dC, 2018), regionu (ISC, 2019) lub całego kraju albo tworzone są dla 
określonego ich typu. Idea planowania rozwoju bibliotek ujętego w ramy 
ujednoliconej polityki w obrębie kraju odnosi się do czasów po II woj-
nie światowej, jednak intensyfikacja działań nastąpiła w latach 70. XX w. 
i związana była z promowaniem przez UNESCO idei integrowania syste-
mów biblioteczno-informacyjnych (NIdA, 2011, s. 4). 

O funkcjonowaniu bibliotek amerykańskich, brytyjskich czy skandy-
nawskich, stanowiących pod wieloma względami trudny do doścignię-
cia wzorzec, wiadomo dużo z licznych publikacji. znacznie słabiej znane 
są mechanizmy funkcjonowania książnic w krajach sąsiadujących z Pol-
ską. Celem artykułu jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi strategii 
rozwojowych bibliotek, a podstawę rozważań stanowi czeski dokument 
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021-2027 s výhledem do 
roku 20301 (NKČR, 2020). Przywołany dokument, wraz z innymi zapisa-
mi odnoszącymi się do różnorodnych aspektów funkcjonowania książnic 
w Czechach, stanowi przyczynek do lepszego ich poznania w środowisku 
polskim. 

1 Koncepcje rozwoju bibliotek w Republice Czeskiej w latach 2021-2027 z perspektywą do roku 
2030.
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NAROdOWE STRATEGIE dLA BIBLIOTEK – PRzYKŁAdY z INNYCH 
KraJÓw

Fiński dokument Library Strategy 2010 – Policy for access to knowledge 
and culture (ME, 2003) był jednym z pierwszych europejskich zapisów 
krajowej strategii dla bibliotek (Wigell-Ryynänen, 2011; NIdA, 2011, s. 7). 
Stał się inspiracją dla innych krajów do tworzenia podobnych zapisów. ze 
względu na duże zainteresowanie strategię przetłumaczono również na 
języki francuski, niemiecki oraz hiszpański – polityka fińskich bibliotek 
stała się niemal eksportowym produktem tego kraju. Aktualny dokument 
Finnish Public Library Policy 2015 (ME, 2009; Kontiainen & Sulin, 2006) do-
stępny jest także po angielsku i hiszpańsku (Kekki, 2012).

O ile polskie biblioteki (głównie Biblioteka Narodowa, akademickie 
oraz publiczne) tworzą indywidualne zapisy strategiczne, o tyle braku-
je systemowego i ustrukturyzowanego ujęcia kwestii rozwoju bibliotek 
w naszym kraju w przyszłości. Krajowe strategie rozwoju bibliotek po-
wstające w innych państwach, obejmują zazwyczaj kilkuletni okres. Two-
rzone są na bazie analiz wybranych obszarów funkcjonowania bibliotek, 
uzyskanych w wyniku analizy SWOT i/lub w oparciu o ewaluację wcześ-
niej podejmowanych działań. Przykładem może być norweski dokument 
strategiczny dla bibliotek: A space for democracy and self-cultivation. National 
strategy for libraries 2020-2023 (NMC, 2019). Jego tytuł precyzuje główne 
idee dotyczące funkcji bibliotek różnych typów, od Biblioteki Narodowej 
Norwegii poczynając, przez biblioteki publiczne, szkolne, specjalne, po 
akademickie – to przestrzeń dla demokracji i samodoskonalenia. Książ-
nice uznaje się za istotną część demokratycznej infrastruktury kraju, dla-
tego strategia ich rozwoju została nakreślona wspólnie przez norweskie 
urzędy: Ministerstwo Kultury wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 
dokument krajowej strategii podkreśla znaczenie bibliotek jako „are-
ny wiedzy”, zapewniającej użytkownikom dostęp do źródeł informacji 
i wiedzy o gwarantowanej jakości. W preambule dokumentu norwescy 
ministrowie Kultury i Równości, Badań i Edukacji Wyższej oraz Eduka-
cji i Integracji stwierdzają, że jednoczą siły, aby książnice, które stanowią 
bazę dla zdobywania wiedzy i doświadczeń kulturalnych dążyły w tym 
samym, ustalonym kierunku oraz by skutecznie przyciągały nowe grupy 
użytkowników. W strategii podkreśla się istotną rolę bibliotek w rozwija-
niu kompetencji cyfrowych społeczeństwa, co wpisuje się w rządową stra-
tegię cyfryzacji sektora publicznego. Podkreślić należy, że plany dotyczą-
ce perspektyw rozwojowych bibliotek w Norwegii są tworzone w ścisłej 
korelacji z wyznaczaniem kierunków rozwoju innych dziedzin, jak edu-
kacja, kultura, czy badania naukowe (NMER, 2017; NMER 2018). W tym 
kontekście dążeniem władz państwowych jest, by biblioteki były insty-
tucjami otwartymi i łatwo dostępnymi dla ogółu społeczeństwa (NMC, 
2019, s. 16).
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Przykłady innych zapisów krajowych strategii rozwoju bibliotek po-
chodzą m.in. z Irlandii (dRCd, 2018), także ze Szkocji, gdzie powstały 
osobne plany dla bibliotek publicznych (SLIC, 2015) oraz szkolnych – 
pierwsza tego typu w Wielkiej Brytanii (SLIC, 2018; SG, 2018). Podobne 
działania podejmuje się w Walii (CyMAL, 2011) oraz Australii (ALIA, 
2019), gdzie perspektywa planowanych działań na rzecz rozwoju biblio-
tek publicznych sięga 2030 r., a wśród długoterminowych dążeń znalazły 
się m.in. te, by każdy Australijczyk został użytkownikiem biblioteki oraz 
żeby każdy miał jednakowy dostęp do książek drukowanych i elektro-
nicznych. 

Warto zwrócić uwagę na tytuły niektórych dokumentów strategicz-
nych, jak: Vibrant libraries, thriving schools (SLIC, 2018), Ambition & Oppor-
tunity (SLIC, 2015), Opportunities for all. The public library as a catalyst for 
economic, social and cultural development (dECLG, 2013) wskazujących jed-
noznacznie, jak istotna rola w rozwoju demokratycznego społeczeństwa 
wiedzy powierzana jest bibliotekom przez administrację rządową kraju. 
Publikowane są także skrótowe zapisy dotyczące priorytetowych działań 
i perspektyw rozwoju bibliotek, jak te dotyczące Holandii (OCLC 2012b), 
Niemiec (OCLC, 2012a), USA (ALA, 2015; OCLC, 2012e; OCLC, 2012f; 
OCLC, 2012g), czy Wielkiej Brytanii (OCLC, 2012c; OCLC, 2012d), które 
powstały na podstawie badań prowadzonych przez Online Computer Li-
brary Center (OCLC) w środowisku bibliotekarskim. 

Proces konstruowania zapisów strategii rozwoju dla całego systemu 
bibliotecznego lub poszczególnych typów książnic w skali krajowej jest 
złożony i niejednokrotnie wymaga specjalnego finansowania (SMC, 2015). 
Przykład szwedzki pozwala przyjrzeć się przebiegowi podjętych działań 
zakończonych opracowaniem dokumentu: The treasure trove of democracy. 
Proposal for a national strategy for libraries (NLS, 2019), który na zlecenie 
rządu przygotowała Szwedzka Biblioteka Narodowa. W procesie anali-
zowania wielu szczegółowych zagadnień czynnie uczestniczyli, co warto 
podkreślić, bibliotekarze z całego kraju (dyskusje prowadzono na specjal-
nie utworzonej grupie na Facebooku, ale także podczas osobistych spo-
tkań pracowników Biblioteki Narodowej w książnicach różnych typów). 
W 2015 r. szwedzkie Ministerstwo Kultury zleciło Bibliotece Narodowej 
opracowanie strategii uwzględniającej kwestie m.in. roli i uwarunkowań 
zawodu bibliotekarza, pozycję bibliotek w społeczeństwie, ich funkcje 
w kształtowaniu demokratycznych debat (szczególnie w dobie społecz-
nych przemian), rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, a za cel 
priorytetowy obrano rozwój bibliotek szkolnych (Hjerpe, 2016; Fichtelius, 
2016).

Należy dodać, że strategie dla bibliotek powstające na obszarze Unii 
Europejskiej, powinny spełniać wytyczne Rady Europy do konstruowa-
nia aktów prawnych dotyczących bibliotek. Główne punkty wytycznych 
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dotyczą: swobody wyrażania poglądów i nieograniczonego dostępu do 
informacji; miejsca bibliotek w krajowej polityce książki i informacji; roli 
bibliotek jako instytucji publicznych umożliwiających dostęp do informa-
cji (w tym w formie elektronicznej) i wiedzy; ochrony dziedzictwa biblio-
tecznego i kulturowego (CE, 2000).

 

STRATEGIA OSAdzONA W KONTEKŚCIE – BIBLIOTEKI I STAN  
CzYTELNICTWA W CzECHACH 

Republika Czeska należy do krajów o znaczącej liczbie bibliotek w sto-
sunku do liczby obywateli. Według zestawienia Libraries and skills in the 
Czech Republic2 (PL, 2019a) w 2019 r. w Czechach funkcjonowały 5324 biblio-
teki publiczne, co oznacza, że jedna biblioteka przypadała na 2010 miesz-
kańców tego kraju. Gęsta sieć książnic została utworzona na mocy prawa 
w okresie kształtowania się Pierwszej Republiki. Na podstawie ustawy 
o bibliotekach publicznych – Zákon o veřejných knihovnách obecnych z 1919 r. 
(zákon, 1919) jednostki administracyjne kraju zobowiązane zostały do 
tworzenia na swoim obszarze bibliotek publicznych, co niezaprzeczalnie 
przyczyniło się do rozwoju tamtejszego społeczeństwa. Regulacje zawarte 
w ówczesnej ustawie z jednej strony zostały oparte na zastanej w 1919 r. 
sytuacji – istniejącej już dobrze rozwiniętej sieci bibliotek, z drugiej ‒ na 
długie lata wyznaczyły wyraźną politykę kształtowania struktur oraz sys-
temu bibliotecznego kraju (Nieć, 2019a). Kontynuacją tamtych zapisów 
jest ustawa o bibliotekach i warunkach funkcjonowania usług bibliotecz-
nych i informacyjnych, zwana ustawą biblioteczną z 2001 r. (zákon, 2001). 
W Republice Czeskiej system biblioteczny kraju, na podstawie wspomnia-
nej ustawy, tworzą: Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej, Biblioteka 
i Oficyna Wydawnicza dla Niewidomych im. K.E. Macana, Morawska 
Biblioteka Regionalna w Brnie, biblioteki regionalne oraz publiczne, jak 
również biblioteki specjalistyczne.

dla pełniejszego zobrazowania sytuacji bibliotek u południowych są-
siadów warto przyjrzeć się tamtejszemu czytelnictwu. Należy przy tym 
wziąć pod uwagę nie tylko aktualny jego stan, ale również rozwój czeskie-
go czytelnictwa w ujęciu historycznym i socjologicznym. Niniejszy artykuł 
nie może pomieścić szerszego omówienia tej problematyki, trzeba jednak 
podkreślić, że książka i literatura zajmowały i wciąż zajmują szczególnie 
ważne miejsce w życiu Czechów. Odgrywały one istotną rolę kulturo- 

2 Wg raportu nt. czeskiego rynku książki w 2018 r. funkcjonowało 5317 bibliotek, w 2015 r. 
– 5354, a w 2012 – 5401 książnic (SČKN, 2019, s. 20). Dla porównania w Polsce w 2019 r. 
działały 7953 biblioteki publiczne, z czego jedna książnica przypadała na 4828 mieszkańców 
(PL, 2019b), a w Wielkiej Brytanii przy liczbie bibliotek wynoszącej 3730 oraz populacji na 
poziomie 66 milionów obywateli, na jedną bibliotekę przypadało 18242 mieszkańców (PL, 
2019c).
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i państwowotwórczą na przestrzeni stuleci, a biblioteki leżały u podstaw 
systemu oświaty i wychowania w kraju. Ogromną rolę w rozwoju kultu-
ry czytelniczej oraz jej podtrzymywaniu odegrały środowiska lokalnych 
społeczności oraz ogniska domowe kształtujące nawyki czytelnicze w du-
chu narodowym (Trávníček & Nieć 2017; Nieć 2018; Nieć 2019b). Obec-
ną sytuację czeskiego rynku książki przedstawia raport – w 2018 r. zare-
jestrowanych było 1 373 000 czytelników bibliotek publicznych (SČKN, 
2019, s. 20). W Czechach, podobnie jak w Polsce, prowadzone są coroczne 
badania na temat stanu czytelnictwa w kraju3. Badanie przeprowadzone 
w okresie maj – czerwiec 2018 r. na grupie 2007 osób powyżej 15 roku ży-
cia (IPK, 2018), wykazało, że 78% respondentów zadeklarowało przeczy-
tanie książki w roku poprzedzającym, z czego 44% wskazało, że była to 
tylko jedna książka, 28% korzystało z bibliotek publicznych, 18% używa-
ło e-booków, 14% słuchało audiobooków, a 1% czytało wyłącznie książki 
elektroniczne. W porównaniu do lat 2007 i 2013, kiedy, odpowiednio 17% 
i 16% respondentów deklarowało, że nie przeczytało żadnej książki rok 
wcześniej, w 2018 r. ten odsetek wzrósł do 22%. dla porównania w Pol-
sce w 2018 r. jedynie 37% biorących udział w badaniu odpowiedziało, że 
przeczytało przynajmniej jedną książkę w roku (Koryś & Chymkowski, 
2019, s. 1)4. Liczba regularnych czytelników (7-12 książek przeczytanych 
w ciągu roku) w Czechach utrzymuje się na zbliżonym poziomie: 2007 r. 
– 16%, 2013 r. – 20%, 2018 r. – 17%. Spadła liczba osób czytających dużo 
(13 i więcej książek rocznie): 2007 r. – 28%, 2013 r. – 24%, 2018 r. – 23%. 
Interesująco rysuje się również sytuacja, gdy chodzi o sposób pozyskiwa-
nia książek. W 2018 r. 67% respondentów otrzymało książkę w prezencie 
(średnio były to trzy egzemplarze), 56% kupiło ją (średnio pięć książek), 
56% pożyczyło od znajomych z ich zbiorów domowych (średnio sześć 
książek), 32% wypożyczyło z biblioteki (średnio 18 egzemplarzy)5. Książki 
papierowe kupowano w zdecydowanej większości (77%) w tradycyjnych 
księgarniach, rzadziej online (31%). W przypadku książek elektronicz-
nych, które najczęściej czytano na smartfonach (43%), rzadziej na czyt-
nikach do e-booków (34%)6, najbardziej rozpowszechnionym sposobem 

3 W 2007 r. przeprowadzone zostały pierwsze, jak twierdzi ich autor Jiří Trávníček, badania czytel-
nictwa powszechnego w Czechach. Profesor Trávníček – literaturoznawca, krytyk literacki, zapocząt-
kował tym samym regularne analizy kultury czytelniczej w tym kraju (Trávníček, 2008).

4 „Stan czytelnictwa w Polsce” jest badaniem prowadzonym przez Bibliotekę Narodową corocz-
nie od 1992 r. W 2018 r. ogólnopolska grupa reprezentatywna objęła 2076 osób powyżej 15 roku ży-
cia. Badanie ankietowe przeprowadzono metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview) (Koryś  
& Chymkowski, 2019, s. 1).

5 W Polsce w 2018 r. głównym źródłem pozyskania książek był ich zakup (38%), znajomi (26%), 
prezent (23%), biblioteka publiczna (16%) (Koryś & Chymkowski, 2019, s. 3). 

6 W Polsce w 2018 r. e-booki czytane były przede wszystkim na ekranach komputerów, zwłaszcza 
laptopów (53%) i telefonów komórkowych (18%), na czytnikach (17%), tabletach (11%) oraz kom-
puterach stacjonarnych (9%) – dane odnoszą się do reprezentatywnej próby ogólnopolskiej. (Koryś  
& Chymkowski, 2019, s. 7). 
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ich zdobycia było darmowe pobranie treści z Internetu (75%), zakup onli-
ne (31%), prezent (28%) oraz wypożyczenie z biblioteki publicznej (17%) 
(IPK, 2018). Warto dodać, że w Czechach w 2018 r. całkowita sprzedaż 
książek elektronicznych rosła szybciej niż sprzedaż książek drukowanych 
– w porównaniu rok do roku wzrost wyniósł 12%. Sprzedano ponad jeden 
milion e-booków. Obroty z ich sprzedaży, w tym zakupy dokonane przez 
zagranicznych klientów, zwłaszcza Słowaków – stanowią 5-10% całkowi-
tego obrotu e-książek. Średnia cena e-booka w 2018 r. wynosiła około 59% 
ceny książki papierowej (SČKN, 2019, s. 17).

Na przestrzeni dekady w Czechach odnotowano jednak znaczący spa-
dek liczby wizyt w bibliotekach publicznych, bo z 40% w 2007 r. do 28% 
respondentów w 2018. Wśród usług bibliotek publicznych najczęściej 
(87%) korzystano z wypożyczania książek, następnie z wypożyczania 
periodyków (25%) oraz z czytelń i pokojów pracy (19%). Wyraźnie za to 
wzrasta potrzeba zlokalizowania w bibliotece punktu gastronomicznego 
/ bufetu / kafejki – taką sugestię w 2013 r. wyraziło 24%, a pięć lat później 
już 37% respondentów (IPK, 2018).

STRATEGIA ROzWOJU BIBLIOTEK W REPUBLICE CzESKIEJ NA 
NAJBLIŻSzĄ dEKAdĘ

Knihovna patří k pilířům fungování demokratické společnosti a je symbolem 
svobodného myšlení. Je přirozenou součástí komunit. (Biblioteka należy do fi-
larów funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego i jest symbolem 
swobodnego myślenia. Jest ona naturalną częścią społeczności) (NKČR, 
2020, s. 20) − tekst czeskiej strategii podkreśla silne umocowanie książnic 
w społecznej infrastrukturze kraju oraz ich rolę jako platformy publicznej 
debaty demokratycznej opartej na wiedzy i szacunku. 

zapis dotyczący perspektyw rozwoju bibliotek w Republice Czeskiej 
w latach 2021-2027 (NKČR, 2020) został zatwierdzony na poziomie rzą-
dowych legislacji w dniu 17 sierpnia 2020 r. Nakreślone w dokumencie 
koncepcje rozwojowe bibliotek na najbliższą dekadę powstały w wyniku 
dyskusji czeskich ekspertów z dziedziny bibliotekoznawstwa, z uwzględ-
nieniem uwag społeczeństwa. Główna oś strategii ujęta w podtytule do-
kumentu: Knihovny – pilíře občanské společnosti, vzdělanosti a kultury [Biblio-
teki – filarami społeczeństwa obywatelskiego, edukacji i kultury] obejmuje 
trzy główne obszary, w obrębie których planowany jest szczególny roz-
wój bibliotekarstwa w Czechach. 

dokument zawiera części: analityczną, strategiczną wraz z wizją ce-
lów do osiągnięcia do 2030 r., wdrożeniową zawierającą m.in. wskazania 
dotyczące finansowania wyznaczonych zadań oraz podsumowanie celów 
strategicznych i szczegółowych podzielonych na pięć obszarów, do któ-
rych przypisano mierniki i wskaźniki pomyślnej ich realizacji. Nawiązuje 
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on do wcześniejszej strategii obejmującej okres 2017-2020 r. (MKČR, 2017) 
i stanowi kolejne już opracowanie krajowej strategii dla bibliotek tworzo-
nej w Czechach od 2004 r.7. W najnowszych zapisach uwzględniono m.in. 
uwarunkowania ekonomiczne (ogólne problemy finansowania bibliotek 
i ich działalności) oraz lokalowe bibliotek (podkreślono wieloletnie za-
niedbania w tym zakresie, czego sztandarowym przykładem są nieod-
powiednie warunki lokalowe Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej), 
kwestie związane z prawem autorskim i rolą bibliotek czy problematy-
kę publikacji cyfrowych. Pomimo problemów wizerunkowych, z jakimi 
borykają się biblioteki (nieatrakcyjne pomieszczenia, przestarzały sprzęt) 
zwrócono uwagę na szansę, jaką dla książnic jest rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego, szczególnie w kontekście zmian zachodzących w struk-
turze społecznej kraju (napływ imigrantów). 

W dokumencie wyraźnie podkreśla się, że biblioteki są instrumentem 
polityki kulturalnej państwa. Stanowią kluczowe instytucje kultury na 
wszystkich poziomach struktury administracyjnej kraju, z zaakcentowa-
niem ich funkcji wspierającej procesy edukacji formalnej i nieformalnej 
oraz uczenia się przez całe życie. Czeskie biblioteki publiczne znajdują 
się w kompetencjach Ministerstwa Kultury i z tego powodu, co podkreś-
lono w dokumencie, napotykają duże trudności w realizowaniu zadań 
edukacyjnych, mimo, że stanowią kompleksową infrastrukturę dla pro-
cesu uczenia się przez całe życie oraz edukacji obywatelskiej.  zwrócono 
również uwagę na brak ustalonych ram współpracy pomiędzy placów-
kami oświatowymi i bibliotekami, ujętych w zapisach strategicznych na 
poziomie ministerialnym Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu oraz 
Ministerstwa Kultury. Biblioteki są pozytywnie postrzegane przez społe-
czeństwo, ale głównie przypisuje im się funkcję kulturalną. działania edu-
kacyjne bibliotek, np. w zakresie rozwoju kompetencji informacyjnych 
i cyfrowych, są przez społeczeństwo postrzegane jako zaskakujące, co dzi-
wi w kontekście istnienia w Czechach krajowej strategii rozwoju sztucznej 
inteligencji (MPO, 2019), która podkreśla kluczową rolę edukacji w trans-
formacji gospodarki i społeczeństwa. Ponadto jednym z celów koncep-
cji Digitální ekonomika a společnost [cyfrowa gospodarka i społeczeństwo] 
będącej częścią programu Digitální Česko [cyfrowa Republika Czeska] 
(dzurilla & Očko, 2020) jest rozwijanie odpowiednich umiejętności i wie-
dzy członków społeczeństwa, a rozwój umiejętności cyfrowych obywateli 
ma kluczowe znaczenie m.in. dla wzrostu gospodarczego. W bibliotekach 
nie wykorzystuje się dostatecznie potencjału edukacji cyfrowej. Oprócz 
środków finansowych potrzebnych do wdrażania technologii edukacyj-

7 Najstarszy tego typu dokument, do którego dotarła autorka, obejmował okres 2004-
2010 (zapisy strategiczne dostępne są na stronie: https://ipk.nkp.cz/legislativa/koncepce
-strategie-deklarace/03_deklarace.htm).
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nych w codziennej działalności bibliotek, brakuje także pracowników 
posiadających odpowiednie kompetencje cyfrowe i dydaktyczne. Powoli 
zwiększa się również liczba bibliotek korzystających z technologii eduka-
cyjnych w trybie stacjonarnym, jak i na odległość (tablice interaktywne, 
elektroniczne materiały dydaktyczne, seminaria i konsultacje online). 

Ważne jest także zapewnienie równego dostępu obywateli do zasobów 
informacyjnych, bez względu na ich status społeczno-ekonomiczny. Rola 
bibliotek w zakresie nauczania umiejętności cyfrowych czy medialnych 
szerokich kręgów społeczeństwa jest zatem nieodzowna, choć akcento-
wane są zbyt słabe działania promujące taką działalność książnic. Rolę 
bibliotek, jako jednego z czynników wspierających pozaformalną eduka-
cję i proces uczenia się przez całe życie, nakreślono także, choć w mniej-
szym stopniu, w dokumencie dotyczącym głównych kierunków polityki 
edukacyjnej Czech (MŠMT, 2019). Należy zaznaczyć, że w zapisach strate-
gicznych dla bibliotek dostrzeżona została również kwestia umiędzynaro-
dowienia szkolnictwa wyższego oraz badań ‒ trend ten przybiera na sile 
na uczelniach w krajach Europy środkowowschodniej. W związku z tym 
w dokumencie podniesiono kwestię wspierania rozwoju miejsc pracy na 
uczelniach, w tym w bibliotekach akademickich, przy czym chodzi za-
równo o zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników, jak i jakości ich 
kompetencji, w tym umiejętności językowych (głównie znajomość języka 
angielskiego). 

Wśród istotnych kwestii wymagających przyszłych uregulowań i roz-
wiązań znalazło się prawo autorskie. W 2019 r. pomiędzy Biblioteką Na-
rodową Republiki Czeskiej a organizacjami zbiorowego zarządzania pra-
wami autorskimi dILIA8 i ooa-s9 została zawarta umowa zbiorowego 
licencjonowania, która umożliwia udostępnianie w bibliotekach zdigita-
lizowanych utworów niedostępnych w obrocie handlowym10. w strategii 
przywołano unijną dyrektywę UE 2019/790 (UE, 2019) w sprawie praw 
autorskich na jednolitym rynku cyfrowym oraz nowelizacji przynoszącej 
szersze uregulowania dotyczące rozszerzonego zbiorowego zarządzania 
w zakresie licencjonowania utworów niedostępnych na rynku. Na tej pod-
stawie stwierdzono, że nowe przepisy powinny znaleźć zastosowanie do 
wszelkich treści chronionych prawem autorskim, takich jak m.in. mapy, 
grafiki, plakaty, czy dokumenty audio. Planuje się, że nowe uregulowania 
umożliwią bibliotekom użytek dzieł niedostępnych na rynku i udostęp-

8 divadelní, literární, audiovizuální agentura ‒ https://www.dilia.cz/.
9 Ochranná organizace autorská ‒ https://www.ooas.cz/. 

10 Należy wspomnieć, że w polskim prawodawstwie organizację zbiorowego zarządzania pra-
wami autorskimi wymienia Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
w Rozdziale 4 zasady określania i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez 
biblioteki publiczne. Natomiast sposobów korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlo-
wym dotyczy Rozdział 6 tejże Ustawy (Ustawa o prawie autorskim, 1994). Nadal jednak brakuje roz-
porządzenia w kwestii zbiorowego administrowania prawami autorskimi w Polsce.
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nianie takich utworów na rynku internetowym na obszarze Unii Europej-
skiej oraz w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie 
umów licencyjnych zawartych z podmiotami zbiorowego zarządzania.

Rozwojowi Internetu i technologii informacyjno-komunikacyjnych to-
warzyszy stale rosnąca liczba publikacji powstających w postaci cyfrowej. 
Także ta kwestia znalazła odzwierciedlenie w czeskiej strategii, gdzie za-
uważono, że wobec wzrostu liczby publikacji typu born digital zadania bi-
bliotek związane z tego typu wydawnictwami pozostają zbliżone do tych, 
które odnoszą się do tradycyjnej formy publikacji, a więc są to: groma-
dzenie, przetwarzanie, długoterminowe archiwizowanie oraz udostęp-
nianie. Obecnie nie zostały jeszcze przygotowane odpowiednie uregulo-
wania prawne. Brakuje również odpowiednich rozwiązań technicznych 
oraz obsady kadrowej do prowadzenia długoterminowej ochrony danych 
cyfrowych. Proponowane rozwiązanie legislacyjne dotyczące obowiąz-
kowej kopii elektronicznej jest obecnie przedmiotem dyskusji w Izbie 
Poselskiej. Jako działania na przyszłość uwzględnia się archiwizowanie 
pełnego zakresu aktualnej produkcji treści interaktywnych, w tym gier, 
czy dokumentów audiowizualnych tworzonych również w innych insty-
tucjach, jak uczelnie, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe. Wy-
zwanie na przyszłość stanowi zatem obszar dokumentów e-born, które nie 
mają jeszcze jasno określonych standardów opracowania i udostępniania. 
W zakresie publikacji elektronicznych wspomnieć należy, że utworzenie 
Krajowego Centrum Elektronicznych zasobów Informacyjnych CzechE-
Lib11 w 2017 r. wpłynęło na usprawnienie koordynacji zakupu elektro-
nicznych zasobów informacyjnych wykorzystywanych do celów badaw-
czych i edukacyjnych. 

zmienia się także paradygmat publikacji naukowych. Coraz większy 
nacisk kładzie się na otwarty dostęp nie tylko do samych publikacji, ale 
także do danych badawczych. Koncepcja otwartej nauki, edukacji obywa-
telskiej i otwartej edukacji podkreśla potrzebę powiązania instytucji ba-
dawczych, szkolnictwa wyższego i bibliotek. W dokumencie zwrócono 
uwagę na fakt, że otwarte repozytoria nadal w niewystarczającym stopniu 
są wykorzystywane jako bezpłatne źródła informacji na temat prac nauko-
wych powstających m.in. na uczelniach. W związku z tym przygotowana 
została koncepcja krajowego systemu bibliografii analitycznej, jednak nie 
została ona jeszcze wdrożona12. Podobnie nie udało się jeszcze zbudować 
narodowego centrum dziedzictwa dźwiękowego, co pozostaje zadaniem 
na przyszłość.

W dokumencie zawarto analizy sektorowe, obejmujące również kwestie 
kadrowe. Analiza sytuacji pracowników bibliotek − ich wieku, wykształ-

11 https://www.czechelib.cz/cs/
12 W Polsce Katalog NUKAT umożliwił współpracującym bibliotekom tworzenie rekordów anali-

tycznych na początku 2016 r. (Leonowicz, 2016, s. 10). 
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cenia i wynagrodzeń (Richter & Pillerova, 2017) ‒ pokazała kilka trendów, 
m.in. wysoki odsetek pracowników bez wykształcenia bibliotecznego (do 
47%), wysoką feminizację tej dziedziny (87%) oraz starzenie się personelu 
(41% pracowników ma ponad 50 lat, a w bibliotekach publicznych odse-
tek pracowników w wieku 41-60 lat sięgał 60%). Ujawniła także rosnącą 
liczbę dyrektorów i kierowników bibliotek bez wykształcenia zawodo-
wego. Podczas gdy średni wiek pracownika w Czechach wynosi 43 lata, 
w bibliotekach publicznych największą grupą demograficzną pracowni-
ków są kobiety w wieku 51-60 lat. Liczba młodych pracowników bibliotek 
utrzymuje tendencję spadkową. Pozytywnym trendem jest stały wzrost 
udziału pracowników z wyższym wykształceniem (39%). Charaktery-
styczną cechą jest ograniczona rotacja kadr (60% osób pracuje w bibliotece 
ponad dziesięć lat). Nadal konieczne jest stwierdzenie złej sytuacji pła-
cowej w bibliotekach (przeciętne wynagrodzenie jest niższe o około 25% 
od średniej krajowej). W dokumencie strategicznym zwrócono uwagę na 
fakt, że szczególnie w mniejszych bibliotekach dramatycznie brakuje pra-
cowników, którzy byliby w stanie tworzyć i świadczyć usługi związane 
z treściami cyfrowymi (cyfrowi kuratorzy), co ma szczególne znaczenie 
w dobie społeczeństwa cyfrowego oraz w kontekście krajowego progra-
mu Cyfrowe Czechy (NKČR, 2020, s. 9). A przecież biblioteki muszą reago-
wać na rozwój i wykorzystanie najnowszych technologii, takich jak por-
tale społecznościowe, robotyka, sztuczna inteligencja, RFId, wizualizacja 
informacji, oprogramowania open source, czy mechanizm linked data, które 
umożliwiają zaangażowanie się w społeczności technologiczne. W związ-
ku z faktem, że duża część pracowników bibliotek nie posiada kierunko-
wego wykształcenia, a jednocześnie postępuje zmiana zakresu i rodzajów 
usług bibliotecznych, konieczna jest profesjonalizacja kadry, czemu służy 
ustawiczne kształcenie bibliotekarzy, oparte m.in. na wytycznych doty-
czących kształcenia się bibliotekarzy przez całe życie opracowanych przez 
sekcję edukacji SKIP13. 

Wśród zapisów strategicznych wielokrotnie podkreślana jest rola bi-
blioteki, jako ośrodka integrującego społeczność – szczególnie biblioteki 
publiczne pozytywnie oddziałują na rozwój wielokulturowego społe-
czeństwa. Wobec faktu, że wzrasta odsetek ludności, której pierwszym 
językiem nie jest język czeski (obecnie w Pradze jest to już co siódma 
osoba), ważnym zadaniem w nadchodzącym czasie będzie takie kształ-
towanie polityki gromadzenia zbiorów i finansowania ich zakupów, by 
pokrywały potrzeby heterogenicznego społeczeństwa. Wobec rosnących 
oczekiwań użytkowników do ważnych zadań strategicznych zaliczono 
zbudowanie odpowiedniego zaplecza przestrzennego i technologicznego 

13 SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (związek Bibliotekarzy 
i Pracowników Informacji Republiki Czeskiej) – https://www.skipcr.cz/. 
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książnic. Analiza stanu budynków / pomieszczeń i wyposażenia bibliotek 
(Richter & Pillerová, 2016) wykazała, że około 40% książnic publicznych 
nie ma odpowiedniej przestrzeni na działania społeczne, czy edukacyj-
ne. W jednej trzeciej bibliotek publicznych w ciągu ostatnich 20 lat nie 
przeprowadzono żadnych inwestycji ani remontów wnętrz. Pomimo sze-
regu działań inwestycyjnych nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie 
wieloletnich zaniedbań inwestycyjnych w tym obszarze. Połowa bibliotek 
publicznych nie dysponuje budynkami bez barier, przy czym najgorsza 
sytuacja jest w bibliotekach w gminach poniżej 1000 mieszkańców. Choć 
większość bibliotek uniwersyteckich działa już w nowych lub zmoderni-
zowanych budynkach, to nadal brakuje systematycznego wsparcia finan-
sowania przebudowy lub budowy odpowiednich budynków dla bibliotek 
publicznych oraz ich wyposażenia (NKČR, 2020, s. 13). Biblioteki starają 
się reagować na rozwój technologii i należą do najbardziej aktywnych pod 
tym względem w sektorze publicznym, jednak w wielu książnicach bra-
kuje nowych rozwiązań, a ich wyposażenie techniczne jest często przesta-
rzałe. Niewystarczająca jest również infrastruktura do przechowywania 
i udostępniania zasobów (np. systemy kontroli zabezpieczenia, mechani-
zacja i robotyzacja w magazynach, technologia RFId). Istotną kwestią po-
zostaje nadal odpowiednie przystosowanie gmachów i ich wyposażenia 
dla użytkowników z niepełnosprawnościami, zapewnienie wolnego od 
barier dostępu do zasobów informacyjnych i usług bibliotecznych. Pod-
kreślić należy, że w Czechach funkcjonuje przewodnik metodologiczny 
z tego zakresu (NKČR, 2014).

Kolejnym polem, którego rozwój uwzględniono w zapisach strategicz-
nych jest dalszy rozwój usług centralnych takich, jak: Knihovny.cz – ka-
talog współtworzony przez ponad 50 naukowych i publicznych czeskich 
bibliotek, Souborný katalog ČR centralny katalog biblioteczny (https://
www.caslin.cz), Obálky knih (https://obalkyknih.cz) – repozytorium ska-
nów okładek książek włączanych do katalogów bibliotecznych, wirtual-
na fonoteka (Virtuální národní fonotéka – http://projekt.narodnifonoteka.
cz), obejmująca m.in. katalog dokumentów dźwiękowych agregowanych 
z baz danych różnego typu instytucji w Republice Czeskiej. Celem tych 
działań jest skuteczna automatyzacja, homogenizacja środowiska, niwelo-
wanie czasochłonnych i kosztownych prac.

W strategii zwrócono również uwagę, że obecnie ocena działalności 
bibliotek opiera się głównie na ilościowych wskaźnikach efektywności, 
brakuje jakościowych parametrów oceny − analityczne wykorzystanie 
metod jakościowych, statystycznych i socjologicznych do ewaluacji dzia-
łalności bibliotek uznano za wyzwanie na przyszłość14. Należy zaznaczyć, 

14 W Polsce działanie bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych analizowane jest w ra-
mach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek prowadzonego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
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że ukierunkowanie na dobrą jakość usług, udział pracowników w proce-
sie zarządzania, rozwój ich kompetencji, przekonanie pracowników, że 
efektywność zależy od całej organizacji, a nie tylko od poszczególnych 
osób, długoterminowe planowanie, a wreszcie prowadzenie badań meto-
dami statystycznymi należą do metod kompleksowego zarządzania przez 
jakość (Total Quality Management – TQM) (Głowacka, 2000, s. 34-35).

POdSUMOWANIE

Wyznaczanie kierunków rozwoju, celów strategicznych i zadań ope-
racyjnych pozwalają osiągać zamierzone cele. Tworzenie założeń krajo-
wych strategii rozwoju bibliotek przyczynia się do całościowego i rów-
nomiernego objęcia książnic ich oddziaływaniem, wspiera ich rozwój, 
szczególnie w krajach, gdzie rozwój i unowocześnianie bibliotek dopie-
ro następuje (Vozga, 2010). Istotną rolę i znaczenie bibliotek dla rozwoju 
zarówno całego społeczeństwa, jak i lokalnych społeczności, a nawet po-
szczególnych grup użytkowników, np. dzieci i młodzieży, podkreśla fakt, 
że zapisy te powstają na szczeblach instytucji rządowych, jak w Finlandii 
(Kekki, 2010) czy w Korei, gdzie w 2003 r. Ministerstwo Kultury, Spor-
tu i Turystyki opracowało kompleksowy plan rozwoju bibliotek w kraju, 
a kolejnym krokiem było przygotowanie przez Ministerstwo Edukacji, 
Nauki i Technologii planu rewitalizacji bibliotek szkolnych (Sook, 2011, 
s. 1). Podobne działania planowane są w Bangladeszu w odniesieniu do 
bibliotek szkół średnich (Islam, Monirul, & Abdullah-Al-Mahmud, 2020). 
działania te mają na celu poprawę jakości edukacji oraz wyników w na-
uce i samokształceniu młodzieży, co w perspektywie zaowocuje wysoko-
rozwiniętym społeczeństwem wiedzy. W Turcji koncepcja narodowej stra-
tegii dla bibliotek publicznych opracowana została w ramach dysertacji 
doktorskiej (Karadeniz, 2019). 

dokumenty strategiczne dla rozwoju bibliotek obejmują najważniej-
sze kwestie związane z funkcjonowaniem książnic – od ich infrastruktury 
i usług, poprzez profesjonalizację środowiska bibliotekarskiego, promocję 
i marketing na poziomie lokalnym oraz krajowym, po tworzenie wysokiej 
jakości kolekcji, opartych na najnowszych technologiach i innowacyjnych 
rozwiązaniach, aż po dalsze inwestycje wspierające rozwój infrastruktury, 
czy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wydaje się, że w krajach, 
w których rozwój bibliotek planowany jest w skali krajowej, z poziomu 

Polskich przy współpracy Konferencji dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji 
dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz Konferencji dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół 
Polskich.  Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycz-
nej oceny opartych na analizie i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonal-
ności w obrębie poszczególnych typów bibliotek, włączając w to badania satysfakcji odbiorców usług 
bibliotecznych (https://afb.sbp.pl/informacje-ogolne/).
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administracji państwowej, a nie tylko lokalnej, rola bibliotek i biblioteka-
rzy oraz ich znaczenie dla społeczeństwa są silniej akcentowane niż tam, 
gdzie brakuje tak całościowego podejścia, a biblioteki są zależne od nad-
rzędnych jednostek instytucjonalnych bądź administracyjnych, a swój 
rozwój i zmiany zawdzięczają w znacznej mierze pracy, wysiłkowi, po-
mysłowości i zaangażowaniu pracowników.
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ABSTRACT: thesis/objective – National strategies for libraries are documents that outline 
the directions of development and modernization of libraries on a national scale. The aim 
of the article is to present this type of documents, focusing mainly on strategic provisions 
from the Czech Republic. research methods – desk research method – the analysis of texts 
available on the Internet – was used to get acquainted with strategic documents and other 
provisions concerning standards of library services. results and conclusions – Creating 
national strategies for library development is not a standard and common activity. No such 
steps have been taken so far in Poland. In the countries where such documents exist, most 
frequently they are created at the ministerial level or approved by government institutions 
of a given country. Strategies of library development support a structured development of 
libraries and strengthen their impact on the society.
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UŻyteczność czytniKÓW KSiąŻeK  
eleKtronicznycH 

W śWietle StandardÓW

Książki to były kryształki z utrwaloną treścią. Czytać można je było przy pomocy opto-
nu. Był nawet podobny do książki, ale o jednej, jedynej stronicy między okładkami. Za 
dotknięciem pojawiały się na niej kolejne karty tekstu. Ale optonów mało używano, jak 
mi powiedział robot – sprzedawca. Publiczność wolała lektany – czytały głośno, można 
je było nastawiać na dowolny rodzaj głosu, tempo i modulację. Tylko naukowe publikacje 
o bardzo małym zasięgu drukowano jeszcze na plastyku imitującym papier. Tak że wszyst-
kie moje zakupy mieściły się w jednej kieszeni, choć było tego prawie trzysta tytułów(...)

Stanisław Lem Powrót z gwiazd 1961 fragment:

Stanisław Skórka, dr, adiunkt w Instytucie Nauk o Informa-
cji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz dyrektor 
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architektura informacji, wyszukiwanie informacji, projek-
towanie i ocena użyteczności systemów informacji, systemy 
nawigacji, web design, Internet Rzeczy. Najważniejsze pub-
likacje: Architektura informacji. Historia idei. „Czasopismo za-
kładu Narodowego im. Ossolińskich” (2020), Internet Rzeczy 
jako pole zainteresowań architektury informacji. „annales Uni-
versitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliotheca-

rum Scientiam Pertinentia” (2019), Architektura informacji. W: Babik, red., Nauka 
o informacji (2016). 
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SŁOWA KLUCzOWE: Architektura informacji. Czytniki książek elektronicznych. 
E-booki. Normalizacja. Standardy. Użyteczność. 

abstraKt: teza/cel – Celem artykułu jest przedstawienie wybranych standar-
dów wspierających projektowanie i ewaluację interfejsów aplikacji w e-czytni-
kach. Metody badań – W badaniach wykorzystano m.in. metodę porównawczą 
oraz analizy piśmiennictwa. Czytniki książek elektronicznych (e-czytniki, ang. 
e-book reader) należą do urządzeń mobilnych i, jak większość tych urządzeń, ob-
sługiwane są dotykowo (haptycznie). Manipulacja dotykowa niesie z sobą nowe 
możliwości, ale i ograniczenia, nieznane wcześniej użytkownikom posługują-
cym się np. myszką komputerową. Wyniki i wnioski – Rezultatem badań jest 
m.in. pogrupowanie standardów, do których zaliczyć można: zasady, wytyczne 
i normy. do zasad należą m.in.: heurystyki Jakoba Nielsena, Stevena Kruga, do 
wytycznych – publikacje Jennifer Tidwell i Theresy Neill. Osobną kategorią są 
normy dotyczące np. sterowania haptycznego, m.in.: PN-EN ISO 9241: Ergono-
mia interakcji człowieka i systemu – Część 910: Postanowienia ramowe dotyczące 
interakcji dotykowej oraz interakcji haptycznej, Część 920: Wytyczne dotyczące 
interakcji dotykowej oraz haptycznej (2016), Część 960: Ramy i wytyczne doty-
czące gestów i interakcji

E-BOOK A E-CzYTNIK

Termin „książka elektroniczna” posiada wiele znaczeń, może być ro-
zumiana jako dokument elektroniczny upodobniony do konwencjonalnej 
książki pod względem organizacji treści i funkcjonalności (Góralska, 2017, 
s. 121-123), obiekt cyfrowy rozpoznawalny jako książka (Gibson, Gibb, 
2011, s. 307), oraz jako nośnik. Jedną z form nośnika jest czytnik książek 
elektronicznych (ang. e-book reader, e-reader), czyli urządzenie przenośne 
z technologią umożliwiającą pobieranie i czytanie e-booków (Cheek, Har-
tel, 2012, s. 9). Jest to również lekkie, przenośne, zasilane bateryjnie urzą-
dzenie elektroniczne, podobne w formie do tabletu, przeznaczone przede 
wszystkim do czytania książek i czasopism pobieranych w formacie cy-
frowym (np. Kindle) (Gibson, Gibb, 2011, s. 307). Integralną i niezwykle 
istotną częścią czytnika e-książek jest oprogramowanie (aplikacja), dzięki 
któremu możliwe jest korzystanie z tego urządzenia. Oprogramowanie 
umożliwia interakcję z urządzeniem i jego zawartością poprzez fizyczne 
przyciski (guziki) wmontowane w obudowę, dotyk palcami (lub stylusem) 
aktywując funkcjonalności bazujące na tradycyjnym sposobie korzystania 
z lektury (Góralska, s. 122), jak: sekwencyjne wyświetlanie kolejnych par-
tii dokumentu (metafora przewracania kartek) (Ilustr. 1), podkreślanie 
tekstu, zaznaczanie i tworzenie zakładek, tworzenie notatek). Oprócz tego 
aplikacja do zarządzania dokumentami elektronicznymi oferuje charakte-
rystyczne dla środowiska cyfrowego możliwości działania, jak:

•	 wyszukiwanie terminów w treści dokumentu,
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•	 bezpośrednie przejście do konkretnego miejsca w dokumencie (roz-
dział, akapit itp.),

•	 dostosowywanie wyglądu do potrzeb użytkownika (zmiana wiel-
kości  i kroju czcionki, koloru oraz tła).

Ilustr. 1. Interfejs nawiązujący do metafory książki z funkcjonalnością przewracania stron 
Źródło: oprac. własne na podstawie wizualizacji w muzeum History Land w Krakowie

Czytnik e-książek jest więc nośnikiem, w którym wykorzystywane 
są osiągnięcia w obszarach projektowania graficznych interfejsów użyt-
kownika, wyszukiwania informacji, interakcji człowieka z komputerem, 
ergonomii, edytorstwa i technologii informacyjnych. do tych obszarów 
nawiązują omawiane w niniejszym tekście standardy. dla jasności dal-
szych rozważań zaznaczyć należy, iż pojęcie e-book i czytnik e-booków 
nie będą traktowane synonimicznie. W kontekście opisywanych tu badań 
przedmioty te pozostają w relacji hierarchicznej: czytnik jako urządzenie 
do przechowywania, przeglądania i czytania książki elektronicznej (do-
kumentu cyfrowego), książka elektroniczna jest elementem zawartości 
czytnika e-booków, aplikacja zaś służy do jej przechowywania i zarzą-
dzania zasobami e-czytnika (Ilustr. 2). Pierwszy czytnik o nazwie Kindle 
wyprodukowała firma Amazon w 2007 r., lecz wcześniej także pojawiały 
się urządzenia służące do czytania książek (Cheek, Hartel, 2012, s. 7-8) 
(Usidus, 2015, s. 108-112).
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Ilustr. 2. Relacja pomiędzy czytnikiem książek elektronicznych a dokumentem elektronicznym  
i aplikacją służącą do jego obsługi 

Źródło: oprac. własne. 

METOdOLOGIA I  STAN BAdAŃ

Niniejszy artykuł poświęcony został przeglądowi standardów związa-
nych z czytnikami książek elektronicznych, które podobnie jak programy 
komputerowe i aplikacje mobilne projektowane są i testowane w oparciu 
m.in. o wymagania ergonomiczne. Celem badań było znalezienie odpo-
wiedzi na pytanie, czy istnieją standardy (wytyczne, wskazówki, normy) 
dotyczące wyłącznie użyteczności czytników książek elektronicznych 
oraz ich obsługi (interakcji), a także wskazanie przykładów takich stan-
dardów oraz ich przydatności, m.in. w procesie projektowania oraz ba-
dania użyteczności. Powodem zainteresowania tematem jest mała liczba 
pub likacji na ten temat oraz zainteresowanie autora architekturą informa-
cji w środowiskach cyfrowych. 

do przeprowadzenia badań posłużono się metodą analizy i krytyki pi-
śmiennictwa na etapie poszukiwań źródeł nt. wytycznych i norm doty-
czących użyteczności czytników e-książek. Metody analizy dokumentów 
użyto podczas selekcji standardów poddanych analizie, zaś metoda po-
równawcza pozwoliła na zestawienie cech czytników e-książek i tabletów 
oraz zakresów cytowanych standardów.

zagadnienia związane z książką elektroniczną są często poruszane 
w rodzimych publikacjach, tematem rozważań są m.in.: nowa forma książ-
ki, jej ewolucja (Góralska, 2017, s. 123; Elektroniczne…, 2015), przybliżenie 
formatów zapisu cyfrowego (Krysiński, 2009), jednak tematyce standar-
dów dotyczących użyteczności czytników książek elektronicznych nie po-
święcono w rodzimej literaturze przedmiotu dostatecznej uwagi. zdecy-
dowanie bogatszy dorobek publikacyjny znaleźć można wśród publikacji 
w języku angielskim, m.in. obszerne kompendium na temat zarządzania 
kolekcjami książek elektronicznych w bibliotekach zawiera monografia 
wieloautorska pod red. R. Kaplana (2012). zagadnieniem norm oraz stan-
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dardów w odniesieniu do szerokiej tematyki związanej z interakcją czło-
wiek-komputer (HCI) oraz użytecznością zajmował się przede wszyst-
kim Nigel Bevan. Poza tym ukazało się wiele publikacji nt. użyteczności 
i wyników badań wrażeń użytkowników (user experience) e-czytników, 
m.in. Mari Aaltonen (Aaltonen i in., 2011), Chrisa Gibsona i  Ferbesa Gibba 
(2011), Johna V. Richardsona Jr i  Khalida Mahmooda (2012). Na podsta-
wie tych badań okazało się, że korzystanie z czytników e-książek niesie 
z sobą wiele problemów, szczególnie jeśli chodzi o studiowanie cyfro-
wych tekstów o charakterze naukowym (Gibson, Gibb, 2011, s. 315; Aal-
tonen i in, 2011, s. 24). Tematyka projektowania interfejsów dla czytników  
e-booków w kontekście normalizacji i standaryzacji jest więc problemem 
aktualnym, którego z racji szerokiego zakresu nie sposób wyczerpać 
w jednym artykule.

W Polsce e-booki nie są jeszcze tak popularne jak w Europie zachod-
niej, jednak uważa się, że moda zarówno na e-czytniki, jak i e-booki utrzy-
ma się. Prognozowany jest nawet wzrost rynku (Rynek e-booków…, 2017) 
– sprzyjają temu m.in. coraz większe ekrany smartfonów, które używane 
są również do czytania elektronicznych publikacji (Ekspert..., 2016).

Według raportu z badań nad zwyczajami Polaków związanymi z ko-
rzystaniem z e-booków przeprowadzonego wspólnie przez serwisy Bi-
blioteka Akustyczna, Virtualo oraz Instytut Badawczy ARC Rynek i Opi-
nia do pięciu najważniejszych zalet e-booków należą:

1. Brak konieczności noszenia przy sobie ciężkich książek na co dzień.
2. dostęp do wszystkich książek ze swojej biblioteczki w każdej sy-

tuacji.
3. Wygoda w korzystaniu.
4. Łatwy dostęp do tytułów publikacji.
5. Niższa cena niż książek drukowanych (Raport z badania…, 2017,  

s. 6).
z raportu tego wynika również, iż w Polsce e-booki cieszą się prawie 

taką samą popularnością wśród kobiet (51%), jak i wśród mężczyzn (49%). 
z reguły są to osoby z wyższym wykształceniem (55%), a wśród korzysta-
jących dominuje grupa przed 35. rokiem życia: 15-24 lat (32%), 25-34 lat 
(34%). Najwięcej czytelników korzysta z e-booków w środkach transpor-
tu publicznego podczas codziennego dojazdu do pracy lub szkoły (77%), 
podczas długich podróży (73%), na wakacjach (66%). 

Czytniki książek elektronicznych należą do grupy urządzeń mobil-
nych i jak większość tych urządzeń obsługiwane są dotykowo (haptycz-
nie), z użyciem stylusa, za pomocą przycisków fizycznych lub klawiatury. 
Można wyróżnić co najmniej dwa rodzaje urządzeń: 

– dedykowane czytniki e-książek (np. Onyx, Sony Reader, Kobo, Cy-
book Gen3, eClicto, Barnes & Noble Nook, Manta, Amazon Kindle, Po-
cketBook);
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– urządzenia uniwersalne, których jedną z funkcji jest odczyt  
e-booków, np. smartfony lub tablety (Gibson and F. Gibb, 2011,  s. 306).

Tablet należy do grupy małych komputerów przenośnych wyposażo-
nych w ekran dotykowy i ekranową klawiaturę (Tablet). W 2010 r. firma 
Apple zaprezentowała swój pierwszy tego rodzaju produkt – iPad, któ-
ry zrewolucjonizował ten segment rynku (Pura, 2011). Tablety nie są, jak 
się wydaje, najlepszym narzędziem do czytania z powodu m.in. budo-
wy i rodzaju wyświetlacza. Ekran tabletu jest źródłem światła, jego blask 
może powodować dyskomfort w trakcie czytania szczególnie w ciemnym 
pomieszczeniu, ponadto szklana powłoka odbija światło, z tego wzglę-
du czytanie w słoneczne dni jest niekiedy bardzo trudne. Tablet jest urzą-
dzeniem wszechstronnego zastosowania – łączącym niekiedy funkcje 
telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, skanera i komputera, 
co wpływa również na jego większy ciężar, a co się z tym wiąże niższą 
użyteczność. Czytniki e-książek są z reguły urządzeniami o mniejszych 
rozmiarach i wadze – ok. 250 g z wyświetlaczem. Podczas gdy najmniej-
szy iPad Mini waży ok 300 g (Porównaj modele…; Porównanie czytników…, 
2020). W e-czytnikach treść wyświetlana jest najczęściej w technologii 
e-papieru, który zachowuje się podobnie jak zwykły papier – m.in. potrze-
buje oświetlenia zewnętrznego, aby można było odczytać tekst, ilustracje 
wyświetlane są w barwach czerni i bieli. Kolejną różnicą jest format doku-
mentów – e-czytniki prezentują treść w sposób bardziej przejrzysty. dzię-
ki utrwaleniu w formatach przeznaczonych dla e-booków, jak np. e-pub 
lub mobi, zawartość, szczególnie w postaci tekstu, użytkownik może do-
stosowywać do swoich upodobań (np. poprzez wybór kroju i rozmiaru 
czcionki). Czytniki znacznie gorzej radzą sobie z plikami w formacie pdf, 
które przeznaczone są m.in. do przenoszenia i drukowania treści (Usidus, 
2015, s. 113), niekiedy wymagają instalacji odpowiedniego oprogramowa-
nia, zaś struktura tekstu jest utrwalona w formacie utrudniającym wspo-
mniane wcześniej modyfikacje. 

UŻYTECzNOŚć E-CzYTNIKóW

Manipulacja dotykowa tabletu/czytnika niesie z sobą nowe możliwoś-
ci, ale i ograniczenia nieznane wcześniej użytkownikom posługującym się 
np. myszką komputerową. z tego m.in. powodu powstały zasady i nor-
my, które precyzują proces projektowania aplikacji dla urządzeń mobil-
nych, w tym także e-czytników, jak również poszczególnych elementów 
interfejsu użytkownika (ang. user interface, UI) mieszczącego się na sze-
ściocalowym ekranie. 

do zalet czytników e-booków zalicza się, m.in.:
•	 Wyszukiwalność (ang. searchability) – możliwość odnajdywania wy-
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razów i tematów w zawartości czytnika i treściach e-książek (m.in. 
Kindle Paperwhite). 

•	 Modyfikowanie (ang. modification) – możliwość aktualizacji z za-
chowaniem układu i jednolitości.

•	 Mobilność i ruchliwość (ang. portability) – niewielka waga i rozmiar.
•	 Różnorodność (ang. variety) – istnieje duży wybór urządzeń mobil-

nych.
•	 Czytelność (ang. readability) – czytniki umożliwiają powiększenie 

lub zmniejszenie rozmiaru fontu oraz ilustracji dla poprawy czy-
telności.  

•	 Funkcje dodawania zawartości (ang. value-added features) – czytniki 
oferują różnorodne formy treści: przekaz wideo, tekstowy, audio, 
quizy i efekty animacyjne dla wzmocnienia interakcji. 

•	 Oszczędność miejsca (ang. space savings) – dzięki czytnikom 
e-książki zajmują mniej miejsca na półkach (Cheek, Hartel, 2012,  
s. 5). 

Wśród wad e-czytników wymienia się m.in.:
•	 Konieczność czytania na ekranie.
•	 Uzależnienie od baterii.
•	 Problemy z bezpieczeństwem – formaty cyfrowe mogą być zainfe-

kowane wirusami komputerowymi.
•	 Problem z długoterminowym dostępem do e-booków.
•	 Brak standaryzacji – zbyt dużo odmian urządzeń i formatów może 

spowodować dezorientację użytkowników.
•	 Wypożyczanie książek – mimo stopniowego udoskonalania, nadal 

trudno jest współdzielić się e-książką.  
• Ukryte koszty – w warunkach akademickich używanie np. e-pod-

ręczników  prowadzi do wzrostu liczby wydruków (Cheek, Hartel, 
2012, s. 5-6).

Pomimo pewnych niedogodności związanych z użytkowaniem e-czyt-
ników urządzenia te stają się coraz popularniejsze (Raport z badania…, 
2017, s. 9). Powodem tego jest również poprawiająca się funkcjonalność 
oprogramowania zainstalowanego w czytnikach. do kryteriów, który-
mi kierują się użytkownicy wybierając czytniki, należą: łatwa nawigacja, 
ekran dotykowy, opcje usuwania zasobów z pamięci, funkcje przekładu 
tekstu na mowę, podświetlanie i czytelność dla wewnętrznego i zewnętrz-
nego użycia, czas działania baterii, rozmiar ekranu, pojemność pamięci 
(doucette, Lewontin, 2012, s. 68) (Ilustr. 1).

Jak już wspomniano, obsługa e-czytników jest w praktyce identyczna 
z innymi urządzeniami mobilnymi, takimi jak smartfony czy tablety, in-
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terfejsy tych urządzeń obsługiwane są haptycznie (dotykowo). Według 
normy PN-EN. 

Ilustr. 3. Czytnik e-książek Sony Reader model PRS-T1 z obsługą dotykową na ekranie 
i przyciskami. Fot. autora

Ilustr. 4. Ekran e-czytnika Kindle Paperwhite 3. Wizualizacja menu w postaci listy   
uruchamianej haptycznie

Źródło: oprac. własne.



367UŻYTECZNOŚĆ CZYTNIKÓW KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH...

ISO 9241-910:2011 (s. 1) haptyczność jest to aktywność czuciowa i/lub 
motoryczna bazująca na skórze, mięśniach, stawach i ścięgnach. Ludzie 
mieli do czynienia z haptycznością na długo przed ekranami dotykowy-
mi. Obecnie także towarzyszy nam na co dzień, na przykład podczas po-
szukiwania przedmiotu w kieszeni lub torbie bez pomocy wzroku. Tech-
nologię haptyczną wykorzystuje się także w protetyce, konsolach gier, na 
jezdniach – ze specjalnym rodzajem oznakowania z użyciem tzw. faktury 
groszkowej, dzięki której koła samochodu drgają w momencie najecha-
nia na pas wymalowany w ten sposób (Kotkowski, 2015). Na haptycz-
ność składają się dotyk i kinestezja (aktywność motoryczna). dotyk może 
mieć charakter stymulacji mechanicznej (nacisk), termalnej, chemicznej 
lub elektrycznej (PN-EN ISO 9241-910:2011, s. 3-4). Kinestezja związana 
jest z czuciem, siłą, pozycją, położeniem i ruchem części ciała względem 
siebie (Kinestezja). Obsługa dotykowa interfejsu użytkownika w czytniku 
i aplikacji mobilnej może mieć formę:

 
•	 stuknięcia (ang. tap) – wykonanie szybkiego ruchu w górę i dół pal-

cem przez lekkie uderzenie w ekran (Ilustr. 5), 

Ilustr. 5. Gest  „stuknięcia” 
Źródło: oprac. własne.

•	 przeciągnięcia (ang. drag) – położenie palca na ekranie i przesuwa-
nie go w pożądanym kierunku bez podnoszenia go z ekranu (Ilustr. 
6), gest ten przypomina odwracanie strony w książce,

Ilustr. 6. Gest przeciągnięcia po ekranie 
Źródło: oprac. własne.
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•	 szczypania (ang. pinch) – umieszczenie kciuka i palca w pewnej  od-
ległości od siebie na ekranie i przesunięcie ich do siebie bez podno-
szenia z ekranu (Ilustr. 7), 

Ilustr. 7. Gest „szczypania”
Źródło: oprac. własne.

•	 strzepnięcia (ang. flick) – położenie palca na ekranie i szybkie prze-
sunięcie go w pożądanym kierunku (Ilustr. 8),

Ilustr. 8. Gest „Strzepnięcia” 
Źródło: oprac. własne.

•	 rozciągania (ang. spread) – umieszczenie kciuka i palca (lub dwóch 
palców) blisko siebie na ekranie i rozsunięcie ich bez podnoszenia 
z ekranu (Wroblewski, 2010). (Ilustr. 9).

Ilustr. 9. Gest „Rozciągnięcie” powodujący m.in. powiększenie obiektu na ekranie 
Źródło: oprac. własne.

Przedstawione gesty uznawane są za podstawowy zestaw aktywowa-
nia funkcji (ang. core gesture) używany w większości e-czytników. Luke 
Wroblewski (2010) w swoim przewodniku wymienia ich znacznie więcej, 
również gesty wielodotykowe (ang multitouch), wskazując możliwości ich 
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wykorzystania w dokumentacji projektowej oraz zamieszczając także listę 
podstawowych poleceń dotykowych w popularnych platformach opro-
gramowania, np. Android, iOS, Windows Phone 7 (Wroblewski, 2010). 

Mimo wielu pozytywnych cech, jakie posiadają czytniki książek, spora 
część czytelników w Polsce nadal preferuje wyłącznie książki drukowane, 
m.in. ze względu na kontakt z papierem i jego zapach (Raport z bada-
nia…, s. 10). Prawdopodobnym powodem mniejszego zainteresowania 
e-bookami są przeszkody w ich użytkowaniu, np. niektóre gesty aktywu-
jące funkcje są trudne do odgadnięcia lub nieporęczne (Nielsen, Budiu, 
2013, s. 165). Jakob Nielsen i Raluca Budiu wymieniają problemy z uży-
tecznością i funkcjonalnością, jakie napotykają użytkownicy tabletów, 
a więc także e-czytników. Są to: 

•	 Mała zdolność odkrywania – interfejs użytkownika jest z reguły 
ukryty pośród estetycznych, szklanych elementów, które nie wy-
glądają na możliwe do aktywowania – obszary często nie sprawiają 
wrażenia „klikalnych”, a użytkownicy mogą nie wiedzieć, którego 
miejsca mogą dotknąć (kliknąć).

•	 Mała zdolność zapamiętywania – gesty są z natury ulotne i trudne 
do nauki, o ile nie są stałe i spójnie implementowane w aplikacjach. 
Użytkownicy powinni dostrzegać możliwe działania, czyli zauwa-
żyć i zrozumieć przeznaczenie danej akcji.

•	 Przypadkowa aktywacja – zjawisko zachodzące podczas dotknięcia 
ekranu przez pomyłkę lub wykonania gestu, który niespodziewanie 
aktywuje jakąś funkcję. Przypadkowe dotknięcia powodują proble-
my zwłaszcza w aplikacjach pozbawionych przycisku Wstecz (Niel-
sen, Budiu, s. 162-163).

z punktu widzenia użytkownika czytnik ułatwiać powinien realizację 
potrzeb związanych z czytaniem i odbiorem lektury, jak również wspierać 
inne typy interakcji stosowane w urządzeniach mobilnych, tj.: szukanie 
(np. informacji, lokalizowanie), odkrywanie (surfowanie np. dla zabicia 
czasu), sprawdzanie (w celu zdobycia aktualnych wiadomości), edytowa-
nie (tworzenie własnych treści) (Wroblewski, 2011, s. 50). Sprawiają one, 
że czytnik posiada funkcje tabletu ułatwiając przeglądanie, przenoszenie 
się do kolejnych stron, rozdziałów, miejsc, tworzenie zakładek, zaznacza-
nie fragmentów tekstu oraz zaspokajanie innych potrzeb informacyjnych.

STANdARdY W PROJEKTOWANIU INTERFEJSóW  
CzYTNIKóW  

W tej części przeanalizowane zostaną standardy dotyczące omawia-
nych wcześniej zagadnień związanych z interfejsami użytkownika, uży-
tecznością, funkcjonalnościami oraz interakcją użytkownika z czytnikiem 
e-booków. Wymienione tu zasady odnoszą się do tematyki projektowania 
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i ewaluacji tychże urządzeń i zawartego w nich oprogramowania. W trak-
cie analizy udało się również natrafić na wytyczne odnoszące się bez-
pośrednio do omawianej tu grupy nośników treści. Problematyka ujęta 
w standardach związanych z aplikacjami dotyczy następujących zagad-
nień, tj.: prezentacji interfejsu, jego użyteczności i architektury informa-
cji, metod projektowania i oceny funkcjonalności, interakcji użytkownika 
z aplikacją oraz wzorców projektowych w odniesieniu do urządzeń, m.in. 
z uwzględnieniem ergonomii. 

Oprogramowanie sprzętowe czytnika e-książek (ang. firmaware) speł-
nia podobne funkcje, co systemy operacyjne komputerów i smartfonów 
– również wykorzystuje się w nich hipertekstowość jako mechanizm 
interakcji użytkownika z aplikacją. z tego powodu wytyczne związane 
z projektowaniem oraz użytecznością zarówno stron WWW, jak i aplikacji  
mobilnych, mogą być stosowane do projektowania i oceny czytników  
e-booków. Analiza zebranego materiału pozwoliła na wyodrębnienie 
czterech rodzajów standardów, które bardziej szczegółowo zostaną 
przedstawione w dalszej części, tj.: zasady, wzorce, wytyczne oraz nor-
my. Kolejność nie jest przypadkowa, ponieważ z obserwacji poczynionej 
w trakcie analizy zasobów okazało się, iż wydanie normy poprzedza pub-
likacja artykułów zawierających m.in. wyniki badań, zalecenia, zasady 
i wytyczne (Bevan, 2006, s. 371). Normalizacja zasad i wzorców może być 
więc uznana za formę usankcjonowania wcześniejszych wyników badań 
w danej dziedzinie i rekomendację do powszechnego stosowania zawar-
tych w normach rozwiązań.

 

zASAdY W PROJEKTOWANIU I  EWALUACJI INTERFEJSóW 
CzYTNIKóW  

zasadami określa się listę reguł służących osiąganiu danego celu, 
w tym przypadku – otrzymania funkcjonalnego i użytecznego produk-
tu informacyjnego na urządzenia mobilne. Jednym z najstarszych i naj-
bardziej znanych zbiorów zasad są heurystyki projektowania interfejsów 
użytkownika autorstwa Jacoba Nielsena (1995; Pearrow 2002, s. 128-137). 
Heurystyka to powszechnie znane zasady służące m.in. do rozwiązywa-
nia problemów i oceny wydajności. Tzw. heurystyki Nielsena powstały 
w 1990 r., nadal jednak zachowały aktualność, uznaje się je za podstawę 
projektowania i oceny użyteczności aplikacji i serwisów internetowych. 
Lista zasad wg J. Nielsena przedstawia się następująco:

1. Pokazuj status systemu.
2. zachowaj zgodność pomiędzy systemem a rzeczywistością.
3. daj użytkownikowi pełną kontrolę.
4. Trzymaj się standardów i zachowaj spójność.
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5. zapobiegaj błędom.
6. Pozwalaj wybierać zamiast zmuszać do pamiętania.
7. zapewnij elastyczność i efektywność.
8. dbaj o estetykę i umiar.
9. zapewnij skuteczną obsługę błędów.

10. zadbaj o pomoc i dokumentację.

Wskazówki te są swoistym kanonem, który może być również wyko-
rzystywany do projektowania i ewaluacji użyteczności e-booków. Były 
one wielokrotnie omawiane w literaturze związanej z użytecznością, inży-
nierią oprogramowania, projektowaniem serwisów internetowych (m.in. 
Pearrow, 2002, s. 128-137) dlatego autor tylko zasygnalizował ich istnienie, 
zainteresowanych odsyłając do blogów i zasobów w sieci poświęconych 
tej tematyce.

Projektanci i badacze interfejsów czytników mogą opierać się także na 
tzw. Ośmiu złotych zasadach projektowania interfejsu wg Bena Shneidermana 
(ang. Eight golden rules of interface design):

1. dążenie do spójności. zasada ta podkreśla znaczenie jednolitości 
i konsekwentnego stosowania nazw, kolorów, fontów, układu itp.

2. zaspokojenie wszechstronnej użyteczności. Reguła wskazuje na 
potrzebę rozpoznania potrzeb różnych grup użytkowników, co 
wpływa m.in. na transformację treści: zgodnie z tą zasadą interfejs 
należy dopasowywać do potrzeb i oczekiwań użytkowników, np. 
dla początkujących w danej dziedzinie, seniorów, osób z niepełno-
sprawnościami itp.

3. oferowanie sprzężenia zwrotnego. dla każdej akcji użytkownika 
powinna istnieć informacja zwrotna od systemu.

4. Projektowanie dialogów. dostarczanie jasnych i czytelnych komu-
nikatów o rozpoczęciu, środku (przebiegu) i zakończeniu określo-
nego działania.

5. Unikanie błędów. zaplanowanie działania interfejsu po wykryciu 
błędu użytkownika, które powinno polegać np. na zaoferowaniu lo-
gicznej, konstruktywnej i szczegółowej instrukcji odzyskiwania. Np. 
w czytniku Kindle po wybraniu funkcji delete This Book, system 
pyta: „Are you sure you want to delete this book?”. 

6. Umożliwienie łatwego odwrócenia działań. Cecha ta łagodzi nie-
pokój użytkownika, ponieważ wie on, że błędy można cofnąć, co 
zachęca do eksploracji nieznanych opcji.

7. Wsparcie wewnętrznego poczucia kontroli. doświadczeni odbior-
cy pragną poczuć, że interfejs reaguje na ich działania. zaskakująca 
reakcja interfejsu, niemożność uzyskania lub utrudnienia w uzyska-
niu niezbędnych informacji i niemożność wywołania pożądanego 
działania powodują niepokój i niezadowolenie.
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8. zmniejszenia obciążenia pamięci krótkotrwałej. Reguła zaleca-
jąca, aby projektujący unikali interfejsów, w których użytkownicy 
muszą pamiętać informację z jednego ekranu, a następnie użyć jej 
na innym ekranie. Np. w e-bookach ostatnio czytany tekst powinien 
być widoczny na pierwszym planie po uruchomieniu urządzenia 
i natychmiast przenosić do miejsca w którym przerwano lekturę 
(Shneiderman, Plaisant, 2010, s. 88-89).

Innymi zasadami, których stosowanie ułatwia projektowanie, ana-
lizowanie lub ocenianie jakości i użyteczność czytników e-książek będą 
m.in. propozycje natury ogólnej odnoszące się do aplikacji mobilnych 
autorstwa wspomnianego już Luke’a Wroblewskiego (2010, 2011) oraz 
Steve’a Kruga (2014). Książki i artykuły Wroblewskiego zawierają pora-
dy przede wszystkim dla projektantów interfejsów użytkownika oraz in-
terakcji z aplikacjami, np. przybliża on koncepcję projektowania zwaną 
mobile first1. zasady Kruga (2014) przeznaczone są zarówno dla projek-
tantów, jak i testerów użyteczności, związane są procesem projektowania 
(np. „opracuj treść tak, by ułatwiała szybkie przeglądanie”) (Krug, s. 51-
53), zachowaniami użytkowników (np. „nie czytamy stron internetowych, 
my je przeglądamy”) (Krug, s. 32-33).

    

WYTYCzNE I  WzORCE

Wytyczne to wskazówki oparte na solidnych fundamentach, jakimi są 
wyniki badań naukowych lub dobra praktyka. Bogatym źródłem wytycz-
nych dotyczących projektowania funkcjonalnych stron WWW jest publi-
kacja elektroniczna, pt. Research-Based Web Design & Usability Guidelines 
(2006), wydana przez U.S. department of Health and Human Services’  
(Amerykański departament zdrowia i Opieki Społecznej). zawarto w niej 
209 wskazówek (Research-Based…, s. XV) opartych na wynikach badań 
z branży user experience, użyteczności oraz interakcji człowieka z kompu-
terem. Całość podzielono na 18 rozdziałów odpowiadających zagadnie-
niom związanym z: dostępnością, projektowaniem strony głównej, na-
wigacji, formatowania tekstu, zastosowania tzw. widgetów. Co prawda 
data wydania Guidelines (2006 r.) wskazuje, że opublikowano je rok przed 
premierą iPhone’a i e-czytnika Kindle (Johnson, 2013), jednak wciąż za-
chowują aktualność istotną dla projektantów i badaczy tego zagadnienia.  

Wzorzec projektowy zawiera optymalne rozwiązanie problemów czę-
sto pojawiających się w projektowaniu systemów informacyjnych, będące 
efektem badań i doświadczeń. zestawy wzorców interfejsów przydatnych 

1 Jest to podejście w projektowaniu środowisk cyfrowych, wg którego budowanie aplikacji, stron 
internetowych itd. rozpoczyna się od dopasowania wyglądu i scenariuszy użycia do małych ekranów 
urządzeń mobilnych, następnie stopniowo rozszerzając projekt na duże ekrany (Wroblewski, 2010).
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np. projektantom oraz specjalistom od interakcji człowieka z komputerem 
znaleźć można w książkach  Jenifer Tidwell (2012, s. 439-471) oraz There-
sy Neil (2014). druga ze wspomnianych autorek opublikowała obszerny 
zbiór (galerię) wzorców interfejsów dla aplikacji mobilnych adresowa-
nych do projektantów i programistów (tzw. deweloperów). dodatkowym 
atutem są przykłady wzorców interfejsów (ekranów) aplikacji mobilnych, 
które mogą inspirować podczas projektowania nawigacji, formularzy, ta-
bel, interfejsów wyszukiwawczych itp. (Neil, 2014).

Oprócz wymienionych źródeł wytycznych warto zwrócić uwagę na 
portal UX Planet (uxplanet.org), w którym znajdują się porady dotyczące 
badania i projektowania interfejsów urządzeń mobilnych, np. artykuł Ni-
cka Babicha (2016) pt. Basic Patterns for Mobile Navigation.

 

NORMY

Norma jest dokumentem, który zawiera ustalone zasady, wytyczne 
lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub 
ich wyników w celu uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania 
w określonym zakresie (Grabowska, 2001, s. 11). W Polsce opracowy-
waniem, publikowaniem i wdrażaniem norm zajmuje się Polski Komitet 
Normalizacyjny (PKN). Standardy wydawane przez PKN opierają się 
m.in. na normach europejskich (EN), np. poprzez wprowadzanie na ry-
nek polski wytycznych wydanych przez Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną (ISO – International Organization for Standardization)2. 
Większość norm dotyczących interfejsów oraz użyteczności wydała właś-
nie ISO, tylko część z nich posiada polski odpowiednik, np. PN-EN ISO 
9241-910:20113 Ergonomia interakcji człowieka i systemu – Część 910: Postano-
wienia ramowe dotyczące interakcji dotykowej oraz interakcji haptycznej (listo-
pad 2011) oraz  PN-EN ISO 9241-920: Część 920:2016-09: Wytyczne dotyczą-
ce interakcji dotykowej oraz haptycznej.

Spora część norm z zakresu szeroko rozumianego obszaru user ex-
perience, czyli doświadczeń użytkownika sklasyfikowana została w Sekto-
rze zagadnień Podstawowych i Systemów zarządzania4 oraz w następu-
jących działach ICS (Międzynarodowej Klasyfikacji Norm): 

2 Więcej nt. organizacji zajmujących się normalizacją można przeczytać w: Grabowska, M. (2001). 
Normalizacja w zakresie informacji i dokumentacji w Polsce w latach 1993-2000. „Przegląd Biblioteczny”, 
z ½, s. 11-38.; Rygiel, p. (2013). Międzynarodowe normy ISO z dziedziny informacji i dokumentacji z lat 
2000-2013 i ich implementacja w polskim systemie normalizacyjnym. Komunikat. „Bibliotheca Nostra: śląski 
kwartalnik naukowy”, 2013, nr 4, 96.

3 Skróty PN-EN ISO oznaczają normę europejską, która jest równocześnie normą ISO, wprowa-
dzoną do zbioru Polskich Norm (zob. Grabowska, 2001, s. 14).

4 Sektory normalizacji są jednym ze sposobów tematycznego wyszukiwania norm. Lista sektorów 
dostępna jest na stronach PKN, pod adresem: https://www.pkn.pl/normalizacja/sektory-normalizacji 
[dostęp: 10.05.2021].. 
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• 13.180: Ergonomia,
• 35.080: Oprogramowanie,
• 35.200: Interfejsy i urządzenia łączące,  
• 35.240: zastosowanie technologii informacyjnej, 
• 35.240.30: zastosowanie TI w informacji, dokumentalistyce i działal-

ności wydawniczej. 

dzięki tej klasyfikacji można śledzić nowości i przeglądać ofertę nie 
tylko Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ale także innych ośrodków 
normalizacyjnych, np. w Szwecji (SIS, Swedish Standards Institute), Ka-
nadzie (The Canadian Standards Association, CSA), Szwajcarii (Webstore 
International Electrotechnical Commission), Estonii (Estonian Centre for 
Standardisation). ze względu na obszerność tematyki w tej części wymie-
nione zostaną tylko wybrane przykłady norm, które zdaniem piszącego te 
słowa są szczególnie ważne w projektowaniu i ocenie interfejsów środo-
wisk informacyjnych, takich jak: strony WWW, aplikacje mobilne, doku-
menty elektroniczne. 

Normy dotyczące interakcji człowieka z komputerem (ang. Human-
Computer Interaction) były przedmiotem badań Nigela Bevana (2006,  
s. 362). W tej grupie tematycznej wyodrębnił on cztery kategorie:

1. Wykorzystanie produktu (skuteczność, wydajność, i zadowolenie 
w konkretnym kontekście użytkowania).

2. Interfejs użytkownika i interakcja.
3. Proces zastosowany do opracowania produktu.
4. zdolność organizacji do zastosowania projektowania zorientowane-

go na użytkownika. 

Wśród analizowanych źródeł niewielka liczba dotyczy zagadnień ksią-
żek elektronicznych. Należy do nich PN EN 62524:2011E: Systemy i urzą-
dzenia multimedialne – Multimedialne książki i publikacje elektroniczne 
– Format czytelnika dla publikacji elektronicznych. W normie tej określo-
no rodzaje formatu czytelnika dla e-publikacji multimedialnych wykorzy-
stywanych do wymiany danych o e-bookach między wydawcami i czy-
telnikami. zawiera także zalecenia dotyczące procesu tworzenia formatu 
dla książki elektronicznej od strony technologicznej z uwzględnieniem 
niskich wymagań dla parametrów urządzenia (e-czytnika) oraz wyboru 
rodzaju układu (ang. layoutu) w zależności od ekranu wyświetlacza. 

Prawdopodobnie najczęściej cytowaną normą obejmującą wymienio-
ne przez Bevana (2006) kategorie jest wspomniana już ISO 9241, której 
pierwsze części powstały już 1983 r. (Bevan, 2006, s. 363) W Polsce ukazała 
się pod tytułem PN-EN ISO 9241: Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy 
biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). 
Pod tym tytułem wydano pierwsze 17 części. Od numeru 20 tytuł został 
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zmieniony na Ergonomia interakcji człowieka i systemu. Normy ISO 9241 ad-
resowane są do następujących grup odbiorców:

a) Programiści i projektanci interfejsów użytkownika, którzy chcą wy-
korzystać normę podczas procesu projektowania;

b) dostawcy treści, generujący i zarządzający zawartością strony inter-
netowej lub aplikacji;

c) Twórcy oprogramowania narzędziowego do tworzenia treści;
d) Autorzy poradników dotyczących modeli interfejsów użytkownika, 

przeznaczonych dla ich projektantów;
e) Testujący, odpowiedzialni za ocenę zgodności produktu z zalece-

niami ISO;
f) Nabywcy, którzy chcą powoływać się na normy w procesie zaopa-

trzenia w produkt5.

Norma PN-EN ISO 9241:  Ergonomia interakcji człowieka i systemu posia-
da kilkadziesiąt części należących do następujących sektorów tematycz-
nych związanych z interfejsami i ich użytecznością: 

• części 100+: interfejs oprogramowania, 
• części 200+: Human Centered design, 
• części 300+: wizualizacja, wyświetlanie,
• części 400+: fizyczne urządzenia wejściowe,
• części 900+: interakcja haptyczna.

Nietrudno się domyślić, iż ostatnia z grup tematycznych bezpośrednio 
związana jest z dotykową obsługą zarówno urządzeń mobilnych, jak i ko-
munikacji za pomocą gestów. W tym obszarze ukazały się części  o nume-
rach: 910, 920, 940 i 960. W części 920 zawarto zalecenia dotyczące interak-
cji dotykowej sprzętu i oprogramowania. Ponadto obejmuje ona wytyczne 
dotyczące projektowania oraz oceny sprzętu, oprogramowania, a także 
możliwych kombinacji wzajemnego oddziaływania sprzętu i oprogramo-
wania, w tym m.in.: dotykowe kodowanie informacji (danych tekstowych, 
graficznych i kontrolnych), projektowanie obiektów haptycznych, rozpla-
nowanie przestrzeni dotykowej oraz techniki interakcji. W dziale 7. In-
teraction (interakcja) omówiono wskazówki dotyczące nawigacji w prze-
strzeniach haptycznych. Nawigacja jest istotnym elementem architektu-
ry informacji w serwisach internetowych i aplikacjach mobilnych, także 
w e-czytnikach pełni kluczową funkcję, od której zależą pozytywne wra-
żenia użytkowników (Ilustr. 5). W normie tej podano osiem wytycznych 

5 Grupy odbiorców nieco różnią się w zależności od zawartości normy z tej serii, lista odbiorców 
powstała na podstawie norm: PN-EN ISO 9241-1:2001/A1:2005 Wymagania ergonomiczne dotyczące pra-
cy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT) – Ogólne wprowadzenie,  
s. 10 oraz PN-EN ISO 9241-151:2008: Ergonomia interakcji człowieka i systemu – Część 151: Wytyczne 
dotyczące interfejsów użytkownika stosowanych w sieci World Wide Web, s. 6.
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nt. nawigacji, m.in.: „7.1.5. zapewnienie odpowiednich technik nawiga-
cyjnych. System powinien zapewniać najbardziej odpowiednią technikę 
nawigacji (np. rysik, palec, wiele palców, obie ręce), na podstawie a) doce-
lowych użytkowników, domen i celów zadania, b) rozmiaru rzeczywistej 
lub wirtualnej przestrzeni, gęstości obiektów i ich właściwości, c) układu 
przestrzeni dotykowej” (PN-EN ISO 9241-920, s. 15-16). Oprócz zaleceń 
dotyczących technik nawigowania norma ta zaleca stosowanie narzędzi 
ułatwiających zrozumienie przestrzeni dotykowej (ang. tactic/haptic space), 
rozpoznania i dokładnego określenia obiektów i ich funkcji w przestrzeni 
(s. 16). W dziale ogólnych wskazówek dotyczących również oprogramo-
wania (3.1.4) zaleca się stosowanie jednolitych etykiet, które w haptycz-
nym interfejsie powinny być: jednakowe pod względem rozmiaru i odle-
głości, zlokalizowane według jednolitej zasady i równomiernie rozmiesz-
czone (s. 2) . Najnowsza z omawianej tu grupy norm dotycząca interakcji 
haptycznej PN EN-ISO 9241-960 odnosi się do komunikacji za pomocą 
gestów, które w praktyce nie mają zastosowania w interakcji z e-czytni-
kiem. Norma ISO 9241 z numerem 940 nie została jak dotąd wdrożona 
do Polskich Norm, nie figuruje również na liście w Programie prac PKN6.

Ilustr. 10. Obszary aktywne haptycznie służące do przesuwania stron 
(metafora przewracania strony). Kindle Paperwhite 3 

Źródło: oprac. własne.

6 Program prac PKN znajduje się na stronie Program prac PKN pod adresem: https://pzn.pkn.pl/
tc/#/work-program.
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Pośrednio związane z interfejsami e-booków oraz ich architekturą in-
formacji są trzy normy z serii PN-EN ISO 14915 – Ergonomia oprogramo-
wania do multimedialnych interfejsów użytkownika: część 1: Zasady i zakres 
projektowania7, część 2: Multimedialna nawigacja i kontrola, część 3: Dobór 
i kombinacja środków przekazu. Na szczególną uwagę zasługuje część 2, po-
święcona nawigacji, w której przedstawiono rekomendacje nt. nawigacji 
między różnymi obiektami multimedialnymi, segmentami prezentacji 
i fragmentami treści oraz sterowaniem nimi (PN-EN ISO 14915-2:2004).

Kolejną grupą dokumentów normatywnych niewprowadzonych jesz-
cze w Polsce są normy z zakresu technologii informacyjnej oznaczone: 
ISO/IEC 30113-1:2015(en) Information technology – User interface – Ges ture-
based interfaces across devices and methods – part 1: Framework oraz ISO/IEC 
30113-11:2017(E) Information technology – User interface – Gesture-based in-
terfaces across devices and methods – part 11: Single-point gestures for common 
system actions. W drugiej z wymienionych norm opisano m.in. sposób opi-
su gestów (Ilustr. 10a, 10b, 11). Ponadto zamieszczono w niej kategoryza-
cję gestów oraz zalecenia dotyczące ich stosowania i opisu, np. gestów- 
-komend oraz gestów kierunkowych.

Ilustr. 10a. Pojedyncze kółko stanowi punkt początkowy gestu 

Źródło: ISO/IEC 30113-11:2017(E), s. 3.

Ilustr. 11b Punkt końcowy gestu reprezentowanego przez okrąg z kropkowaną linią 
Źródło: ISO/IEC 30113-11:2017(E), s. 3.

Ilustr. 12. Odmiana gestu „Lewa”, tzn. „Przesunięcie w lewo”. dwie strzałki oznaczają „szybszy” 
skok gestu „Lewo”. Taki sposób wizualizuje się gestu  „strzepnięcia”

 Źródło: ISO/IEC 30113-11:2017(E), s. 3.

7 Szczegółowy opis norm, o których wspomniano w artykule zamieszczono w Bibliografii.
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POdSUMOWANIE

Rezultaty analizy omówionych standardów wskazują, iż nieliczne 
z nich dotyczą wyłącznie e-czytników. z wyjątkiem pojedynczych roz-
działów lub artykułów w zasadzie nie poświęcono tej grupie urządzeń 
zbyt wiele uwagi (Tab. 1). Przyczyną może być fakt, iż w czytnikach e-ksią-
żek wykorzystano podobne funkcje, jak w tabletach i smartfonach. Różnią 
się technologią budowy ekranu, w tabletach jest on szklany w e-czytni-
kach zastosowano e-papier. Jednak elementy interfejsu aplikacji, interak-
cja i wrażenia użytkownika pozostają podobne do tych, jakie towarzyszą 
użytkownikom innych urządzeń mobilnych. 

Popularność książek elektronicznych w Polsce i na świecie sprawia, iż 
istnieje realna potrzeba prowadzenia badań w zakresie nie tylko prefe-
rencji czytelniczych, ale również użytkowania e-booków i ich czytników. 
zagadnienie książki elektronicznej dotyczy wielu problemów: sprzętu, 
oprogramowania, treści, formatu pliku i użytkowników – są to odrębne 
tematy, które mogą być przedmiotem badań. W 2017 r. ISO wydało kolej-
ną część normy ISO 9241-940:2017 Ergonomics of human-system interaction – 
Part 940: Evaluation of tactile and haptic interactions, która jak już wspomniano 
nie została jeszcze wprowadzona przez PKN (Normy Międzynarodowe… 2021). 
Pojawia się w niej m.in. definicja haptycznego interfejsu użytkownika (ang. haptic 
user interface): „jeden lub więcej efektów haptycznych zaprojektowanych 
w oprogramowaniu, aby umożliwić użytkownikowi interakcję dotyko-
wą” (ISO 9241-940:2017(E), s. 2). do grupy norm tematycznie związanych 
z omawianym tu zagadnieniem, lecz jak dotąd również nie wdrożonych 
przez PKN, znajdują się dokumenty z serii ISO/IEC 11581 Information tech-
nology — User interface icons. Dotyczą projektowania i stosowania ikon8 w in-
terfejsach użytkownika. Norma ta składa się jak dotąd z ośmiu części (ISO. 
Online…, 2014).

W zakresie interakcji dotykowej ISO planuje wydać następujące części 
normy ISO 9241: 

•	 900: Introduction to tactile and haptic interactions 
•	 930: Tactile and haptic interactions in multimodal environments 
•	 971: Tactile and haptic interfaces to publicly available devices.

Powyższe przykłady nie wyczerpują listy standardów, które mogą być 
wykorzystywane w projektowaniu architektury informacji aplikacji mo-
bilnych i e-czytników oraz w ewaluacji i pomiarze ich użyteczności. Bi-
bliografia z tego zakresu jest bardzo bogata – niewątpliwie z biegiem cza-

8 W normie tej znajduje się m.in. definicja ikony „symbol interfejsu użytkownika reprezentują-
cy obiekt i / lub funkcję systemu komputerowego”. Cyt. za ISO/IEC 11581-10:2010(en)  Information 
technology – User interface icons – Part 10: Framework and general guidance. (dostęp: 25.09.2020]. 
dostępny w WWW: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:46445:en)>. 
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su liczba standardów, które nawiązują do tematów omawianych w tym 
artykule będzie się zwiększać, informacje o tym można znaleźć na stronie 
PKN (Program prac…). Na koniec warto zauważyć, iż znajomość wytycz-
nych przydatna jest również wnioskodawcom ubiegającym się o dofinan-
sowanie projektów o charakterze informatycznym. Wymaga się od nich 
m.in. dostosowania planowanego projektu do określonych zaleceń i norm, 
przykładem są m.in. wymagania merytoryczne Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa (Przewodnik po merytorycznych…, s. 3).     
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USeFUlneSS oF e-booK readerS in tHe ligHt  
oF StandardS

KEYWORdS: E-book readers. E-books. Standardization. Standards. Usefulness. Informa-
tion architecture.

ABSTRACT: thesis/objective – The main aim of the article is to present selected stan-
dards supporting the design and evaluation of application interfaces of e-book reading 
devices (e-readers). research methods – The author used a comparative method and lite-
rature analysis in his research. E-readers belong to the group of mobile devices and, similar 
to most of these devices, they are operated by touch (haptically). Haptic manipulation 
brings new possibilities, but also limitations unknown to the users who are acquainted, 
for example, with a computer mouse only. results and conclusions – The result of the re-
search is grouping of standards into three categories: principles, guidelines and standards. 
Principles include Jakob Nielsen and Steven Krug heuristics while guidelines cover publi-
cations by Jennifer Tidwell and Theresa Neill. Another category are standards concerning 
haptic control, i.e.: PN EN-ISO 9241: Ergonomics of human and system interaction – Part 
910: Framework for tactile and haptic interaction, Part 920: Guidance on tactile and haptic 
interactions (2016), Part 960: Gesture and Interaction Framework and Guidelines.
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oMniS albo Pytania bez odPoWiedzi

Inauguracja projektu miała miejsce w gmachu Biblioteki Narodowej 7 lute-
go 2017 r. Uczestniczyło w niej, jak czytamy w sprawozdaniu ze spotkania, 120 
przedstawicieli bibliotek z całej Polski, reprezentanci innych instytucji kultury, 
a także specjalni goście, wśród których witano „przyjaciół tego projektu, w tym 
Włodzimierza Boleckiego, wiceprezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”1. 
E-usługa OMNIS to obok Patrimonium, największy, wedle słów dyrektora BN, 
projekt w historii polskiego bibliotekarstwa2. Prace koncepcyjne nad ostatecz-
nym jego kształtem trwały kilka lat. W 2016 r. BN zorganizowała spotkania in-
formacyjne na temat formuły, koncepcji i celów projektu. W tym samym roku 
OMNIS został wybrany do finansowania w konkursie „Wysoka jakość i do-
stępność e-usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa. Realizacja trzyletniego programu rozpoczęła się w październiku 2016 r., 
przyznana kwota dofinansowania przekroczyła 63 mln zł3. Nie dziwi więc uro-
czysta oprawa, która towarzyszyła jego inauguracji. Spotkanie prowadził Tomasz 
Makowski, dyrektor BN, na scenę zapraszani byli pracownicy biblioteki, odpo-
wiedzialni za realizację przedsięwzięcia. W trakcie podniosłej gali wyświetlono 
kilkuminutowy materiał promujący główne założenia projektu. Przytoczmy po-
czątkowe zdania wygłaszane przez narratora tego materiału filmowego. „W Pol-
sce mamy 32 tys. bibliotek, a w nich miliony książek. Czytelnik, aby znaleźć 
konkretną publikację, zmuszony jest przeszukać katalog każdej z nich z osobna. 
A gdyby tak mieć dostęp do wszystkich księgozbiorów z jednego miejsca? Nie-
możliwe? A jednak! Wszystko za sprawą projektu OMNIS”4. Czy jest dziełem 
przypadku, iż inauguracyjny materiał, promujący to przedsięwzięcie, zawiera 
niezgodne z rzeczywistością stwierdzenie? zatem u podstaw tego projektu przy-

1 Inauguracja projektu Biblioteki Narodowej „e-usługa OMNIS [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostęp-
ny w WWW: https://bn.org.pl/aktualnosci/216-inauguracja-projektu-biblioteki-narodowej-e-usluga
-omnis.html; Konferencja otwierająca projekt OMNIS [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: 
https://www.bn.org.pl/projekty/omnis/wideo.

2 T. Makowski,  Otwieramy magazyny! w: Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2017. warszawa 
2018, s. 5. 

3 Lista projektów wybranych do dofinansowania [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/26215/listaprojektow21.pdf. dokładna kwota to 
63 359 669 zł, z czego udział funduszy europejskich to 53 595 898,87 zł. 

4 OMNIS ‒ innowacyjny projekt Biblioteki Narodowej [wideo] [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny 
w WWW: https://www.youtube.com/watch?v=yme9Ts4aKuo&feature=emb_logo. Materiał dostęp-
ny również w: https://www.bn.org.pl/aktualnosci/216-inauguracja-projektu-biblioteki-narodowej-e- 
usluga-omnis.html.
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jęto fałszywe założenie, iż w Polsce Anno domini 2017 nie funkcjonują katalogi, 
programy, narzędzia, które umożliwiają przeszukanie zawartości wielu placó-
wek bibliotecznych. I wypowiedź ta nie pada z ust słabo zorientowanego w te-
macie publicysty, lecz pojawia się w materiale sygnowanym przez Bibliotekę Na-
rodową, co więcej, ta teza uzasadniać ma, niejako sankcjonować, wartość i sens 
głównej koncepcji programu OMNIS. Bez wątpienia mamy do czynienia z zabie-
giem świadomym. To Biblioteka Narodowa dzierży wszak w swoich rękach siły 
i środki, tak należy rozumieć politykę informacyjną tej placówki, które zmienią 
oblicze polskiego bibliotekarstwa. Ranga i pozycja centralnej biblioteki państwa 
usuwa w cień inne inicjatywy. Przedsięwzięcia podejmowane przez pozostałe in-
stytucje biblioteczne w Polsce stanowią wszak mało znaczące epizody. Narodowa 
Książnica wytycza szlak fundamentalnych przemian w polskim bibliotekarstwie. 
Biblioteka Narodowa w kolejnych materiałach, notach, dokumentach, które to-
warzyszyć będą realizacji projektu OMNIS, konsekwentnie ignorować będzie in-
stytucje, działania, programy, w których sama nie bierze udziału, a których funk-
cjonowanie przeczy owej tezie (która w istocie stanowi fundament uzasadniający 
powołanie do życia projektu OMNIS) o konieczności przeszukiwania przez użyt-
kownika każdego katalogu bibliotecznego z osobna. 

Nie znajdziemy w oficjalnych materiałach dotyczących samego projektu, jak 
i jego realizacji wzmianek o NUKAT, o innych katalogach centralnych w polskich 
bibliotekach czy takich narzędziach, jak multiwyszukiwarki. Pojawią się o nich 
wzmianki jedynie z konieczności, w odpowiedziach pracowników BN na pytania 
bibliotekarzy uczestniczących w spotkaniach informacyjnych. A przecież w 2017 r. 
NUKAT obchodził piętnastolecie istnienia, katalog współtworzyło wówczas 
158 bibliotek5, w styczniu owego roku baza rekordów bibliograficznych liczyła 
3,5 mln pozycji, baza kartoteki haseł wzorcowych zawierała ponad 5,5 mln re-
kordów6. Nie ulega wątpliwości, iż NUKAT należał wówczas i nadal należy do 
wąskiego grona najważniejszych, fundamentalnych osiągnięć polskiego bibliote-
karstwa. Udało się przecież z sukcesem powołać do życia instytucję, którą współ-
tworzą największe biblioteki naukowe w Polsce, która sprawnie działa, poszerza 
z każdym rokiem krąg współkatalogujących placówek, a samo jej funkcjonowa-
nie podważa tezę, iż harmonijna współpraca polskich bibliotek to raczej mit niż 
rzeczywistość. Nie warto już przypominać, iż Biblioteka Narodowa po krótkim 
okresie wycofała się ze współpracy z NUKAT-em. O powodach rozstania wiele 
pisano w swoim czasie, należy zgodzić się z supozycją Ewy Kobierskiej-Maciusz-
ko, że zapewne główna przyczyna leżała w ambicjach osób, kierujących centralną 
biblioteką państwa. „Czy to możliwe, że wyłącznie zagrały ambicje kolejnych dy-
rektorów BN, że to nie oni prowadzą ten projekt – czytamy w artykule kierowni-
ka NUKAT-u – i nie honor im wchodzić do niego na takich samych zasadach jak 
pierwsza lepsza biblioteka szkoły wyższej (nie było tak, byli dla nas priorytetem 
i mieli liczne pierwszeństwa). Te pytania nie dają mi spokoju…”7. 

5 Sprawozdanie Centrum NUKAT BUW za rok 2017 [Warszawa 2018], s. 3.
6 Internet Archive. Wayback Machine [zapis archiwalny, styczeń 2017 r.] [online]. [dostęp: 9.04.2021]. 

dostępny w WWW: https://web.archive.org/web/20170119152316/http:/cen trum.NUKAT.edu.pl/pl.
7 e. Kobierska-Maciuszko (2019), z frontu walki o NUKAT. Tytuł Ujednolicony [online], nr 1 (zeszyt 

specjalny) s. 4; [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://kwartalnik.NUKAT.edu.pl/wp-content/
uploads/2019/07/TU_24_2019_strony.pdf.
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Przypomnijmy też, iż od 2001 r. dostępny jest wirtualny katalog KaRo (Kata-
log Rozproszony Bibliotek Polskich) w postaci multiwyszukiwarki, bazującej na 
protokole z39.50. Opracowany przez Tomasza Wolniewicza, w 2017 r. umożli-
wiał przeszukiwanie 243 katalogów bibliotek polskich8, od NUKAT-u i BN po-
cząwszy, poprzez biblioteki akademickie oraz instytutów badawczych, biblioteki 
publiczne i pedagogiczne, na placówkach skupionych w Federacji Bibliotek Cy-
frowych skończywszy. Ponadto w 2017 r. dostęp do 18 mln opisów książek z za-
sobów ponad 2100 bibliotek publicznych9, które współkatalogują zbiory w pro-
gramie MAK+, umożliwiał portal Szukam książki10. dodajmy do tego regionalne 
katalogi centralne, przykładem dolnośląski zasób Biblioteczny, który w 2017 r. 
dysponował zasobem katalogowym 38 bibliotek publicznych dolnego Śląska11. 
To przypomnienie oczywistych i doskonale znanych środowisku bibliotekarskie-
mu instytucji i faktów, które u zarania programu OMNIS zostały konsekwentnie 
zignorowane. 

Celem projektu, efektem zaplanowanych, trzyletnich prac (1.10.2016-30.09. 
2019) miało być uruchomienie czterech odrębnych, a zarazem zintegrowanych 
e-usług publicznych, „o najwyższym stopniu dojrzałości, dostępnych w otwar-
tym Internecie”, jak podkreślano w oficjalnej charakterystyce, przygotowanej we 
wniosku do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa12. Ostatnie zdanie tej cha-
rakterystyki brzmi następująco: „Niezbędnym elementem uruchomienia e-usług 
jest także zakup oraz implementacja systemu zintegrowanego zarządzania zaso-
bami bibliotek”13. Mamy zatem przedstawioną hierarchię priorytetów. Czterem 
przedsięwzięciom organizacyjnym, informatycznym i infrastrukturalnym towa-
rzyszyć będzie zakup zintegrowanego systemu bibliotecznego. 

Te cztery filary, segmenty, moduły projektu „e-usługa OMNIS” to:
1. zintegrowana Wyszukiwarka OMNIS.
2. Repozytorium wydawnicze e-ISBN.
3. POLONA w Chmurze dla bibliotek. 
4. POLONA w Chmurze dla naukowców. 
Kardynalny cel programu, w którego nazwie nieprzypadkowe słowo OMNIS 

(wszystko) wskazywać ma na rozmach i zasięg przedsięwzięcia, został przedsta-
wiony na spotkaniu w lutym 2017 r. w jednoznacznej i niebudzącej wątpliwo-
ści formule: „Projekt <e-usługa OMNIS> polega na wdrożeniu ogólnopolskiego 
systemu informatycznego, oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich 
bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. Głównym narzędziem 

8 Internet Archive. Wayback Machine [zapis archiwalny, marzec 2017 r.] [online]. [dostęp: 9.04.2021]. 
dostępny w WWW: http://web.archive.org/web/20170305144058/https://karo. umk.pl/Karo/.

9 Internet Archive. Wayback Machine [zapis archiwalny, kwiecień 2017 r.] [online]. [dostęp: 9.04. 
2021]. dostępny w WWW: http://web.archive.org/web/20170603211202/http://szukamksiążki.pl/Szu-
kamKsiazki/.

10 Szukam książki [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: http://szukamksiążki.pl.
11 Internet Archive. Wayback Machine [zapis archiwalny, marzec 2017 r.] [online]. [dostęp: 9.04.2021]. 

dostępny w WWW:  https://web.archive.org/web/20170426150225/http://www.wbp.wroc.pl/wbp/in-
dex.php/katalogi/dolnoslaski-zasob-biblioteczny.

12 Lista projektów realizowanych w ramach Programu Polska Cyfrowa w latach 2014-2020 [online]. [do-
stęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/projek-
ty/lista-beneficjentow/.

13 Tamże. 
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będzie multiwyszukiwarka OMNIS, pozwalająca przeszukać zasoby wszystkich 
bibliotek w Polsce z jednego miejsca”14. Warto wskazać, iż we wspomnianym 
materiale filmowym, promującym OMNIS pomieszczono poszerzoną wersję tej 
charakterystyki: „Jedną z funkcji systemu OMNIS będzie multiwyszukiwarka, 
integrująca zbiory wszystkich polskich bibliotek, muzeów, innych instytucji, to-
warzystw naukowych i stowarzyszeń społecznych. dzięki konsolidacji zasobów, 
użytkownik będzie mógł w jednym miejscu poszukać i dotrzeć do interesującej 
go książki, artykułu, rękopisu, mapy czy fotografii. dowie się także, gdzie naj-
bliżej jego lokalizacji znajduje się poszukiwana przez niego publikacja”15. w ko-
lejnych doniesieniach o realizacji projektu termin multiwyszukiwarka OMNIS 
zastąpiony został określeniem zintegrowana wyszukiwarka OMNIS. Wydaje się 
to uzasadnione, ponieważ w terminologii bibliotekarskiej multiwyszukiwarka 
oznacza na ogół oprogramowanie bazujące na protokole z39.50, dzięki któremu 
możliwe jest przeszukiwanie rozproszonych zasobów danych katalogowych oraz 
metadanych. To rozwiązanie uznano wszak w fazie przygotowawczej OMNIS 
za nieprzydatne i anachroniczne16. Projekt zintegrowanej wyszukiwarki zasadzał 
się na zupełnie innym założeniu, a mianowicie koncepcji stworzenia megazasobu 
w postaci koncentratora danych (bazy danych), do którego pobrana byłaby pełna 
zawartość katalogów bibliotecznych i danych z innych instytucji kultury. Kolej-
nym krokiem byłoby systematyczne uzupełnianie tego zasobu o nowe opisy. 

Na czele zadań sytuowała się więc zintegrowana wyszukiwarka, bazująca na 
koncentratorze danych, pobieranych z placówek z całej Polski. Taką hierarchię 
priorytetów potwierdziła Marta Cichoń, kierownik projektu „e-usługa OMNIS”, 
w artykule o znamiennym tytule Wszystko dla wszystkich. „Nadrzędną wobec po-
zostałych [usług] jest sama multiwyszukiwarka OMNIS z jej podstawową funk-
cją ‒ czytamy w tekście ‒ agregowania informacji pochodzących z różnych źró-
deł, udostępniania ich w serwisie […]. Oczywiście multiwyszukiwarka OMNIS 
nie jest pierwszą ani jedyną usługą agregującą różne zbiory danych, ale zgodnie 
z założeniami projektu w stosunku do jakichkolwiek powstających na terenie na-
szego kraju rozwiązań ma mieć ona największy zakres – ma objąć nie tylko pu-
blikacje dostępne w bibliotekach wszystkich typów, a także publikacje z rynku 
wydawniczego, ale i zbiory zdigitalizowane dostępne w bibliotekach cyfrowych 
oraz publikacje pochodzące z innych instytucji kultury”17. Ponadto zasoby mul-
tiwyszukiwarki, twierdzi autorka, będą indeksowane przez „wiodące wyszuki-
warki internetowe”18. W podsumowaniu rozważań M. Cichoń powróci do prio-
rytetów programu i powtórnie podkreśli, iż „multiwyszukiwarka OMNIS jest 
usługą nadrzędną wobec pozostałych, ponieważ inne rozwijane przez Bibliotekę 

14 Inauguracja projektu Biblioteki Narodowej…
15 OMNIS ‒ innowacyjny projekt Biblioteki Narodowej [wideo]…
16 W jednym ze sprawozdań z prezentacji OMNIS czytamy, iż „rozwiązania harwestujące meta-

dane nie sprawdziły się w innych systemach” (wypowiedź dariusza Paradowskiego), „z dotychczas 
funkcjonujących przestarzałych multiwyszukiwarek, jak np. KARO korzystają głównie biblioteka-
rze”, a planowana wyszukiwarka przeznaczona będzie przede wszystkim dla czytelników (wypo-
wiedź Katarzyny Ślaskiej). zob. Protokół z prezentacji założeń projektu e-usługa OMNIS [online]. [dostęp: 
9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.bn.org.pl/download/document/1433846487.docx. 

17 M. Cichoń (2017). Wszystko dla wszystkich. Bibliotekarz, nr 7/8, s. 5. 
18 Tamże s. 6.
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Narodową serwisy mają być również dostawcami przetwarzanych przez nią da-
nych”19.  

Pierwszoplanową rolę wyszukiwarki uwierzytelniać będzie również w latach 
2017-2018 główna strona internetowa tego projektu (bn.org.pl/omnis).

Przedstawmy podstawowe założenia trzech pozostałych modułów projektu 
OMNIS.

Repozytorium wydawnicze e-ISBN gromadzić miało przekazywane przez 
wydawców elektroniczne kopie książek, których edycje papierowe wpływają do 
BN w postaci egzemplarzy obowiązkowych. Cyfrowe wersje miały docierać do 
tego zbioru przed pojawieniem się na rynku egzemplarzy drukowanych. Teksty 
publikacji byłyby indeksowane i przeszukiwane pełnotekstowo w wyszukiwarce 
OMNIS. Czytelnik przeglądając te zasoby otrzymałby zapewne w odpowiedzi 
fragmenty, frazy występujące w tekstach publikacji, podobnie jak to ma miejsce 
w nawigacji wśród tekstów objętych prawami autorskimi w Google Books. Po-
nadto wprowadzane przez wydawców metadane publikacji planowanych i za-
powiedzi wydawniczych miały być dostępne w serwisie BN, jak i indeksowane 
w wyszukiwarce Google.  

POLONA w Chmurze dla bibliotek, rozszerzenie funkcjonalności biblioteki 
cyfrowej POLONA, z jednej strony służyć miała jako archiwum dokumentów 
cyfrowych (zdigitalizowanych zasobów), przygotowywanych w polskich biblio-
tekach, zwłaszcza publicznych, z drugiej jako forum ich prezentacji w ramach 
POLONY w postaci własnej, odrębnej kolekcji. Podobnie jak pozostałe e-usługi 
OMNIS zasoby udostępniane przez biblioteki, partycypujące w tym programie 
miały być przeszukiwane przez wyszukiwarkę OMNIS.  

Celem POLONY w Chmurze dla naukowców (w dokumentacji projektowej 
określanej akronimem PdN) miało być uruchomienie serwisu umożliwiającego 
tworzenie, archiwizowanie i udostępnianie wyników badań, w tym tekstów na-
ukowych, w których wykorzystywane będą dokumenty z zasobu bibliotek cy-
frowych, łącznie z POLONĄ. W materiałach informacyjnych podkreślano wagę 
udostępnienia użytkownikom zaawansowanych narzędzi do pracy z obiektami 
cyfrowymi. Przygotowana miała być platforma komunikacji, wymiany informa-
cji między badaczami, w tym instrumentarium zarządzania pracą zespołu na-

19 Tamże.
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ukowego. Opracować miano także eksperymentalne narzędzia analizy tekstów 
i ilustracji, w tym lokalizacji elementów graficznych w obiektach cyfrowych 
oraz system automatycznej ekstrakcji bibliografii z treści dokumentów. Jak czy-
tamy w obszernej dokumentacji, „system ekstrakcji bibliografii będzie polegał 
na wyszukiwaniu przez algorytm ciągów znaków, które mogą zawierać cytaty 
bibliograficzne, w treści dokumentów. Ekstrahowane z odnalezionych cytatów 
metadane system będzie porównywał z bazą Koncentratora metadanych. Ma to 
stworzyć nowy zestaw metadanych, które zawierają adresy bibliograficzne litera-
tury (cytowań, bibliografii), wykorzystanej w danym dokumencie. dla zalogowa-
nych użytkowników PdN, po uruchomieniu tego narzędzia wyświetlone zostaną 
zidentyfikowane w ten sposób adresy bibliograficzne oraz linki do odpowiednich 
rekordów w multiwyszukiwarce OMNIS”20. zatem i ten moduł, zgodnie z filo-
zofią relacji pomiędzy poszczególnymi segmentami projektu OMNIS, miał być 
powiązany z multiwyszukiwarką. 

Projekt „e-usługa OMNIS” wzbudził z kilku powodów niemałe, co oczywiste, 
zainteresowanie środowiska bibliotekarskiego. Pierwszy to jego rozmach, wspie-
rany docelową wizją budowy narzędzi, które zmienią, zwłaszcza z perspektywy 
użytkownika, dostęp do zasobów katalogowych i bibliotecznych w Polsce. Plan 
implementacji multiwyszukiwarki OMNIS miał wymiar zgoła bezprecedenso-
wy, nie sposób bowiem wskazać analogicznego narzędzia, które umożliwiałoby 
dostęp do pełnego uniwersum danych katalogowych, metadanych dokumentów 
cyfrowych w skali ogólnopolskiej. Trudno byłoby również zlokalizować podob-
ne oprogramowanie dostępne w innych krajach. W tym sensie projekt należało 
uznać za pionierski. Nie dziwi więc, iż pierwsi jego recenzenci, obecni na inau-
guracyjnym spotkaniu nie kryli podziwu dla tak śmiałej wizji. Jędrzej Leśniewski 
(Politechnika Wrocławska) określi OMNIS jako „projekt wizjonerski”21. Andrzej 
dąbrowski, dyrektor WBP w Kielcach stwierdzi: „Ogromny projekt się szyku-
je. Przełomowy, jedyny chyba taki, jaki w ostatniej kilkudziesięcioletniej historii 
bibliotek publicznych się pojawił. No więc intrygujący, oczekiwany…”22. Mamy 
zatem do czynienia z podziwem wobec nowatorskiego projektu, który zmieni 
oblicze polskiego bibliotekarstwa23. Sceptycy, ich głosów próżno szukać w do-

20 Opis Przedmiotu Zamówienia dla: Wykonanie Dokumentacji Projektowej Systemu oferującego publiczne 
usługi dotyczące przyjmowania, przetwarzania, archiwizacji i prezentacji obiektów cyfrowych oraz metadanych 
dla Biblioteki Narodowej w Warszawie na potrzeby projektu E-usługa OMNIS. Znak sprawy XIV/264/12/17 
[online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: http://przetargi.propublico.pl/Pobieraczdokumen-
tow.aspx?action=doc&id=426728&idP=39423&MasterPage=EmptyMasterPage.

21 Jędrzej Leśniewski: biblioteka to miejsce dla ludzi, a nie przechowalnia książek [wideo] [online]. [dostęp: 
9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.youtube.com/watch?v=oGdf8HtlNqI. dostępny także w: 
https://bn.org.pl/projekty/omnis/wideo. 

22 Andrzej Dąbrowski: OMNIS to ogromny, przełomowy projekt. [wideo] [online]. [dostęp: 9.04.2021]. 
dostępny w WWW: https://www.youtube.com/watch?v=5_5MQBenUFY.  dostępny także w: https://
bn.org.pl/projekty/omnis/wideo. 

23 Por. formułę B.M. Morawiec: „cztery bezpłatne e-usługi publiczne, które zmienią przyszłość 
polskiego bibliotekarstwa”. B.M. Morawiec (2018). OMNIS ‒ jeden punkt dostępu do wszystkich zbio-
rów. Bibliotekarz, z. 6, s. 5. Podobną formułę znajdziemy w wystąpieniu dyrektora BN, który w listo-
padzie 2017 r. stwierdził: „Jest to projekt, który będzie przyszłością polskiego bibliotekarstwa. Jest on 
nowoczesny, potrzebny i wszyscy użytkownicy będą z niego korzystać”. zob. OMNIS – inwestycja 
w przyszłość polskiego bibliotekarstwa [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://bn.org.pl/
projekty/omnis/aktualnosci.
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kumentacji inauguracyjnego etapu realizacji projektu, zapewne zadawali sobie 
pytania, czy realne jest stworzenie bazy danych katalogowych, która gromadziła-
by rekordy ze wszystkich polskich bibliotek? Na jakiej zasadzie? dobrowolnego, 
gremialnego przystąpienia owych 32 tys. bibliotek do tego przedsięwzięcia? Czy 
mieliśmy do czynienia z realistycznym planem, czy utopijną wizją? Wątpliwość 
wobec założeń projektu, który zakładał stworzenie uniwersalnej megabazy sku-
mulowanych zasobów polskich bibliotek, również cyfrowych, muzeów, archi-
wów i wielu innych instytucji była w istocie konsekwencją braku jasnych reguł 
tworzenia owego zasobu.

Spróbujmy odtworzyć najważniejsze wydarzenia związane z realizacją pro-
jektu „e-usługa OMNIS”.

MULTIWYSzUKIWARKA – KONCENTRATOR  
METAdANYCH

W maju 2017 r. BN ogłasza zamówienie na wykonanie dzieła „w postaci syste-
mu informatycznego i wdrożenia e-usługi zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS 
pod nazwą Koncentrator metadanych OMNIS”24. zamówienie obejmowało przy-
gotowanie i uruchomienie zarówno koncentratora metadanych, jak i multiwy-
szukiwarki, wraz z wersją mobilną. Szacunkową wartość zamówienia określo-
no na 6 mln 415 tys. zł.25 Termin wykonania wyznaczono na 27 września 2018 r. 
Otwarcie ofert nastąpić miało w lipcu tego roku. 5 czerwca dominik Cieszkowski 
ogłosił na Twitterze wpis

To ważna informacja – koncentrator metadanych to narzędzie informatycz-
ne przygotowywane dla polskich bibliotek. Przyjrzyjmy się jego charakterysty-
ce26. Pierwszoplanowa kwestia to zaplanowany w dokumentacji zakres działania 
wyszukiwarki. Ma ona umożliwić użytkownikowi dostęp do książek, czasopism 
(w tym artykułów z czasopism), map, grafiki, fotografii, druków ulotnych, rę-
kopisów i innych dokumentów bibliotecznych oraz inwentarzy wybranych ar-
chiwów i muzeów. „Wyszukiwarka umożliwiać ma ponadto funkcję przeszuki-
wania – czytamy w dokumentacji – pełnotekstowego treści książek, czasopism 
oraz artykułów w postaci cyfrowej umożliwiające wysokojakościową eksplorację 

24 [Ogłoszenie] XIV/264/10/17 „Wdrożenie koncentratora metadanych – Zakup koncentratora metadanych 
wraz z licencjami” [online]. Biblioteka Narodowa [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: http://prze-
targi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=39275.

25 dla porządku jedynie odnotujmy, że nieco inne dane widnieją w informacji o otwarciu ofert 27 
lipca 2017 r. Wówczas wymieniono kwotę 6 319 031 zł. zob. Informacja z otwarcia ofert [online]. [do-
stęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: http://przetargi.propublico.pl/Pobieraczdokumentow.aspx?ac-
tion=doc&id=430035.

26 [Ogłoszenie] XIV/264/10/17 „Wdrożenie koncentratora metadanych…”.
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bibliotecznych zasobów informacji”27. Co kryć się miało pod ową wysokojako-
ściową eksploracją zasobów, pozostawiam domyślności czytelników. Potencjalną 
grupę odbiorców tego narzędzia oszacowano na 5,9 mln osób, przy czym pro-
gnozowano, iż w 2025 r. liczba korzystających z wyszukiwarki sięgać będzie 3,07 
mln, a liczba jej uruchomień wyniesie 5,6 mln. I żeby rozwiać wszelkie wątpliwo-
ści, odwołajmy się raz jeszcze do pomieszczonej w tym kluczowym dokumencie 
charakterystyki tego uniwersalnego narzędzia. Otóż jego działanie polegać miało 
na „zapewnieniu w jednym punkcie dostępu przeszukiwania metadanych/opi-
sów bibliograficznych i treści publikacji dostępnych na rynku, jak i będących na 
etapie przygotowania do publikacji oraz gromadzonych w zasobach wszystkich 
polskich bibliotek. W obszarze publikacji będących w planach wydawniczych 
e-usługa będzie możliwa do uruchomienia dzięki zintegrowaniu obecnie dzia-
łającej w Bibliotece Narodowej usługi e-ISBN w taki sposób, aby dane dotyczące 
publikacji, które przekazywane są przez wydawców w momencie pozyskiwania 
numeru ISBN, były dostępne w wyszukiwarce systemu OMNIS. Wykonawca 
wykona ww. integrację z rozbudowaną usługą e-ISBN o możliwość przesyłania 
przez wydawców do systemu Biblioteki Narodowej elektronicznej wersji pozycji 
przygotowywanej do publikacji oraz dodatkowo, dzięki zaindeksowaniu jej treści 
przez OMNIS, umożliwi przeszukiwanie pełnotekstowe”28. Podsumowując: wy-
szukiwarka OMNIS przeszukiwać miała zasoby wszystkich polskich bibliotek, 
identyfikować wszelkie dokumenty gromadzone w bibliotekach, od druków, po-
przez ikonografię po rękopisy, ponadto indeksować miała pełnotekstowe zasoby 
polskich bibliotek cyfrowych, ale również elektroniczne wersje publikacji książ-
kowych, składane przez wydawców do Repozytorium BN w ramach rozbudo-
wanej usługi e-ISBN. dodajmy do tego dostęp do tekstów wprowadzanych do 
POLONY w Chmurze dla naukowców, a także indeksowanie inwentarzy muzeal-
nych i archiwalnych. Odwołajmy się jeszcze do informacji podanej przez Barbarę 
Marię Morawiec, która w zespole projektowym do realizacji projektu „e-usługa 
OMNIS” kierowała informacją i promocją29. Otóż w artykule o znaczącym tytule 
OMNIS – jeden punkt dostępu do wszystkich zbiorów, autorka wśród źródeł danych, 
które zostaną zintegrowane z koncentratorem metadanych (katalogi biblioteczne, 
inwentarze archiwalne i muzealne, biblioteki cyfrowe, w tym POLONA) wymie-
nia również system wypożyczeń międzybibliotecznych Academica30. Na koniec 
tego długiego zestawienia dodajmy istotny element – przełamanie nieobecności 
danych katalogowych w szperaczkach internetowych. „Zintegrowana wyszukiwar-
ka OMNIS będzie indeksowana przez Google, co wprowadzi nową jakość – czy-
tamy na stronie Biblioteki Narodowej – w zakresie widoczności zasobów biblio-
tecznych w Internecie”31. Trudno wyobrazić sobie bardziej kompleksowy, spójny, 
konsekwentny ogólnopolski biblioteczny system wyszukiwawczy. 

27 Tamże, s. 3.
28 Tamże, s. 4.
29 Barbara Maria Morawiec kierownikiem Redakcji Serwisów Internetowych Biblioteki Narodowej [online]. 

[dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4101-barbara-maria-mo-
rawiec-kierownikiem-redakcji-serwisow-internetowych-biblioteki-narodowej.html.

30 b.M. Morawiec, OMNIS ‒ jeden punkt... s. 5.
31 Dołącz do zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: 

https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3645-dolacz-do-zintegrowanej-wyszukiwarki-omnis.html.
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do koncentratora metadanych pobierane miały być m.in. rekordy z katalogów, 
obsługiwanych przez systemy wykorzystywane w polskich bibliotekach. W tym 
kontekście wymieniano programy zagraniczne: Almę, Alepha, Voyagera, Virtuę, 
Horizona, open-sourcową Kohę i systemy polskie: MAKA+, PATRONA, LIBRĘ, 
SOWĘ, MATEUSzA, a nawet oprogramowanie Co-Liber. Co ciekawe, w zesta-
wie nie pojawił się program MOL, co zapewne oznaczało, iż katalogi bibliotek 
szkolnych nie były jednak brane pod uwagę jako źródło opisów dla koncentratora 
danych. Potwierdzenie tego znaleźć możemy w tych fragmentach dokumentacji, 
w których mowa jest o placówkach, które byłyby źródłem rekordów. Wymienio-
ne są wówczas tylko biblioteki naukowe i publiczne, o innych nie ma mowy. do 
koncentratora, zgodnie z dokumentacją, trafiać miały opisy importowane dwo-
jaką drogą. Pierwsza, automatyczna, zakładała sukcesywne pobieranie danych 
poprzez protokół OAI-PMH do koncentratora danych z użyciem tablic konwersji. 
Kolejne pobrania ograniczałyby się do importu jedynie nowych i poprawionych 
rekordów. druga metoda, bazować miała na aktywności bibliotek współpracują-
cych z systemem OMNIS. Każda z placówek eksportowałaby systematycznie (nie 
rzadziej niż raz w miesiącu) rekordy w postaci pliku do przestrzeni roboczej sys-
temu OMNIS (poprzez np. klasyczny protokół ftp). To teoria. Praktyka zweryfi-
kowała te założenia. Opracowane w BN zestawienie możliwości automatycznego 
pobierania rekordów z zasobów polskich bibliotek poprzez protokół OAI-PMH 
wskazywało, iż wśród wykorzystywanych w Polsce systemów bibliotecznych 
paradoksalnie tylko opensourcowa Koha posiadała wbudowany jako integralny 
składnik ten mechanizm, w innych systemach dostępny był on jedynie w dodat-
kowym, płatnym module (Horizon, Virtua czy Prolib), a w pozostałych był nie-
dostępny (LIBRA2000, MAK+, MATEUSz)32. W zasadzie jedyną czy dominującą 
metodą dostarczania danych do koncentratora mogło być regularne przesyłanie 
przez biblioteki plików z rekordami. dodajmy dobrowolne.

do przetargu na wykonanie koncentratora metadanych zgłosiło się osiem 
firm, w tym tak znaczący gracze na rynku informatycznym, jak Comarch czy 
asseco33. Przetarg wygrała firma SoftBlue z Bydgoszczy, która zaoferowała 
najniższą kwotę za wykonanie zamówienia (2 435 400 zł)34. W sierpniu 2018 r. 
podpisano aneks, który przedłużał pierwotny termin realizacji umowy do 
końca maja 2019 roku35, jednak już 21 grudnia 2018 r. SoftBlue poinformował 
o zakończeniu projektu. Również z Raportu BN za IV kwartał 2018 r. wynika, 
iż w grudniu tego roku zakończono prace nad odbiorem koncentratora meta-
danych36. Co zaskakujące, końcowa wartość projektu wyniosła 1 682 817,75 zł. 

32 Sposób udostępniania metadanych do zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS [online]. [dostęp: 
9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.bn.org.pl/download/document/1554197077.pdf.

33 Znak sprawy: XIV/264/10/17. Załącznik nr 1 do informacji z otwarcia ofert – Zbiorcze zestawienie ofert 
złożonych w terminie składania ofert [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: http://przetargi.
propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=39275.

34 SOFTBLUE S.A. Wygranie przetargu na dostawę koncentratora metadanych wraz z licencjami dla Bi-
blioteki Narodowej [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.bankier.pl/wiado-
mosc/SOFTBLUE-S-A-Wygranie-przetargu-na-dostawe-koncentratora-metadanych-wraz-z-licencja-
mi-dla-Biblioteki-Narodowej-7550959.html. 

35 SOFTBLUE S.A. – Podpisanie aneksu do umowy o wydłużenie realizacji zamówienia [online]. [dostęp: 
9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.parkiet.com/article/20180829/KOMUNIKATY/308299869.

36 „z uwagi na powstały spór z Wykonawcą ‒ czytamy w raporcie – zakończono współpracę 
w ramach Umowy nr 185/BN/2017 i w dniu 19.12.2018 r. podpisano protokół odbioru produktów 
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Firma SoftBlue poinformowała, iż „wartość kontraktu została zmniejszona ze 
względu na zmianę jego zakresu”37. Warto dodać, iż w lipcu 2018 r. BN ogłosiła 
kolejne zamówienie publiczne na Wykonanie prac analitycznych i programistycznych 
na potrzeby modułu OMNIS Linked Data w Koncentratorze Metadanych, stanowią-
cym część Projektu „e-usługa OMNIS”38. Termin składania ofert wyznaczono na 5 
września 2018 r. Tego dnia BN ogłosiła unieważnienie postępowania, ponieważ 
„do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta”39. Natomiast w kwietniu 2019 r. 
poinformowano, iż zakończono pierwszy etap prac programistycznych w ra-
mach owego modułu OMNIS Linked data. Biblioteka podjęła prace nad danymi 
powiązanymi, co umożliwiać miało strukturyzację danych i ułatwiać łączenie in-
formacji pochodzących z różnych źródeł40. Nieco więcej informacji znajdziemy na 
stronie firmy informatycznej Inwebit. Wynika z nich, iż to Inwebit wraz z Insty-
tutem Informatyki Gospodarczej wykonał prace analityczne i programistyczne 
na potrzeby modułu OMNIS Linked data w koncentratorze metadanych, w tym 
opracował ontologię i mapowanie metadanych41. W czerwcu tego samego roku 
BN zakończyła drugi etap prac, który obejmował m.in. przygotowanie skryptów, 
wiążących zasoby BN z zewnętrznymi bazami danych. „Wszystkie testy zakoń-
czyły się pomyślnie – czytamy w doniesieniu BN – a dzięki grafowej bazie danych 
będzie możliwe konstruowanie zaawansowanych zapytań w języku SPARQL, 
np. «zwróć wszystkie publikacje osób urodzonych w miejscowościach, w których 
znajdują się obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO»”42.  

w Sprawozdaniu BN za 2019 r. pomieszczono informacje o dalszych pracach nad 
koncentratorem metadanych, w tym o realizacji umowy z 9 stycznia 2019 r. na wy-
konanie wspomnianych już przedsięwzięć analitycznych i programistycznych na 

stanowiących efekt dotychczasowych prac Wykonawcy w ramach Etapu 3A Umowy. Kamień milo-
wy został osiągnięty w dniu 19.12.2018 r., co zostało potwierdzone protokołem odbioru tych prac”. 
W raporcie podano także informację, iż „podjęto działania zaradcze polegające na przystąpieniu do 
opracowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego 
zamawiający zabezpieczy zakończenie prac nad Koncentratorem metadanych OMNIS i Multiwy-
szukiwarką w terminie zakończenia realizacji projektu. Podjęte działania zabezpieczają terminowe 
osiągnięcie kolejnego kamienia milowego w zadaniu: Systemy biblioteczne powiązane z koncentra-
torem”. zob. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2018 roku [on-
line]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.gov.pl/web/krmc/ministerstwo-kultury-i-
dziedzictwa-narodowego5. 

37 SBE Zakończenie realizacji projektu [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https:// 
www.money.pl/gielda/komunikaty/6330067519575681.html; Zakończenie realizacji projektu Softblue S.A. 
(PLSFTBL00012) [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://newconnect.pl/komunikat?-
geru_id=148176&title=zakończenie+realizacji+projektu.

38 Biblioteka Narodowa: Wykonanie prac analitycznych i programistycznych na potrzeby modułu OMNIS 
Linked Data w Koncentratorze Metadanych, stanowiącym część Projektu „e-usługa OMNIS”. Ogłoszenie o za-
mówieniu [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: http://przetargi.propublico.pl/Oglosze-
niaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=43164&archive=true.

39 Informacja o unieważnieniu postępowania [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: http://
przetargi.propublico.pl/WynikiSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=43423&archi-
ve=true.

40 Zakończono I etap prac nad ontologią OMNIS. Kwiecień 2019 [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny 
w WWW: https://www.bn.org.pl/projekty/omnis/aktualnosci.

41 Biblioteki narodowe [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://inwebit.pl/pl/biblio-
teki-narodowe. 

42 Zakończono II etap prac nad ontologią OMNIS. Czerwiec 2019 [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny 
w WWW: https://www.bn.org.pl/projekty/omnis/aktualnosci.
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potrzeby modułu OMNIS Linked data, o zakończeniu współpracy z dotychczaso-
wym wykonawcą koncentratora, działaniach naprawczych w postaci nowego po-
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego. „zaplanowane prace – czytamy 
w sprawozdaniu – zakończyły się zgodnie z harmonogramem w dniu 30 września  
2019 r.”43 zatem wraz zamknięciem projektu sfinalizowano również prace nad 
budową owego koncentratora, który miał stanowić zasób metadanych dla zinte-
growanej wyszukiwarki OMNIS. 

Warunkiem realizacji całej usługi, oprócz kwestii technologicznych, była za-
kładana w projekcie masowa akcesja bibliotek polskich. W oficjalnym liście in-
tencyjnym, podpisanym przez d. Cieszkowskiego BN zwróciła się do bibliotek 
o udostępnienie rekordów katalogowych, które będą źródłem danych dla zinte-
growanej wyszukiwarki OMNIS. List, w identycznej formie, adresowany był do 
bibliotek dwukrotnie, pierwszy nosi datę 25 czerwca 2018 r.44, drugi sygnowany 
był 30 listopada tego roku45. Również w tym dokumencie podkreślono uniwersal-
ny charakter wyszukiwarki, która oprócz lokalizacji książek w polskich zasobach, 
umożliwi także pełnotekstowe przeszukiwanie treści książek, czasopism, artyku-
łów „wraz z prezentacją fraz w kontekstach”46. Podstawowym zadaniem biblio-
teki, która wypełni deklarację, miało być cykliczne udostępnianie danych z lokal-
nego katalogu. W postaci aneksu do listu dołączono wzór Deklaracji udostępniania 
danych na potrzeby projektu „e-usługa OMNIS”, którą należało wypełnić, w tym 
określić sposób udostępniania i odesłać patronce programu OMNIS. Biblioteka 
Narodowa nie zamieściła w żadnej postaci informacji o reakcji bibliotek, odze-
wie na ten apel, typach instytucji, które podpisały deklarację. Ile zatem bibliotek 
zgłosiło akces do projektu? Tego oczywiście nie wiemy. Co ciekawe, firma Aleph 
Polska zaadresowała do bibliotek, wykorzystujących program Aleph deklarację 
o przygotowaniu mechanizmu, umożliwiającego codzienne automatyczne wy-
syłania do systemu OMNIS danych katalogowych47. dziś wiemy, że do repozy-
torium wyszukiwarki (owego koncentratora danych) nie trafiły jakiekolwiek re-
kordy z tych bibliotek. Skądinąd wiadomo, iż projekt spotkał się z przychylnym 
przyjęciem środowiska bibliotekarskiego. Na długo przed oficjalną publikacją 
wspomnianego listu intencyjnego Rada Wykonawcza Konferencji dyrektorów 
Bibliotek Akademickich Szkół Polskich w marcu 2018 r. rekomendowała podję-
cie przez biblioteki współpracy w tym zakresie. Informowano także o gotowości 
Centrum NUKAT do jednorazowego, a następnie systematycznego przekazywa-
nia z katalogu centralnego do koncentratora danych rekordów bibliograficznych 
w uzgodnionej postaci48. 

43 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2019. Warszawa 2020, s. 96. 
44 D. C ieszkowski, List intencyjny [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.

bn.org.pl/download/document/1529994004.pdf.
45 D. C ieszkowski, List intencyjny [online]. 30.11.2018. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW:  

https://www.bn.org.pl/download/document/1543580957.pdf.
46 Tamże. 
47 Wysyłanie danych z Alepha do systemu e-usługa OMNIS Biblioteki Narodowej [online]. [dostęp: 

9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.aleph.pl/wysylanie-danych-z-alepha-do-systemu-omnis
-biblioteki-narodowej/.

48 Rekomendacja Rady Wykonawczej KDBASP w sprawie udostępniania Bibliotece Narodowej metadanych 
z informacją o publikacjach przechowywanych w bibliotekach akademickich [online]. [dostęp: 9.04.2021]. do-
stępny w WWW: http://kdbasp.bg.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Rekomendacje-OMNIS-przeka-
zywanie-danych-2018-03-29.pdf.
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zINTEGROWANY SYSTEM BIBLIOTECzNY

W licznych charakterystykach projektu OMNIS, zarówno w fazie przygoto-
wawczej, jak i w okresie jego realizacji w latach 2017-2018, w dokumentacji tech-
nicznej, notach prasowych i enuncjacjach BN, cztery e-usługi przedstawiano jako 
jądro, kluczowe zadanie, priorytet i cel całego przedsięwzięcia. zakup zintegro-
wanego systemu miał stanowić niezbędną ramę infrastrukturalną, informatyczne 
instrumentarium jego realizacji. z dzisiejszej perspektywy nie ulega wątpliwości, 
iż równoległym celem, równie istotnym, być może priorytetowym, acz nieeks-
ponowanym, miał być zakup owego oprogramowania, które zapewnić miało 
proces tworzenia alternatywnego wobec NUKAT katalogu centralnego w Polsce 
i implementację w bibliotekach jednego zintegrowanego systemu. Wizja zakupu 
wspólnego dla wielu placówek programu bibliotecznego obecna jest w wypowie-
dzi zdzisława Pietrzyka, udzielonej w lutym 2017 r. w kuluarach wspomnianej 
konferencji, inaugurującej projekt OMNIS. „Od ćwierć wieku mówiliśmy o tym 
– twierdził dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej – by był jeden system biblioteczny 
w Polsce. Niestety, rozeszło się to w sposób dla nas wszystkich niezrozumiały jak 
to się stało, ale wiadomo było, że również dekoncentracja środków to spowodo-
wała. Natomiast teraz jest szansa, żeby był jeden wspólny system dla wszystkich 
bi bliotek”49. 

W sierpniu 2017 r. BN ogłosiła w trybie przetargu nieograniczonego zamówie-
nie na zakup i implementację zintegrowanego systemu zarządzania zasobami 
dla bibliotek wraz z dostępem do systemu bibliotecznego w chmurze obliczenio-
wej w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa). docelowo system miał zostać 
zainstalowany w trzech, poza BN, bibliotekach, jednej akademickiej i dwóch pub-
licznych (wojewódzkiej i powiatowej). Wartość szacunkowa zamówienia wynosi-
ła 23 mln zł netto. Potencjalny wykonawca zobowiązany był wykazać (w ramach 
dowodu zdolności technicznej i zawodowej), że w ciągu ostatnich trzech lat wy-
konał sześć usług, w tym: minimum jedną usługę polegającą na utrzymaniu cią-
głości działania zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki w bi-
bliotece narodowej posiadającej nie mniej niż 11 mln rekordów; minimum jedną 
usługę polegającą na utrzymaniu ciągłości działania zintegrowanego systemu 
zarządzania zasobami biblioteki w bibliotece akademickiej posiadającej nie mniej 
niż 7 mln rekordów; jedną usługę polegającą na utrzymaniu ciągłości działania 
zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki, o wartości minimum 
1 mln PLN; minimum jedną usługę polegającą na utrzymaniu ciągłości działania 
zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki w konsorcjum zrze-
szającym minimum 20 bibliotek; minimum jedną usługę polegającą na utrzyma-
niu ciągłości działania zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki 
działającego w modelu SaaS; minimum jedną usługę polegającą na utrzymaniu 
ciągłości działania zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki 
działającego w chmurze obliczeniowej50. 

49 Profesor Zdzisław Pietrzyk: najważniejsze jest czytelnictwo [wideo], [online]. [dostęp: 9.04.2021]. do-
stępny w WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=016tBI_CjCs. Materiał dostępny również w: 
https://bn.org.pl/projekty/omnis/wideo>.

50 SIWZ. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Zakup i implementacja Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Zasobami dla Bibliotek. Znak sprawy XIV/264/14/17 [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny 
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Taki zestaw wymagań w zakresie dotychczasowych dokonań wykonawcy eli-
minował znaczną część potencjalnych dostawców oprogramowania. Termin skła-
dania ofert ostatecznie ustalono na koniec listopada 2017 r. do przetargu zgłosiła 
się jedynie firma Ex Libris z systemem Alma51. W kwietniu 2018 r. BN podpisała 
umowę na zakup tego systemu wraz z wyszukiwarką Primo52. Implementacja 
systemu miała stanowić wstępny etap „dostarczania narzędzi do budowy ogól-
nopolskiej sieci bibliotecznej”53. W grudniu 2018 r. BN zainaugurowała prace 
w nowym systemie.

Już w styczniu 2018 r. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa ogłosiły 
rozpoczęcie prac nad wspólnymi przepisami katalogowania oraz zainauguro-
wano przygotowania do współkatalogowania54. W czerwcu tego roku BJ poin-
formowała o przystąpieniu od 2019 r. do implementacji systemu Alma i procesu 
współkatalogowania55. W tym samym komunikacie zapowiedziano zakończenie 
współpracy z NUKAT w 2019 r. W sierpniu 2018 r. BN i BJ podpisały porozumie-
nie o współpracy strategicznej56. Rok później Biblioteka Jagiellońska rozpoczęła 
prace w systemie Alma. 

z kolei 20 lipca 2018 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie poinfor-
mowała o zakwalifikowaniu się „do pełnego uczestnictwa w projekcie OMNIS”, 
co równoznaczne było w tej narracji z przystąpieniem do współkatalogowania 
w systemie Alma, wespół z BN i BJ57. Warto zwrócić uwagę, iż w tym okresie w no-
tach BN i placówek kooperujących z nią, sformułowania o współpracy z OMNIS, 
przystąpieniu do tego projektu, nieodmiennie oznaczały akces do wspólnego 
systemu. zgodnie z logiką procesu podejmowania strategicznej współpracy z BN 
również WBP w Lublinie ogłosiła zakończenie uczestnictwa w katalogu central-
nym NUKAT w 2019 r.  

w WWW: <http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMaster-
Page&id=40064&archive=true>.

51 Cena wyniosła 21 037 500 zł. netto. Por. [Załącznik] nr 1 do Informacji z otwarcia ofert – Zbiorcze 
zestawienie ofert [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: http://przetargi.propublico.pl/Oglo-
szeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=40064&archive=true.

52 Zintegrowany System Zarządzania Zasobami dla Bibliotek [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny 
w WWW: https://bn.org.pl/projekty/omnis/zintegrowany-system-zarzadzania-zasobami-dla-bibliotek.

53 Biblioteka Narodowa kupiła nowy system do katalogowania i udostępniania zbiorów [online]. [dostęp: 
9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3455-biblioteka-narodowa-kupila-
nowy-system-do-katalogowania-i%26nbspudostepniania-zbiorow.html.

54 Komunikat Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny 
w WWW: https://bj.uj.edu.pl/dla-czytelnika/komunikaty/-/journal_content/56_INSTANCE_wyaB-
7mgtwFIz/4148353/138819859.

55 BJ pierwszą biblioteką akademicką w Polsce z instalacją Almy  [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostęp-
ny w WWW: https://bj.uj.edu.pl/dla-czytelnika/komunikaty/-/journal_content/56_INSTANCE_wyaB-
7mgtwFIz/4148353/140236785.  zob. także: Biblioteka Jagiellońska w projekcie „e-usługa OMNIS” [online]. 
[dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3503-biblioteka-jagiellon-
ska-w-projekcie-e-usluga-omnis.html.

56 Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska podpisały porozumienie o współpracy [online]. [dostęp: 
9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3519-biblioteka-narodowa-i-bi-
blioteka-jagiellonska-podpisaly-porozumienie-o-wspolpracy.html.

57 WBP w Lublinie pierwszą biblioteką wojewódzką w Polsce z instalacją Almy [online]. [dostęp: 
9.04.2021]. dostępny w WWW: https://wbp.lublin.pl/index.php/2018/07/20/wbp-w-lublinie-pierwsza
-biblioteka-wojewodzka-w-polsce-z-instalacja-almy/. Umowę dotyczącą zasad korzystania z systemu 
Alma podpisano 28 lutego 2019 r. Por. Porozumienie w sprawie korzystania z projektu „OMNIS” [online].  
[dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://wbp.lublin.pl/index.php/2019/03/01/porozumienie- 
w-sprawie-realizacji-projektu-omnis/.
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We wrześniu 2018 r. porozumienie o współpracy z BN podpisała Wojewódz-
ka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Inauguracja prac w systemie Alma nastąpiła 
w tej bibliotece w sierpniu 2019 r.58. Wstępny etap procesu tworzenia wspólnego 
katalogu przez cztery biblioteki pod egidą OMNIS dobiegł tym samym końca. 
Miesiąc później miało miejsce zakończenie całego projektu. Pamiętać należy, iż 
BN w 2018 r. podpisała łącznie 76 porozumień o współpracy z bibliotekami59. 
Poważna część tych umów zawierała klauzulę o podjęciu prac w ramach, wspom-
nianego już, wspólnego środowiska katalogowego. Oznaczać to miało zapewne 
planowaną w przyszłości implementację systemu Alma i współkatalogowanie 
zbiorów wraz z BN. Tę formułę znajdziemy m.in. w tekstach umów z wojewódz-
kimi bibliotekami publicznymi w Toruniu (Książnica Kopernikańska), Lublinie, 
zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Krakowie, Białymstoku, Gdań-
sku, Katowicach, Olsztynie, Szczecinie (Książnica Pomorska). 

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na informację dotyczącą podpisa-
nia w sierpniu 2018 r. umowy między BN a Biblioteką Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu o współpracy strategicznej. W nocie tej zwracają uwagę 
trzy kwestie. Pierwsza dotyczy punktu ciężkości projektu OMNIS. W informacji 
o nawiązaniu współpracy dwóch bibliotek mowa jest o integracji ich działalności 
jako kluczowym elemencie rozwoju ogólnokrajowej sieci bibliotecznej pod egi-
dą BN. E-usługa OMNIS, „polegająca na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu 
informatycznego otwierającego dostęp do zasobów bibliotecznych, przyczyni 
się, jak podkreślano, do usprawnienia funkcjonowania sieci bibliotecznej. Jej naj-
ważniejszym elementem – czytamy dalej – będzie zintegrowany System zarzą-
dzania zbiorami”60. zatem już w sierpniu 2018 r. Biblioteka Narodowa dokonuje 
radykalnej rekonfiguracji priorytetów projektu OMNIS. To już nie multiwyszu-
kiwarka staje się zadaniem pierwszoplanowym. Jej miejsce najwyraźniej zajmuje 
system Alma, kupiony kilka miesięcy wcześniej i określony tu jako najważniejszy 
człon projektu OMNIS. 

Należy też wspomnieć o drugim sygnale, pomieszczonym w krótkiej, ale 
znamiennej nocie BN. Otóż w tekście tym przywołana jest wypowiedź Krzysz-
tofa Nierzwickiego, dyrektora toruńskiej książnicy. „Wierzymy, że realizowane 
w chwili obecnej – twierdzi Nierzwicki – zadanie wdrożenia do tego celu na-
rzędzi, pod nazwą <e-usługa OMNIS>, oraz zapowiadana w perspektywie kilku 
lat jego powszechna implementacja w sieci bibliotek Rzeczypospolitej, stanie się 
podstawą tej idei, dając szansę stworzenia w kraju jednego centralnego katalogu 
zasobów polskich bibliotek – tak przecież wielokrotnie postulowanego w naszym 
środowisku”61. zatem, jeżeli odnieść wcześniejszą notę o priorytecie OMNIS w po-
staci zintegrowanego systemu do stwierdzenia o powszechnej w perspektywie 
kilkuletniej implementacji tej usługi (i.e. systemu) w sieci bibliotek, wypowiedź tę 
należy interpretować jako zapowiedź włączania kolejnych bibliotek do systemu 
współkatalogowania pod egidą BN w ramach oprogramowania Alma. zważyw-

58 Katalog WBP z nową wyszukiwarką PRIMO [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW:  
https://wbp.lublin.pl/index.php/2019/08/26/katalog-wbp-z-nowa-wyszukiwarka-primo/. 

59 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2018. Warszawa 2019, s. 182. 
60 Biblioteka Narodowa i Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu podpisały porozumienie o współpracy  [on-

line]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3522-biblioteka-na-
rodowa-i-biblioteka-uniwersytecka-w-toruniu-podpisaly-porozumienie-o-wspolpracy.html.

61 Tamże. 
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szy na fakt, iż zakup tego systemu dotyczył jedynie instalacji w czterech placów-
kach perspektywa dokooptowania kolejnych partnerów bibliotecznych w ramach 
wspomnianej powszechnej implementacji tego narzędzia wiązać się musi z trud-
nymi do oszacowania kosztami. To zapewne spowolni cały proces. Warto w tym 
kontekście odwołać się do dwóch dokumentów, sygnowanych przez dyrektorów 
bibliotek akademickich. Pierwszy z nich, przyjęty przez Konferencję dyrekto-
rów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, datowany na 9 października 2017 r. 
zawiera jednoznaczną aprobatę dla projektu implementacji jednolitego syste-
mu bibliotecznego i utworzenia wspólnej bazy danych bibliotek szkół wyższych 
w ramach projektu OMNIS. Należy jednak podkreślić jeden istotny warunek 
owej implementacji. W dokumencie powołano się na założenia projektodawców, 
iż po okresie wstępnym system zakupiony przez BN, po wdrożeniu w trzech in-
nych placówkach, dostępny będzie od 2019 r. dla innych bibliotek, w tym aka-
demickich. BN zapewni bowiem bezpłatne uczestnictwo w systemie, a koszty 
utrzymania instalacji pokryje budżet państwa62. Biblioteki otrzymają więc do 
dyspozycji, nie ponosząc kosztów, nowoczesne oprogramowanie bibliotecz-
ne. Nie dziwi w tej sytuacji deklaracja, iż OMNIS jest rozwiązaniem, na które 
czekało bibliotekarstwo akademickie od dwóch dekad63. zasadniczo odmienne 
spojrzenie na kwestię uczestnictwa zawiera wydane w następnym roku spra-
wozdanie Krakowskiego zespołu Bibliotecznego (KzB), skupiającego krakow-
skie biblioteki akademickie, a także Bibliotekę PAU i PAN. zwrócono w nim 
uwagę, iż znaczne środki finansowe przeznaczone na realizację OMNIS, a tak-
że ogólnopolski zasięg programu ograniczyły szanse bibliotek akademickich na 
zdobycie funduszy na zakup własnego systemu. To ważna uwaga. Nie ma już 
mowy w sprawozdaniu o optymistycznym wariancie bezpłatnego uczestnictwa 
we współkatalogowaniu z BN. Niepokój przedstawicieli KzB wzmogło spotka-
nie w BN na temat zakupu systemu zarządzania zasobami bibliotecznymi. „Pró-
ba dyskusji z przedstawicielami BN na temat różnych, konkretnych zagadnień 
związanych z udostępnieniem systemu pozostałym bibliotekom (tj. innym niż 
4 wyznaczone do implementacji w pierwszym etapie) pokazała brak istnie-
nia planu – czytamy w dokumencie – który nakreślałby perspektywę czasową 
operacji, czy określałby – choćby wstępne – zasady dołączania się do projektu, 
a także brak świadomości stopnia złożoności procesu łączenia danych z ponad  
8 tys. instytucji – co budzi uzasadniony niepokój”64. Przełom 2017 i 2018 r. roz-
wiał, wydaje się definitywnie, nadzieje na rychłe i bezpłatne uczestnictwo w pro-
gramie współkatalogowania w jednolitym systemie zakupionym przez BN. KzB 
w kolejnych latach nie powracał już do tego tematu. 

62 Taką perspektywę uczestnictwa w systemie deklarowała Biblioteka Narodowa na spotkaniach 
informacyjnych. „Usługa <system zintegrowanego zarządzania zasobami dla polskich bibliotek>, zo-
stanie zakupiona – czytamy w raporcie ze spotkania w lipcu 2017 r. – i udostępniona wszystkim 
instytucjom chcącym przenieść swoje dane do wspólnego środowiska katalogowego”. zob. OMNIS. 
System zintegrowanego zarządzania zbiorami dla polskich bibliotek – relacja ze spotkania konsultacyjnego [on-
line]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://bn.org.pl/projekty/omnis/aktualnosci.

63 Platforma usług bibliotecznych nowej generacji dla bibliotek akademickich – projekt e-usługa OMNIS 
Biblioteki Narodowej [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: http://kdbasp.bg.uni.opole.pl/
platforma-uslug-bibliotecznych-nowej-generacji/

64 Sprawozdanie z działalności KZB za okres styczeń 2017 r. – grudzień 2017 r. [online]. [dostęp: 
9.04.2021]. dostępny w WWW: http://bg.up.krakow.pl/kzb/wp-content/uploads/2018/11/spr2017.pdf.
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Trzecia kwestia, którą implikuje kooperacja BN i Biblioteki UMK dotyczy kata-
logu centralnego. Konsekwentnie nie wspomina się w tym kontekście o zasobach 
NUKAT, mowa jest o szansie stworzenia jednego centralnego katalogu zasobów 
bibliotecznych w Polsce. Co istotne, wagę tej kwestii podkreśla dyrektor biblioteki, 
która należała i należy do najbardziej aktywnych uczestników katalogu NUKAT65, 
zatem dopiero budowa nowego zasobu pod kierunkiem BN, a kosztem NUKAT, 
tworzyć będzie ów wzorcowy katalog centralny. Jak rozumieć tę wypowiedź? 
Jedyna interpretacja jest taka, iż docelowo NUKAT powinien zejść z pola i ustąpić 
miejsca katalogowi, prowadzonemu przez BN. Tylko w takim wariancie spełnić 
się może owa upragniona wizja, cytuję powtórnie, „stworzenia w kraju jednego 
centralnego katalogu zasobów polskich bibliotek” i tym katalogiem, to oczywiste, 
nie będzie NUKAT. Rzecz jasna w praktyce realizacja tego celu możliwa by była 
w dwojakiej formie, albo poprzez wstrzymanie finansowania NUKAT i doprowa-
dzenie do jego zamknięcia lub daleko posuniętej redukcji – to wersja dramatycz-
na, albo poprzez stopniowe przejmowanie kolejnych bibliotek do współkatalogo-
wania w Almie i wycofywania ich ze współpracy z NUKAT. Realizacja drugiego 
wariantu zapewne rozciągać się będzie na lata, ale wprowadzenie w życie tej stra-
tegii w dłuższej perspektywie odbywać się będzie w oczywisty sposób kosztem 
NUKAT i zmierzać będzie do jego marginalizacji. Nie dziwią więc pojawiające się 
od 2018 r. obawy związane z dalszą egzystencją centralnego katalogu zbiorów 
polskich bibliotek naukowych czy ryzykiem wstrzymania dotacji ministerialnej66. 
Sposób prowadzenia przez BN polityki bibliotecznej niebezpiecznie balansuje na 
granicy działań destabilizujących. W jakim celu? z NUKAT współpracuje ponad 
170 bibliotek naukowych. Przejmowanie tych placówek przez BN, nawet jeżeli 
zakończy się sukcesem z racji uprzywilejowanej pozycji w systemie bibliotecz-
nym, zasobu środków, finansów, którymi dysponuje BN, zajmie lata i prowadzić 
będzie nie do scalania, lecz rozrywania więzi między bibliotekami.  

dominująca pozycja BN powoduje, iż to do niej trafia znaczna część środków, 
przeznaczonych na rozwój polskiego bibliotekarstwa. W efekcie inne placówki, 
które nie uczestniczą w programach pilotowanych przez BN, mają dużo mniej-
sze szanse na uzyskanie finansów, gwarantujących ich egzystencję. I tak NUKAT 
każdego roku, by przetrwać, występuje o dotację specjalną MNiSW (obecnie 
MEiN), której wysokość oscyluje wokół 2 mln zł. Odwołajmy się do wymownego 
cytatu dotyczącego przyznania tego dofinansowania w 2018 r.: „załamanie na-
stąpiło w 2018 roku. Jesienią 2017 – pisze Ewa Kobierska-Maciuszko – złożyliśmy 
wniosek, nie różniący się specjalnie od poprzednich ani rozkładem prognozo-
wanych kosztów, ani wysokością kwoty: 2,4 mln zł. Wiosną 2018 departament 
Nauki MNiSW poprosił nas o dodatkowe wyjaśnienia. Konkretnie zapytali, dla-

65 W 2019 r. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu lokowała się na czwartym miejscu w rankingu 
NUKAT-u najintensywniej katalogujących bibliotek. zob. Sprawozdanie Centrum NUKAT BUW za rok 
2019. Warszawa 2020 s. 7 [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://centrum.NUKAT.
edu.pl/images/files/sprawozdania/spr_NUKAT_2019_07052020.pdf.

66 Instytut Historii PAN. Apel w sprawie finansowania NUKAT  [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny 
w WWW: https://ihpan.edu.pl/apel-w-sprawie-finansowania-NUKAT/; Apel w sprawie dalszego finan-
sowania centralnego katalogu NUKAT [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: http://www.kzb.
krakow.pl/?p=46; H. Hollender, A. zielińska, M. Rek,  Oświadczenie Biblioteki Uczelni Łazarskiego w spra-
wie projektu OMNIS [online]. „Biuletyn EBIB” 2018, nr 181. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: 
http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/59/60.
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czego potrzebujemy aż tyle, skoro jest projekt BN E-usługa OMNIS. Wyjaśnili-
śmy, dlaczego potrzebujemy aż tyle, mimo że jest projekt BN E-usługa OMNIS. 
Wyjaśnienia przyjęto, w lipcu dostaliśmy 50% wnioskowanej kwoty: 1,2 mln zł. 
Resztę sfinansowała BUW; to był ciężki rok”67. Sytuacja, gdy jedna z najważniej-
szych instytucji bibliotekarskich musi każdego roku starać się o dofinansowanie, 
które jest warunkiem jej dalszej egzystencji, świadczy nie tylko o pasywności pol-
skiego bibliotekarstwa, lecz także o kryzysie źródeł i sposobów jego finansowa-
nia. Wpływ na to ma dominujące uprzywilejowanie, także finansowe Biblioteki 
Narodowej, które odbywa się kosztem innych instytucji. Mamy bowiem do czy-
nienia z domyślnym założeniem, iż finanse ministerialne lokowane są w projekty, 
którym przewodzi BN. Kooperatywa z tą placówką daje korzyści, pozostawanie 
na uboczu oznacza problemy. W sytuacji, gdy BN otwiera projekt, który umoż-
liwi, wedle deklaracji programowych, dostęp do katalogów wszystkich polskich 
bibliotek, a zarazem tworzy własny katalog centralny, pojawia się zapewne u de-
cydentów wątpliwość, czy ma sens finansowanie na dotychczasowym poziomie 
katalogu nukatowskiego. 

W latach 2019-2020 dwie kolejne biblioteki naukowe, partycypujące w two-
rzeniu katalogu nukatowskiego, podjęły działania zmierzające do zakupu zin-
tegrowanego systemu, jako wstępnej fazy akcesji do wspólnego środowiska 
katalogowego Biblioteki Narodowej. W październiku 2019 r. opublikowano za-
mówienie na dostawę dla Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wraz z dostępem 
do systemu bibliotecznego w chmurze obliczeniowej w modelu SaaS68. W marcu 
2020 r. rozpoczęto z kolei procedurę przetargową na „dostarczenie i implemen-
tację gotowego Systemu zarządzania zasobami Bibliotecznymi, wraz z usługą 
dostępu do Systemu w chmurze obliczeniowej, w modelu SaaS” dla Biblioteki 
UMK w Toruniu69. W obu przetargach wpłynęły oferty od dwóch dostawców: 
firmy Ex Libris oraz American Systems. Uniwersytet toruński w październiku  
2020 r. zawiadomił o wybraniu oferty firmy Ex Libris70. Uniwersytet lubelski 18 
czerwca 2020 r. ogłosił unieważnienie postępowania w związku z odrzuceniem 
obu ofert71. Tydzień później opublikował dokument o tytule godnym przytoczenia: 
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania oraz informacja 

67 e. Kobierska-Maciuszko,  Z frontu walki o NUKAT…  s. 4.
68 Ogłoszenie o zamówieniu  [online]. [dostęp: 14.07.2021]. dostępny w WWW: https://bip.kul.lublin.

pl/files/782/public/2019/azp-p221_020-2019/ogloszenie_o_zamowieniu_nr_2019_s_189-458957.pdf; 
Dostawa wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania 
zasobami dla Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [online]. [dostęp: 
14.07.2021]. dostępny w WWW: https://bip.kul.lublin.pl/files/782/public/2019/azp-p221_020-2019/2_
siwz_-_system_bu.pdf

69 Ogłoszenie o zamówieniu  [online]. [dostęp: 14.07.2021]. dostępny w WWW: https://www.umk.
pl/zamowienia/przetargi/pliki/15852090442020-ojs061-145813-pl.pdf; Specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia. [online]. [dostęp: 14.07.2021]. dostępny w WWW: https://www.umk.pl/zamowienia/prze-
targi/pliki/1585209071SIWz.pdf

70 Cena oferty wyniosła 6 065 428 zł.  drugi oferent został wykluczony z przetargu. Por. Zawia-
domienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [online]. [dostęp: 14.07.2021]. dostępny w WWW: https://
www.umk.pl/zamowienia/przetargi/pliki/1603880407na_strone_podpisane.pdf

71 Informacja o unieważnieniu postępowania [online]. [dostęp: 14.07.2021]. dostępny w WWW: https://
bip.kul.lublin.pl/files/575/public/2020/20_2019_systembiblio/informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.
pdf.
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o wyborze najkorzystniejszej oferty, w którym „w związku z ujawnieniem nowych 
okoliczności” anulowano wykluczenie z postępowania firmy Ex Libris, a jej ofertę 
(„zamawiający dokonał ponownego badania i oceny oferty Wykonawcy: Ex Libris  
<deutschland> i uznał, że Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym po-
stępowaniu”) oceniono jako najkorzystniejszą72. Tym samym obie biblioteki roz-
poczęły procedury przygotowawcze do integracji swoich zasobów z katalogiem 
BN. 28 czerwca 2021 r. katalog Biblioteki UMK w nowym systemie został udo-
stępniony użytkownikom. Od 14 lipca tego roku dostępna jest również nowa od-
słona katalogu Biblioteki KUL. Tym samym grupę bibliotek współkatalogujących 
w systemie Alma tworzy obecnie wraz z BN sześć placówek. W nukatowskim 
wykazie bibliotek współtworzących centralny katalog zakończenie współpracy 
Biblioteki UMK datowane jest na 1 czerwca 2021, a Biblioteki Uniwersyteckiej 
KUl na 2 czerwca 202173. 

zakup systemu Alma przez dwie duże biblioteki naukowe i przystąpienie do 
współkatalogowania w połowie 2021 r. oznacza kontynuację procesu powolnego 
acz konsekwentnego pozyskiwania przez BN bibliotek naukowych do tworzenia 
wspólnego środowiska katalogowego, kosztem integralności katalogu centralne-
go NUKAT74. W kontekście tego procesu mowa jest o pionierskich działaniach 
w zakresie wdrażania systemów chmurowych. Oczywiście można się z tym zgo-
dzić, lecz to jedynie kwestia infrastruktury informatycznej, która nie decyduje 
o kształcie polskiego bibliotekarstwa. Mowa jest także, w tym przypadku przekaz 
jest konsekwentny od zarania OMNIS, iż dzięki temu projektowi sieć biblioteczna 
w Polsce stanie się faktem. Przy okazji zakupu Almy również zapewniano, iż 
„implementacja systemu jest początkiem dostarczania narzędzi do budowy ogól-
nopolskiej sieci bibliotecznej”75. Przypomnijmy więc kwestię terminologiczną. 
desygnatem pojęcia „ogólnokrajowa sieć biblioteczna” wedle Ustawy o bibliote-
kach są wyłącznie biblioteki publiczne76. Biblioteka Narodowa dążąc do rozwoju 
i integracji sieci winna w pierwszej kolejności współpracować w zakresie tworze-
nia katalogu centralnego z bibliotekami publicznymi. Wciąganie do kooperacji 
kolejnych bibliotek naukowych nie służy rozwojowi sieci bibliotecznej, lecz two-
rzy niebezpieczne dla jej spójności precedensy. Włączenie natomiast do współka-
talogowania kolejnych po Kielcach i Lublinie bibliotek wojewódzkich tworzyłoby 
racjonalne ramy do rozwoju owej sieci bibliotecznej, skupionej wokół narzędzi 
udostępnionych przez Bibliotekę Narodową. W ramach takiej strategii BN two-
rzyłaby uzupełniający, komplementarny wobec NUKAT, który zrzesza biblioteki 
naukowe, zasób katalogowy. Pozostaje jednak jedno, zasadnicze ale. Tym są nie-
uniknione koszty tego procesu i pytanie o ewentualną monopolizację rynku bi-

72 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania oraz informacja o wyborze 
najkorzystniejszej  oferty  [online]. [dostęp: 14.07.2021]. dostępny w WWW: https://bip.kul.lublin.pl/
files/957/2020/system_biblioteczny/informacja.pdf. Cena oferty firmy Ex Libris wyniosła 1 491 750 zł.

73 Biblioteki NUKAT [online]. [dostęp: 14.07.2021]. dostępny w WWW: https://centrum.nukat.edu.
pl/pl/biblioteki

74 Już w sprawozdaniu BN za 2018 r. w nocie o porozumieniu z Biblioteką UMK obecna jest dekla-
racja, iż „obie biblioteki będą pracowały we wspólnym środowisku katalogowym”. zob. Sprawozdanie 
Biblioteki Narodowej za rok 2018… s. 12.

75 Tamże, s. 136
76 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WdU19970850539/O/d19970539.pdf.
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bliotecznego przez jednego dostawcę systemów bibliotecznych. Przystąpienie 
bowiem kolejnych placówek do współkatalogowania w ramach jednolitego śro-
dowiska BN łączy się przecież nieuchronnie z zakupem tego samego produktu 
firmy Ex Libris, a zarazem eliminowaniem z rynku dotychczasowych dostawców 
oprogramowania bibliotecznego, w tym firm polskich. Na tym polega zasadnicza 
różnica między NUKAT a katalogiem centralnym BN. Biblioteki, tworzące zasób 
nukatowski, prowadzą własne katalogi, wykorzystując szereg różnych systemów 
bibliotecznych, od Alepha, poprzez Virtuę, Horizona, Kohę, PATRONA, na MAK
-u skończywszy. Biblioteki, które przystępują do współkatalogowania z BN, 
utrzymują swój katalog w owej chmurze, co oznacza wykorzystanie infrastruktu-
ry BN i implementację jednolitego systemu, czyli Almy. Oczywiście biblioteki 
mogą/muszą organizować w związku z planami kooperacji z BN przetargi na do-
starczenie systemu zarządzania zasobami bibliotecznymi, tak jak to uczyniła Bi-
blioteka Uniwersytecka w Toruniu czy Biblioteka Uniwersytecka KUL, ale zwy-
cięzcą może być jedynie firma Ex Libris, bo przecież jakikolwiek inny system 
uniemożliwiałby ową docelową pracę we wspólnym środowisku. Inicjowanie 
zatem konkursu ofert na dostarczenie systemu dla biblioteki, która zamierza 
przystąpić do procesu współkatalogowania z BN wydaje się zabiegiem zgoła po-
zornym. To manewr podobny do zakupu od Henry’ego Forda samochodu w do-
wolnym kolorze pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. Organizowane więc 
mogą być przetargi na zakup systemu bibliotecznego w chmurze, pod warun-
kiem, iż nazwa owego oprogramowania zaczyna i kończy się na a. z drugiej stro-
ny występowanie o finansowanie ze środków publicznych zakupu systemu okre-
ślonego producenta wydaje się sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji. 
zobrazujmy to przykładem kolejnego projektu, noszącego nazwę „Budowa Ogól-
nokrajowej Sieci Bibliotecznej”, przygotowanego przez Bibliotekę Narodową. 
Projekt zgłoszono w 2019 r. Jego celem miało być wdrożenie jednolitego systemu 
bibliotecznego (zintegrowanego systemu zarządzania) w 369 bibliotekach pub-
licznych województwa świętokrzyskiego i lubelskiego. „Systemy obecnie wyko-
rzystywane w bibliotekach posiadają różne technologie w warstwie sprzętowej 
i software’owej. Systemy te nie są z sobą kompatybilne, co uniemożliwia stworze-
nie interoperacyjności organizacyjnej wśród bibliotek, pracy w ramach wspólne-
go środowiska katalogowego i tym samym tworzenia Ogólnokrajowej Sieci Bi-
bliotecznej”, czytamy w uzasadnieniu celu tego przedsięwzięcia77. Przestarzałe 
programy biblioteczne zostaną, wedle autorów projektu, zastąpione zintegrowa-
nym systemem i pracą we wspólnym środowisku katalogowym jako usłudze 
chmurowej SaaS. W dokumentacji nie pojawia się nazwa systemu bibliotecznego, 
którego zakup miał stanowić integralną część projektu (wymieniona jest nato-
miast firma Ex Libris jako przyszły dostawca oprogramowania), nie zmienia to 
jednak faktu, iż owe 369 bibliotek współkatalogować miało w tym samym progra-
mie, z którego korzysta BN wraz z trzema placówkami partnerskimi. Wydaje się 
naturalne, iż właśnie biblioteki publiczne z województwa świętokrzyskiego i lu-
belskiego zostały wybrane jako beneficjenci tego projektu informatycznego. 

77 Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Opis założeń projektu informatycznego [online]. 
[dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.gov.pl/web/krmc/ministerstwo-kultury-i-dzie-
dzictwa-narodowego17.
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Wszak byłby to kolejny etap zakupu jednego wspólnego systemu bibliotecznego 
w Polsce, który postulował z. Pietrzyk, a zarazem logiczny krok, zważywszy na 
uczestnictwo w programie współkatalogowania dwóch nadrzędnych bibliotek 
wojewódzkich, kieleckiej i lubelskiej. Projekt z 2019 r. był oczywistą kontynuacją 
działań podjętych w ramach projektu OMNIS, dotyczących implementacji jedno-
litego systemu dla polskich bibliotek. Koszty „Budowy Ogólnokrajowej Sieci Bi-
bliotecznej” oszacowano na ponad 41 mln zł., z czego ponad 16 mln zł. przezna-
czone było na zakup oprogramowania. Realizację zaplanowano na lata 2020-2022. 
Projekt ten miał stanowić pierwszy etap długofalowego przedsięwzięcia, w wy-
niku którego do wspólnego systemu włączyć miano 2600 bibliotek publicznych 
z 16 województw. do projektu zgłosił pytania i uwagi Marek zagórski, minister 
cyfryzacji, odwołując się do zaleceń sformułowanych przez zespół zadaniowy 
„Rada Architektury IT”. Nie znamy tego dokumentu, mamy jednak dostęp do 
odpowiedzi na ten list z 24 września 2019 r., autorstwa Pawła Lewandowskiego, 
wiceministra Kultury i dziedzictwa Narodowego. Interesuje nas jeden punkt, od-
noszący się do następującego zalecenia zespołu zadaniowego, postulującego: 
„zmianę założenia dotyczącego zbudowania rozwiązania przez z góry przewi-
dzianego dostawcę”. Podważono więc kardynalną intencję projektu, polegającą 
na zakupie oprogramowania od określonego producenta. W odpowiedzi ministe-
rialnej, sformułowanej rzecz jasna w imieniu BN, stwierdzono, iż zmiana dostaw-
cy „jest nie wskazana i stawia realizację całego przedsięwzięcia jakim jest budowa 
Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej pod znakiem zapytania”78. Implementacja in-
nego systemu bibliotecznego opóźniłaby realizację projektu, ponadto BN wraz 
z BJ posiadają, argumentowano, doświadczenie w implementacji systemu zaku-
pionego w ramach OMNIS. „W wyniku przeprowadzonego postępowania – czy-
tamy w odpowiedzi – o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu 
pn. <e-usługa OMNIS> ofertę przedstawił tylko jeden wykonawca co może wska-
zywać, że rozwiązanie pozwalające na współkatalogowanie w czasie rzeczywi-
stym w jednej bazie danych może być rozwiązaniem niszowym”79. z tezą tą moż-
na by zapewne dyskutować, przypominając wspomniane już wygórowane 
wymagania związane z dorobkiem w zakresie implementacji systemu w innych 
bibliotekach (narodowej i naukowej, konsorcjum 20 bibliotek), które stawiano 
przed ewentualnymi wykonawcami. 26 września 2019 r. zespół zadaniowy opa-
trzył projekt negatywną rekomendacją. Uzasadniać ją miały następujące braki: 
„Nie przedstawiono wystarczającego uzasadnienia budowy nowego systemu bez 
zachowania zasady konkurencyjności, (W opisie jednoznacznie wskazany jest do-
stawca rozwiązania.); Opis założeń wskazuje, że planowane rozwiązanie będzie 
zamknięte technologicznie i w długiej perspektywie nieefektywne; KPI dla Celu 
1 nie odzwierciedla opisywanego w nim zmniejszenia kosztów procesów back
-office bibliotek publicznych, w wyniku zamiany istniejących obecnie rozwiązań 
na proponowane”80. 29 listopada projekt „Budowy Ogólnokrajowej Sieci Biblio-

78 [List P. Lewandowskiego do J. Duszyńskiej z 24.09.2019] [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny  
w WWW: https://www.gov.pl/web/krmc/ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego17.

79 Tamże.
80 Karta oceny projektu nr P219 przez Zespół Zadaniowy Rada Architektury IT [online]. [dostęp: 

9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.gov.pl/web/krmc/ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa
-narodowego17.
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tecznej” został przez Lewandowskiego wycofany z dalszego opiniowania przez 
Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji81. Porażka nie zastopowała starań 
BN o implementację jednolitego systemu Alma w bibliotekach publicznych. za 
egzemplifikację determinacji w tym zakresie służyć może przyjęty w styczniu 
2021 r. i oddany do konsultacji projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie usta-
nowienia „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. 
W jednym z priorytetów tego programu, który dotyczy wszak rozwoju czytelnic-
twa, widnieje następujące zadanie: „utrzymanie i wdrożenie zintegrowanego sys-
temu zarządzania zasobami bibliotek w 500 bibliotekach: 4 już zintegrowanych 
oraz w przyłączonych 16 dużych bibliotekach publicznych i innych zaliczonych 
przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
do OSB o księgozbiorach liczących powyżej 50 tys. jednostek, jak również w bi-
bliotekach pub licznych woj. świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego”82. Budżet 
programu wynosi ponad 1,1 mld zł83. Program został przyjęty przez Radę Mini-
strów 21.05.2021 r. Biblioteka Narodowa w ramach pierwszego z czterech priory-
tetów nadzorować będzie realizację dwóch punktów tego przedsięwzięcia (okre-
ślanych jako kierunki interwencji), z których jeden to owa Budowa ogólnokrajowej 
sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek. W tym 
przypadku nie pozostawiono wątpliwości co do wyboru dostawcy zintegrowa-
nego systemu. W obszernym opisie warunków i sposobów realizacji poszczegól-
nych zadań jednoznacznie wskazano docelowy system biblioteczny: „Budowa 
platformy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej będzie odbywać się poprzez włącza-
nie kolejnych bibliotek do wspólnej platformy informatycznej – systemu Alma 
i wyszukiwarki Primo, których zaawansowane możliwości technologiczne umoż-
liwiają realizację zadań”84. W szczegółowym wyliczeniu braków i niedostatków 
polskiego bibliotekarstwa, które dzięki implementacji wspólnego środowiska ka-
talogowego ulegną radykalnej sanacji, powtórzono in extenso cytowane już twier-
dzenia o przestarzałych programach bibliotecznych, niekompatybilnych syste-
mach, braku jednolitego interfejsu wyszukiwawczego (co utrudniać ma procesy 
wyszukiwawcze), niedostępności narzędzi do wspólnego katalogowania, w tym 
implementacji rozwiązań chmurowych. „Naprawa obecnego stanu możliwa jest 
– czytamy w dokumencie – poprzez cyfryzację procesów back-office bibliotek 
pub licznych poprzez wdrożenie ujednoliconego systemu w modelu – SaaS […], 
zakupione i wdrożone oprogramowanie w ramach projektu ustandaryzuje pro-
cesy biznesowe i przełoży się na podniesienie poziomu świadczonych usług 

81 [List P. Lewandowskiego do J. Paziewskiego z 29.11.2019 r.] [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny  
w WWW: https://www.gov.pl/web/krmc/ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego17.

82 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” [online].  [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2025.

83 1,1 mld zł na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – ruszają konsultacje publiczne [online]. 
[dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.gov.pl/web/kultura/11-mld-zl-na-narodowy
-program-rozwoju-czytelnictwa-20-ruszaja-konsultacje-publiczne.

84 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025: program wieloletni: załącznik 
do uchwały nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny  
w WWW: https://bip.mkdnis.gov.pl/pages/legislacja/programy-wieloletnie/narodowy-program-roz-
woju-czytelnictwa-2-0-na-lata-2021-2025.php.
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przez poszczególne biblioteki”85. Brakuje jedynie wyjaśnień, jakie procesy bizne-
sowe w bibliotekach polskich mają na myśli autorzy tego dokumentu. W porów-
naniu z projektem z 2019 r. liczbę partycypujących placówek w Budowie ogólnokra-
jowej sieci zwiększono z 369 do 496. Oprócz wspomnianych 16 dużych bibliotek 
publicznych w programie współkatalogowania weźmie udział 480 bibliotek 
z trzech terenów, do wcześniej  planowanego świętokrzyskiego i lubelskiego do-
łączono województwo łódzkie86.  Na realizację zadania przeznaczono 41,2 mln zł. 
Pierwsze biblioteki zostaną przyłączone do wspólnej platformy Biblioteki Naro-
dowej w 2022 r. Jak widać, BN konsekwentnie zmierza do obranego wcześniej 
celu, zakupu i implementacji zintegrowanego systemu Alma w kolejnych biblio-
tekach polskich. 

PRzEPISY KATALOGOWANIA  

Przystąpienie w 2019 r. trzech bibliotek do wspólnego katalogu BN oraz per-
spektywa włączenia kolejnych placówek do procesu współkatalogowania impli-
kowała przyjęcie wspólnego kodeksu katalogowego, jednolitych zasad opraco-
wania zbiorów. Na początku 2020 r. Biblioteka Narodowa udostępniła w wersji 
elektronicznej nowe przepisy katalogowania87. „Opracowane przez Bibliotekę 
Narodową przepisy katalogowania – stwierdził na spotkaniu inauguracyjnym  
T. Makowski – to wynik wieloletniej pracy zespołu Instytutu Bibliograficznego 
oraz konsultacji z katalogerami BN oraz innych bibliotek. Efektem tych prac jest 
jednolita i spójna kodyfikacja przepisów katalogowania…”88. Czołowe miejsce na 
stronie z nowymi zasadami opisu zajęły kwestie deskryptorowe. Jak wiadomo, BN 
zastąpiła stosowany przez wiele lat JHP BN językiem deskryptorowym. zasady 
tworzenia i ustalenia dotyczące formy deskryptorów udostępniono już w 2017 r. 
zniesiono wówczas podział na kartotekę wzorcową haseł formalnych i haseł 
rzeczowych, tworząc wspólny zasób w postaci bazy deskryptorów89. Przyjęto 
zarazem generalną zasadę wyrażania deskryptorów w języku polskim. W kon-
sekwencji nazwy osób i instytucji (hasła autorskie i korporatywne opisu formal-
nego) podawane są w spolszczonej wersji. To jedna z kardynalnych, w odnie-
sieniu do np. nazw autorów starożytnych czy nazw autorów rosyjskich, zmian, 
które przyjęto wbrew tradycji polskich zasad katalogowania. 

Oprócz reguł dotyczących deskryptorów i ich formy na stronie BN obecne 
są dwa podstawowe moduły w postaci Przepisów katalogowania oraz Formatów90. 

85 Tamże s. 37-38.
86 Harmonogram przyłączania w latach 2021-2025 kolejnych bibliotek do wspólnej platformy 

zob. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek 
[online]. [dostęp: 14.07.2021]. dostępny w WWW: https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/narodo-
wy-program-rozwoju-czytelnictwa-2.0/budowa-ogolnokrajowej-sieci-bibliotecznej-poprzez-zintegro-
wany-system-zarzadzania-zasobami-bibliotek

87 Przepisy katalogowania [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: http://przepisy.bn.org.pl.
88 Nowe przepisy katalogowania – relacja z seminarium [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: 

https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3895-nowe-przepisy-katalogowania-relacja-z-seminarium.html.
89 Baza. Deskryptory BN [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: http://mak.bn.org.pl/cgi-

bin/KHW/makwww.exe?BM=1.
90 W lutym 2019 r. informowano o trwających w Wydawnictwie BN przygotowaniach do druku 

przepisów katalogowania. Publikacja liczyć miała około 1500 stron. Niestety, do tej pory nie ukazała 
się. Por. Nowe przepisy katalogowania…
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Analiza zawartości tych trzech działów wskazuje na konkretne braki. Po pierw-
sze nieobecna jest dokumentacja struktury, zawartości rekordu bibliograficznego 
w formacie MARC 21. Po wtóre, dział Przepisów katalogowania w istocie zawiera 
postanowienia dotyczące opisu bibliograficznego ISBd z polskimi przykładami. 
Nasuwa się pytanie o nieobecne w tej dokumentacji reguły doboru haseł formal-
nych. Wedle jakich zasad opisy zaopatrywane są w hasła główne i dodatkowe, 
w jakich przypadkach dokument otrzymuje na przykład hasło autorskie, a w ja-
kich korporatywne? Czy BN wraz z bibliotekami współkatalogującymi stosuje 
tytuł formalny jako hasło dodatkowe? Jeżeli tak, to gdzie użytkownik znajdzie 
jakiekolwiek zasady stosowania tego hasła? Pytania są o tyle istotne, iż w prakty-
ce katalogowej BN ostatnich lat zauważyć można zasadnicze odstępstwa w tym 
zakresie od reguł, pomieszczonych w kanonicznych polskich normach dotyczą-
cych haseł opisu. Przykładem owych odstępstw jest odmienne stosowanie hasła 
głównego autorskiego, którym BN opatruje wyłącznie pozycje jednego autora. 
Opis pracy dwóch autorów pozbawiony zostaje hasła głównego. zatem gdzie 
znaleźć można owe reguły? W tej materii należy sformułować dwie oczywiste 
uwagi. Pierwsza dotyczy odmiennej roli hasła w systemach zautomatyzowanych 
w porównaniu z dawnym katalogiem kartkowym. Ponadto we współczesnych 
mechanizmach wyszukiwawczych, konstruowanych na podobieństwo wyszu-
kiwarki googlowskiej, zatem przeszukiwaniu pełnotekstowym, hasła stanowią 
jeden z wielu elementów identyfikujących opisy. Nie zmienia to jednak ich usy-
tuowania w strukturze rekordu. Ich ujednolicona forma jest integralną częścią 
opisu katalogowego. Uwaga druga dotyczy terminologii, do której odwołuje się 
BN. Nie wiadomo bowiem, czy placówka ta nadal operuje terminem hasło91. ono 
nie pojawia się w tych przepisach, być może przyjęto ujednoliconą terminologię 
w postaci deskryptora osobowego czy deskryptora korporatywnego, dzieląc je na 
główne i dodatkowe. Na to wskazywałaby terminologia obecna w dokumentacji 
rekordu khw. Pomocą mógłby służyć (niedostępny) słownik terminów, definiu-
jący takie pojęcia jak hasło czy praca zbiorowa.  

Brak tych kluczowych elementów przepisów katalogowania skłania do py-
tania o praktykę katalogową BN i pięciu (w przyszłości kilkuset) innych biblio-
tek współkatalogujących. z jakiej dokumentacji korzystają? z wewnętrznych 
ustaleń?, lecz chyba nie reguł przekazywanych ustnie na szkoleniach organizo-
wanych przez narodową książnicę? dlaczego tych zasad nie opublikowano na 
stronie BN? Jak wypełniany jest rekord w formacie MARC w wersji stosowanej 
w BN, skoro niedostępna jest jego struktura i dokumentacja? Cóż, strapionemu 
czytelnikowi tej niepełnej dokumentacji nie pozostaje nic innego, jak skierować 
kroki ku osobie najbardziej kompetentnej, Pełnomocnikowi dyrektora ds. katalo-
gowania. Na pytanie o przyczyny braku ustaleń dotyczących reguł wyboru haseł, 
zafrasowany autor otrzymuje odpowiedź, iż „zasady doboru odpowiedzialności 
w odniesieniu do poszczególnych typów publikacji zostały omówione w Prze-
pisach katalogowania Biblioteki Narodowej w podrozdziale 2.9 Oznaczenie od-
powiedzialności. Każdy z typów publikacji opracowano oddzielnie…”92. Nieco 

91 W specyficznej terminologii nukatowskiej, w ślad za RdA, hasła zostały zastąpione terminem 
punkt dostępu.

92 List z. Żurawińskiej z 21.01.2021.
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zakłopotany, acz nadal pełen dobrej woli amator wymiany korespondencji z BN 
próbuje tłumaczyć, iż być może niezbyt precyzyjnie zadał pytanie, które doty-
czyło przecież reguł wyboru haseł, a nie kwestii oznaczeń odpowiedzialności, że 
to jednak odmienne zagadnienia i rzecz dotyczy z punktu widzenia formatowe-
go grupy pól 1XX, 7XX, 8XX. W odpowiedzi znajduje zapewnienie, iż Szanowna 
Adresatka właściwie zrozumiała pytanie, że „wszelkie kwestie związane z ozna-
czeniem odpowiedzialności, a tym samym doborem głównych i dodatkowych 
haseł formalnych (deskryptorów) wyrażających podmioty (np. osoby, instytucje) 
mające wkład w powstanie katalogowanej publikacji, zostały omówione w Prze-
pisach katalogowania Biblioteki Narodowej dostępnych pod linkiem: przepisy.
bn.org.pl. W częściach dotyczących przepisów katalogowania poszczególnych 
typów publikacji, w podrozdziale dot. oznaczenia odpowiedzialności, ww. za-
sady zostały omówione szczegółowo”93. zdumionemu odbiorcy nie pozostaje nic 
innego, jak podziękowanie za odpowiedzi na niestosowne pytania i wyrażenie po 
raz wtóry przekonania, że kwestie doboru haseł i zagadnienia związane z odpo-
wiedzialnością niekoniecznie się pokrywają i że nadal, mimo chęci i dobrej woli, 
nie znajduje w przepisach BN odpowiedzi na elementarne pytania typu: pod ja-
kim hasłem głównym kataloguje się antologie, w jakich przypadkach opis książki 
zostaje zaopatrzony w hasło korporatywne w postaci nazwy instytucji, a kiedy 
rekord zostaje pozbawiony hasła głównego etc. W odpowiedzi listownej ze stro-
ny BN znajduje polemikę ze stwierdzeniem, że ustalenia dotyczące oznaczenia 
odpowiedzialności nie mają przełożenia na zasady doboru haseł: „Otóż w sposób 
fundamentalny łączy je to, że nie można dokonywać właściwego doboru haseł 
(głównych lub dodatkowych) bez rozpatrzenia stopnia udziału poszczególnych 
podmiotów (np. osób, instytucji) w procesie powstania publikacji. Inaczej mó-
wiąc — zasady oznaczenia odpowiedzialności w opisie bibliograficznym de facto 
przesądzają, które podmioty mogą wystąpić w funkcji hasła (głównego lub do-
datkowego)”94. Nie zrażony niczym dyskutant po lekturze tego fragmentu nabie-
ra ponownie ochoty na kontynuację korespondencji, na przytoczenie przykładów 
braku związku miedzy odpowiedzialnością a hasłem, opisów, pozbawionych 
oznaczenia odpowiedzialności, zaopatrzonych jednak w hasło główne (dla nie-
zorientowanych w meandrach katalogowania – to przypadek druków anonimo-
wych o rozwiązanym autorstwie) itd. Szybko jednak opuszcza go zapał, bowiem 
w liście znajduje następujący passus: „Przyznając Panu rację, że w Przepisach ka-
talogowania BN nie ma informacji […] <pod jakim hasłem głównym kataloguję 
antologie> – stanowczo stwierdzam, że tego typu zasady nie mogły, co więcej 
nawet nie powinny, w tym miejscu wystąpić. zasady stosowania haseł głównych 
i dodatkowych są niezależne od przepisów katalogowania, ponieważ wiążą się 
wyłącznie z zasadami redakcji bibliografii, gdzie szczegółowo określa się, które 
hasło i w jakiej sytuacji znajdzie się w nagłówku opisu bibliograficznego i tym 
samym będzie uznane za hasło główne”95. W tym momencie załamany autor traci 
do reszty wiarę we własną skromną wiedzę, domniemane i jak się okazuje, mi-
zerne, wręcz pozorne kompetencje. To, co uznawał za pewien dogmat, ów inte-

93 List z. Żurawińskiej z 27.01.2021.
94 List z. Żurawińskiej z 28.01.2021.
95 Tamże.
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gralny związek haseł z przepisami katalogowania okazał się zwykłym urojeniem. 
Przepisy katalogowania obejmują według BN opis, począwszy od strefy tytułu 
i oznaczenia odpowiedzialności do strefy identyfikatora zasobu. Hasła pozosta-
ją poza domeną przepisów. Można je dodać jako element szeregowania opisów 
w bibliografiach. Wiążą się bowiem wyłącznie z kwestią redakcji bibliografii 
i stanowią nagłówek opisu. Wówczas do dokonania takiego zabiegu w zupełno-
ści wystarczą postanowienia dotyczące oznaczenia odpowiedzialności. Koniec, 
kropka. Można by jeszcze zadać pytanie retoryczne, w jakim celu w katalogu BN 
opisy zaopatrywane są w hasła, wszak w katalogu szeregowanie opisów, a do 
tego podobno wyłącznie one służą, nie wchodzi w grę. Może jednak nie warto 
już mnożyć zbędnych pytań bez potrzeby. Poza jednym, już wspomnianym – na 
podstawie jakich dokumentów, poza udostępnionymi na stronie BN, biblioteki 
współkatalogujące wykonują opisy katalogowe? 

zAKOŃCzENIE PROJEKTU

10 września 2019 r. odbyła się konferencja prasowa, na której podsumowano 
realizację projektu „e-usługa OMNIS”. Tę datę uznać należy za formalne zakoń-
czenie przedsięwzięcia. Tak zresztą zatytułowano notę opublikowaną na stronie 
BN96. Mottem, nadrzędną formułą tego spotkania było hasło Połączone katalogi. 
dominuje ono również w warstwie wizualnej konferencji. Tak więc za główne 
osiągnięcie tego projektu uznano integrację zasobów katalogowych czterech bi-
bliotek pod egidą BN, przedsięwzięcie, które nieobecne było w charakterystyce 
projektu OMNIS w 2017 r. Co więcej, w sprawozdaniu czytamy, iż T. Makowski 
w prezentacji zatytułowanej właśnie Połączone katalogi „przedstawił główny cel 
projektu, jakim było wdrożenie ogólnopolskiego systemu informatycznego ofe-
rującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek oraz do aktualnej 
oferty rynku wydawniczego w Polsce. Przybliżył również szczegóły e-usług, któ-
re powstały w ramach prac nad projektem: zintegrowana wyszukiwarka OMNIS, 
POLONA w chmurze dla bibliotek oraz Repozytorium wydawnicze e-ISBN”97. 
Mamy do czynienia z paradoksalną narracją. Oto zgodnie z nią jeden punkt dostę-
pu do zbiorów polskich bibliotek stanowić ma wspólny katalog czterech bibliotek 
pod egidą BN i informatycznym nadzorem firmy Ex Libris, a nie zintegrowana 
wyszukiwarka, która przeszukiwać miała zasoby wszystkich polskich bibliotek 
i innych instytucji kultury. Co więcej, wspólny katalog czterech bibliotek ma być 
urzeczywistnieniem priorytetowego celu projektu OMNIS. A niespodziewanie 
zdetronizowana wyszukiwarka OMNIS to jedynie dopełnienie głównego przed-
sięwzięcia. Niestety, w sprawozdaniu z konferencji nie znajdziemy szczegółów 
dotyczących realizacji czterech kluczowych e-usług. Więcej miejsca poświęcono 
kwestii współkatalogowania. „Meritum prezentacji dyrektora Biblioteki Naro-
dowej – czytamy w omówieniu przebiegu spotkania – był temat połączonych 
katalogów wprowadzonych dzięki implementacji zintegrowanego systemu za-

96 Połączone katalogi – zakończenie projektu „e usługa OMNIS” [online].  [dostęp: 9.04.2021]. dostęp-
ny w WWW: https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3788-polaczone-katalogi-zakonczenie-projektu-e -
usluga-omnis.html. Przedruk w: Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2019… s. 173-174.

97 Tamże.
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rządzania zasobami”98. demonstracja wspólnego katalogu stanowiła zatem cen-
tralny punkt spotkania. Po raz kolejny podkreślano, iż system ten „to obecnie 
najnowocześniejsze narzędzie zarządzania zbiorami na świecie”99. 

Taki finał projektu i taka forma jego prezentacji skłania do wielu pytań. Pierw-
sze z nich, oczywiste, dotyczy samej zintegrowanej wyszukiwarki. W omówie-
niu zakończenia projektu poświęcono jej zaledwie kilka słów. Na stronie BN 
dedykowanej temu projektowi, w zakładce Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS 
znajdziemy zachętę kierowaną do bibliotek w celu współpracy, pewne szcze-
góły techniczne oraz powtórzoną po raz kolejny domniemaną charakterystykę 
możliwości wyszukiwawczych tego oprogramowania. Brak jest jednak informa-
cji o adresie, pod którym dostępne jest to uniwersalne narzędzie, które, sądząc 
z wielokrotnych deklaracji, miało wręcz zrewolucjonizować dostęp do zasobów 
katalogowych bibliotek polskich. Czy to możliwe, że BN nie ujawniło tego adre-
su? A może przez przypadek pominięto kluczową przecież dla odbiorcy informa-
cję o lokalizacji tej e-usługi? Szczegółowy przegląd stron portalu BN nie przynosi, 
niestety, rozwiązania tej zagadki. Brak jest na tym portalu informacji o dostępno-
ści oprogramowania. W akcie desperacji zajrzyjmy zatem do sprawozdania BN 
za 2019 rok. Wstęp autorstwa T. Makowskiego zatytułowany „Połączone katalogi 
bibliotek. OMNIS/18 milionów i POLONA/3 miliony” rozpoczyna następujący 
passus: „Najważniejszym wydarzeniem roku 2019 było połączenie katalogów 
Biblioteki Narodowej z katalogami Biblioteki Jagiellońskiej (razem z innymi 39 
bibliotekami Uniwersytetu Jagiellońskiego), wojewódzkich bibliotek publicz-
nych w Kielcach i Lublinie. Razem katalogi liczą 18 milionów jednostek przecho-
wywanych w połączonych bibliotekach. Stało się to możliwe dzięki zakupowi 
i implementacji zintegrowanego systemu bibliotecznego ALMA i wyszukiwarki 
PRIMO – najnowszych i najlepszych rozwiązań technologicznych dla bibliotek 
na świecie. zostały one już wprowadzone w największych bibliotekach narodo-
wych i akademickich”100. Potwierdzenie tej zasadniczej zmiany opowieści o po-
żytkach OMNIS znajdziemy w rozdziale sprawozdania Projekt e-usługa OMNIS, 
którego początkowy passus brzmi następująco: „Projekt polega na uruchomieniu 
platformy umożliwiającej szybki i wieloaspektowy dostęp do wszystkich pol-
skich publikacji oraz otwarte udostępnienie ich metadanych. Efektem prac jest 
wdrożenie systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do całości 
zbiorów Biblioteki Narodowej i partycypujących bibliotek oraz aktualnej oferty 
rynku wydawniczego w Polsce”101. w Sprawozdaniu BN nie znajdziemy żadnej 
wzmianki, gdzie użytkownik znajdzie stronę internetową z dostępem do zinte-
growanej wyszukiwarki i będzie mógł za jej pośrednictwem przeszukać zasoby 
wszystkich polskich bibliotek i wielu innych instytucji, w tym muzeów, a także 
bibliotek cyfrowych. 

98 Tamże.
99 Wypowiedź T. Makowskiego. Tamże.
100 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2019…. s. 4.
101 Tamże s. 96.
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WYSzUKIWARKA OMNIS – KONKLUzJE

Czy oznacza to, że wyszukiwarka OMNIS nie została uruchomiona wraz 
z finalizacją projektu? Nie, oznacza to jedynie, iż nie podano w materiałach BN 
lub innej dostępnej publicznie dokumentacji informacji o jej dostępności w Inter-
necie. Jak konsekwentnie jej lokalizacja została zakamuflowana świadczy brak 
jakiegokolwiek odwołania, linku do strony omnis.bn.org.pl nie tylko na porta-
lu BN, ale generalnie w sieci. Na typowe pytanie postawione w wyszukiwarce  
Google, które zweryfikuje czy okreś lona witryna jest indeksowana: site:omnis.
bn.org.pl otrzymamy następującą odpowiedź:

Google nie indeksuje więc zawartości tej strony. dlaczego? Ponieważ nie pro-
wadzi do niej żaden link, żaden odsyłacz sieciowy. Umieszczono w sieci stronę 
z wyszukiwarką OMNIS, do której nie prowadzi jakikolwiek odnośnik. Postępo-
wanie, przyznasz Czytelniku, zaiste zastanawiające. dostępna na stronie wyszu-
kiwarki Deklaracja dostępności zawiera informację o dacie jej udostępnienia w sieci 
– nastąpiło to 30 września 2019 r., w dniu zakończeniu projektu OMNIS, lecz 
już po konferencji prasowej, podsumowującej całe przedsięwzięcie102. warto tak-
że zajrzeć do Regulaminu dostępnego na tej stronie, bowiem zawiera on definicję 
zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS, „zwanej także e-usługą”. Umożliwiać ma 
ona „przeszukiwanie katalogów bibliotek z całej Polski oraz inwentarzy wybra-
nych archiwów i muzeów”103. Tytułem wstępu wyjaśnijmy, iż wyszukiwarka nie 
przeszukuje ani inwentarzy muzealnych ani archi walnych. 

Przyjrzyjmy się zawartości tego kluczowego z punktu widzenia założeń pro-
jektu OMNIS, instrumentarium wyszukiwawczego umieszczonego na wspo-
mnianej stronie omnis.bn.org.pl104. 

102 Deklaracja dostępności [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://omnis.bn.org.pl/
assets/pdf/accessibility_statement_pl.pdf.

103 Regulamin korzystania z Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostęp-
ny w WWW: https://omnis.bn.org.pl/assets/pdf/terms_pl.pdf.

104 Wyszukiwania realizowano 10.04.2021.
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Sformułujmy najprostsze pytanie o tom wspomnień Tadeusza Konwickiego 
Pamflet na siebie.

Wyszukiwarka OMNIS lokalizuje tę pozycję w 57 placówkach, w Bibliotece 
Narodowej oraz 56 miejskich i gminnych bibliotekach publicznych, od Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu po Gminną Bibliotekę Publiczną w Chmiel-
niku. Co ciekawe, każdorazowy w przypadku dowolnej biblioteki publicznej wy-
bór opcji „Przejdź”, kieruje użytkownika na stronę wspomnianego już portalu 
Szukam książki.
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Przypomnijmy, portal ten to wspólna baza katalogowa bibliotek wykorzystu-
jących system biblioteczny MAK+. z oprogramowania tego korzysta niemal 2,5 
tys. placówek, głównie bibliotek publicznych, ale także biblioteki Instytutu Pol-
skiego w Rzymie, Moskwie, Wiedniu czy Wilnie oraz liczne biblioteki usytuowa-
ne przy polskich ambasadach, od Bogoty po Pekin. 

Kolejne wyniki wyszukiwania, niezależnie od tego czy egzemplarze książki 
rezydują w dwóch placówkach, 20 czy w 200, potwierdzają wstępną konstata-
cję – baza rekordów, jądro projektu OMNIS, ów koncentrator metadanych za-
wiera jedynie rekordy BN, część rekordów POLONY oraz kopię wspólnej bazy 
(katalogu centralnego) MAKa+105. Nieodmiennie, niezależnie od kryterium wy-
szukiwawczego, lokalizowane będą opisy książek z tych trzech zasobów, a użyt-
kownik odsyłany będzie do katalogu BN i POLONY bądź portalu Szukam książki. 
zastanawia brak w tej bazie zasobu chociażby pięciu bibliotek współkatalogują-
cych zbiory wraz z BN, czyli Jagiellonki, Biblioteki KUL i Biblioteki UMK oraz 
dwóch bibliotek wojewódzkich. Co ciekawe, obie placówki, wojewódzkie biblio-
teki w Kielcach i Lublinie wyszczególnione są w katalogu instytucji, których, jak 
czytamy, „zbiory znajdują się w zintegrowanej wyszukiwarce OMNIS”. Katalog 
dostępny jest na stronie wyszukiwarki i zawiera jeszcze nazwy dwóch bibliotek 
wojewódzkich, w Krakowie i Olsztynie. zasoby katalogowe żadnej z nich nie są 
przeszukiwane przez OMNIS. Oczywiście, po identyfikacji książki w wyszuki-
warce i przejściu do katalogu BN otrzymamy informacje o egzemplarzach do-
stępnych w bibliotekach współkatalogujących, ale pod warunkiem, że egzem-
plarz tej pozycji dostępny jest w zbiorach BN. W innej sytuacji, gdy egzemplarz 
nie rezyduje w zbiorach BN, a jedynie w jednej z bibliotek współkatalogujących, 
w OMNIS pojawi się informacja o braku książki. zilustrujmy to przykładem. Po-
szukujemy publikacji Augustyna Wróblewskiego Badanie mleka i masła z 1898 r. 
Wynik w OMNIS jest negatywny, katalog BN rejestruje tę pozycję w zbiorach 
Biblioteki Jagiellońskiej:

Brak egzemplarza tej publikacji w BN implikuje negatywny wynik w OMNIS. 
zintegrowana wyszukiwarka przeszukiwać także miała zasoby polskich bi-

bliotek cyfrowych. Jedynym zbiorem cyfrowym, do którego odsyła, jest POLO-
NA. I w tym przypadku czeka nas jednak niespodzianka, bowiem OMNIS ma 

105 O integracji katalogu Maka+ oraz e-usługi OMNIS zob. T. Cieślik, MAK+ w kontekście e-usługi 
OMNIS [online]. [dostęp 9.04.2021]. dostępny w WWW: http://www.sbp.pl/repository/dokumen-
ty/2018/Konferencja/Tomasz%20Cieslik%20-%20abstrakt.pdf
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dostęp jedynie do niepełnego zasobu cyfrowych książek, dostępnych w POLO-
NIE. Niepełnego, bowiem pomija stare druki. Obecne na przykład w tym zbio-
rze wydanie z 1683 r. Mowca polski albo wielkich senatorów… nie jest odnotowane 
w OMNIS. Analogiczna rozbieżność dotyczy rękopisów. OMNIS nie ma dostępu 
do opisów manuskryptów, których kopie cyfrowe trafiły do POLONY, a rekordy 
katalogowe rezydują w katalogu BN. Przykładem Korespondencja Mariana Gawale-
wicza, dostępna w POLONIE, której nie rejestruje OMNIS. Podobny mechanizm 
ma miejsce w przypadku wydawnictw ciągłych. Wyszukiwarka OMNIS lokalizu-
je gazety i czasopisma ze zbiorów BN, nie odsyła jednak do ich cyfrowych kopii, 
dostępnych w POLONIE. Co więcej, tych odsyłaczy brakuje również w katalogu 
BN. Identyczna sytuacja dotyczy dokumentów życia społecznego. z kolei opisy 
materiałów ikonograficznych, których cyfrowe kopie obecne są w POLONIE, czę-
ściowo znajdują się w katalogu BN, lecz nieobecne są w wyszukiwarce OMNIS. 
zilustrujmy to jednym przykładem. W POLONIE znajdziemy ponad 6 tys. foto-
grafii autorstwa Benedykta dorysa, w katalogu BN pod hasłem dorys Benedykt 
Jerzy figuruje 2480 pozycji, natomiast multiwyszukiwarka OMNIS zarejestruje 
jedynie 14 książek autorstwa czy współautorstwa tego fotografika:

Sprawdźmy pod tym samym kątem dostęp do rekordów zgromadzonych 
w katalogu MAKa+. Czy zasób, który przeszukuje OMNIS, jest tożsamy z katalo-
giem Szukam książki, do którego odsyła użytkownika? Nawet pobieżne przejrze-
nie obu źródeł wskazuje, iż koncentrator metadanych OMNIS nie zawiera kom-
pletnego zbioru rekordów bibliotek, korzystających z MAKa+. Oto trzy dowolne 
przykłady, które obrazują rozbieżność danych. W zasobie Szukam książki znaj-
dziemy 12 lokalizacji książki Anny Retmaniak Portret słowem malowany, wyszuki-
warka OMNIS wskazuje na obecność tej pozycji wyłącznie w BN:
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Analogiczną rozbieżność ilustruje próba lokalizacji powieści Czarna loża ja-
snowidzów Fabia delizzos. Szukam książki odsyła do 108 bibliotek, OMNIS kieruje 
użytkownika jedynie do katalogu Biblioteki Narodowej:

Na koniec porównajmy wyniki wyszukiwawcze opracowania na temat histo-
rii cenzury, Krótkiej historii książek zakazanych. portal Szukam książki wskazuje 54 
biblioteki, OMNIS rejestruje wyłącznie zasób BN:
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Przykłady znowu można mnożyć. Niezależnie od liczby egzemplifikacji wnio-
sek jest jeden. Wyszukiwarka OMNIS nie przeszukuje, zarówno w przypadku 
BN i bibliotek współkatalogujących z tą placówką, jak i MAKa+, pełnych zaso-
bów katalogowych obu instytucji. Nie sposób zatem uznać tego instrumentarium 
za wiarygodne źródło informacji, nawet w tak ograniczonym, w porównaniu 
z planami, zakresie. 

Wyszukiwarka OMNIS nie realizuje żadnego z zakładanych celów. Nie peł-
ni rzecz jasna roli uniwersalnego narzędzia przeszukującego zasoby wszystkich 
polskich bibliotek, wybranych muzeów i archiwów. Nie ma dostępu do polskich 
bibliotek cyfrowych, paradoksalnie nie identyfikuje nawet pełnego zasobu PO-
LONY. Poza dostępem do katalogu BN, POLONY i okrojonej bazy MAKa+ nie 
została wyposażona w żadne z zapowiadanych funkcji wyszukiwawczych. Co 
więcej, jako narzędzie, które może wprowadzać czytelnika w błąd co do obecno-
ści czy braku poszczególnych tytułów w zbiorach bibliotecznych, jej przydatność 
jest równa wiarygodności wyników wyszukiwawczych, czyli zerowa. To, wydaje 
się, tłumaczy całkowite milczenie Biblioteki Narodowej na temat sieciowej lokali-
zacji kluczowego narzędzia projektu, zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS. 

BILANS

Podsumowanie projektu OMNIS dotyczyć musi realizacji czterech e-usług, 
podstawy programowej całego przedsięwzięcia.

– zintegrowana Wyszukiwarka OMNIS. Priorytetowa usługa w postaci wy-
szukiwarki w wersji (z trudem) dostępnej sieciowo okazała się atrapą, która nie 
spełnia żadnego z zaplanowanych celów. Nie przeszukuje zasobów wszystkich, 
albo w wersji realistycznej, większości polskich bibliotek, nie ma dostępu do za-
sobów cyfrowych, do inwentarzy archiwalnych i muzealnych, do Academiki, do 
pełnych tekstów, zgromadzonych w repozytorium wydawców. Nie przeszukuje 
nawet zawartości katalogów pięciu bibliotek, które przystąpiły do współkatalo-
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gowania wespół z BN. Co więcej, podaje błędne lub niepełne wyniki również 
w odniesieniu do dwóch zasobów, które trafiły do koncentratora danych. To nie 
owo zapowiadane po wielokroć narzędzie, które zmieni oblicze polskiego biblio-
tekarstwa. To jedynie zbędna makieta. Miejsce przemilczane, do którego, nie bez 
powodu, nie prowadzą żadne sieciowe drogi. 

– Repozytorium wydawnicze e-ISBN. Ten projekt zakończył się we wrześniu 
2019 r. wraz z finalizacją projektu „e-usługa OMNIS”. Biblioteka Narodowa nie 
podała informacji o rezultatach tego przedsięwzięcia. Na stronie BN nadal o re-
pozytorium mowa jest w czasie przyszłym niedokonanym106. Nie wiemy zatem, 
ilu wydawców aktywnie współpracuje z repozytorium, przekazując wersje elek-
troniczne swoich drukowanych publikacji. Jak zasobna w te dokumenty jest baza 
biblioteczna? za pomocą jakich narzędzi można owe zasoby pełnotekstowo prze-
szukiwać? Multiwyszukiwarka OMNIS, mimo deklaracji składanych w trakcie 
realizacji projektu, nie ma do nich dostępu. Czy metadane publikacji planowa-
nych są dostępne i gdzie? Niezrozumiała jest nieobecność tych informacji i brak 
dostępu do narzędzi, które oferować miała użytkownikom ta e-usługa.

– POLONA w Chmurze dla bibliotek. Spośród czterech priorytetowych 
e-usług, jedynie w przypadku POLONY dla bibliotek użytkownik ma możliwość 
konfrontacji założeń projektu i jego realizacji. POLONA zawiera szereg kolek-
cji, przygotowanych w innych bibliotekach. znajdziemy tu obiekty ze zbiorów 
Biblioteki diecezjalnej w Sandomierzu, WBP w Lublinie107, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Kaliszu, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie, zdi-
gitalizowane w ramach projektu Patrimonium obiekty ze zbiorów Biblioteki Ja-
giellońskiej czy publikacje z zasobu Instytutu Teatralnego w Warszawie108. 

– POLONA w Chmurze dla naukowców. Nic nie wiadomo o rezultatach tego 
przedsięwzięcia. Nie została uruchomiona jego strona, brak jest informacji o ja-
kichkolwiek narzędziach, dostępnych dla naukowców, serwisach przygotowa-
nych do dyspozycji osób zainteresowanych tym programem. Wśród wymienio-
nych na stronie BN e-usług, udostępnionych w ramach realizacji projektu brak 
POLONY w Chmurze dla naukowców109. Już w 2019 r. ze strony poświęconej 
OMNIS zniknęła informacja o owym programie. Na konferencji podsumowu-
jącej realizację OMNIS również nie wspominano o tym module. Należałoby 
zadać pytanie, jaka była formuła akceptacji realizacji projektu OMNIS, jeżeli 
jeden z jego czterech filarów nie został nawet w szczątkowej formie udostęp-
niony potencjalnym użytkownikom. Co ciekawe, w 2019 r., w fazie finalizacji 
projektu Biblioteka Narodowa otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad  

106 Repozytorium wydawnicze e-ISBN [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.
bn.org.pl/projekty/omnis/e-isbn.

107 W ślad za przystąpieniem WBP w Lublinie do wspólnego katalogu z BN, od początku 2020 r. 
digitalizowane w tej placówce dokumenty niechronione prawami autorskimi trafiają do POLO-
NY, a prowadzona przez WBP Biblioteka cyfrowa do czasu przeniesienia zasobu do BN, gromadzi 
elektroniczne kopie dokumentów z dostępem ograniczonym. Por. Kolekcja cyfrowa WBP w Lublinie  
w Bibliotece Cyfrowej POLONA [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: http://bc.wbp.lublin.
pl/dlibra/news?news=full.

108 Instytucje w Polonie [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://polona.pl/institu-
tions/.

109 O projekcie [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.bn.org.pl/projekty/
omnis/o-projekcie.
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4,8 mln zł na realizację kolejnego przedsięwzięcia pod szyldem… „POLONA dla 
naukowców”110. Projekt realizowany jest w okresie sierpień 2019 – listopad 2021 
pod kierunkiem Macieja Nadulskiego111. Brak informacji czy stanowi uzupełnie-
nie lub kontynuację poprzedniego, niedostępnego programu. W opisie „POLO-
NY dla naukowców” znów czytamy o analogicznych celach: „W ramach projektu 
zostanie udostępniona nowoczesna i uniwersalna platforma komunikacji między 
uczestnikami projektów badawczych wykorzystujących obiekty zdigitalizowane. 
Wprowadzone rozwiązania umożliwią zarówno wyodrębnianie poszczególnych 
projektów badawczych, jak i ich interakcję”112. Wśród przyszłych funkcji plat-
formy znajdziemy m.in. tworzenie i pomieszczanie tekstów naukowych, wyko-
rzystanie specjalistycznych narzędzi, korzystanie z obiektów cyfrowych, zarzą-
dzanie zespołem badawczym, zamieszczanie tekstów naukowych113. Mamy do 
czynienia w gruncie rzeczy z powielonym z poprzedniej edycji opisem funkcjo-
nalności tej platformy. Wśród wielu korzyści (usprawnienie pracy zespołowej, 
poprawa recepcji prac naukowych, znaczące zwiększenie efektywności prac ba-
dawczych etc.), które czerpać będą użytkownicy tej platformy, znajdziemy rów-
nież fundamentalny zapis: „znaczące zwiększenie widoczności prac naukowych 
w sieci Internet dzięki eksponowaniu opublikowanych prac w Multiwyszuki-
warce”114. Odnotujmy także, iż jeden z kolejnych projektów, sygnowanych przez 
BN i realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, a mia-
nowicie mLUMEN, zakłada stworzenie (następnej) e-usługi w postaci aplikacji 
mobilnej, która udostępni „wybrane informacje sektora publicznego, tj. zasoby 
Biblioteki Narodowej oraz polskich bibliotek różnych typów, biblioteki cyfrowej 
POLONA za pośrednictwem e-usługi <zintegrowana wyszukiwarka OMNIS> 
oraz wybranych zasobów innych instytucji pub licznych”115. Najwyraźniej BN 
nadal wiąże z wyszukiwarką OMNIS dalekosiężne plany, pozostaje więc czekać 
z niecierpliwością na rezultaty i nową, tym razem być może publiczną odsłonę 
tego pionierskiego przecież projektu BN. Należy jedynie zaopatrzyć się w dozę 
cierpliwości, zakończenie projektu mLUMEN nastąpi bowiem w październiku 
2022 roku. Nieco wcześniej, w listopadzie 2021 r. udostępniona będzie POLONA 
dla naukowców. W obliczu tak istotnych planów pozostaje jedynie zachęcać czy-
telników do śledzenia postępów prac BN i powrotu w niedługim czasie na stronę 
multiwyszukiwarki, by weryfikować realizację tych zapowiedzi. 

Wobec radykalnej zmiany priorytetów projektu OMNIS, spróbujmy zlokali-
zować moment owej kardynalnej reorientacji celów przedsięwzięcia. Sięgnijmy 
do sprawozdań biblioteki, oficjalnych, sygnowanych przez BN dokumentów 
dotyczących działalności tej placówki. Sprawdźmy, jak zmieniał się opis tego 
przedsięwzięcia. zważmy jedynie, że cały czas mowa jest o projekcie już oficjal-

110 POLONA dla naukowców [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.bn.org.
pl/projekty/polona-dla-naukowcow.

111 Termin końcowy, listopad 2021, podany jest na stronie BN, natomiast portal rządowy gov.pl 
datuje koniec projektu na 29 sierpnia 2021. zob. POLONA dla naukowców [online]. [dostęp: 9.04.2021]. 
dostępny w WWW: https://www.gov.pl/web/popcwsparcie/polona-dla-naukowcow.

112 Tamże.
113 POLONA dla naukowców…
114 Tamże.
115 mLUMEN [online]. [dostęp: 9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.bn.org.pl/projekty/

mlumen.
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nie rozpoczętym, którego koncepcja, harmonogram, zostały zatwierdzone i przy-
dzielone zostały fundusze na jego realizację. Nie są to więc plany, lecz forma 
dokumentacji realizacji tego potężnego programu, który formalnie uruchomiony 
został w 2016 r.116. i tak w Sprawozdaniu za 2017 r. czytamy, iż „rezultatem pro-
jektu będzie udostępnienie i szerokie wykorzystanie czterech zintegrowanych 
e-usług publicznych: zintegrowana wyszukiwarka OMNIS, Repozytorium wy-
dawnicze e-ISBN, POLONA w Chmurze dla bibliotek oraz POLONA w Chmurze 
dla naukowców. Głównym rozwiązaniem będzie zintegrowana wyszukiwarka 
OMNIS, umożliwiająca przeszukiwanie z jednego miejsca metadanych bibliogra-
ficznych i treści publikacji dostępnych na rynku, pochodzących z zasobów Biblio-
teki Narodowej i pozostałych polskich bibliotek”117. 

W kolejnym Sprawozdaniu czytamy, iż w 2018 r. „prowadzono analizę meta-
danych z serwisów polskich bibliotek oraz prace melioracyjne w bazie danych 
Biblioteki Narodowej. Wypracowano niesemantyczny model danych OMNIS sta-
nowiący podstawę do przygotowania dokumentacji, a następnie ogłoszenia postę-
powania przetargowego na wykonanie prac analitycznych i programistycznych 
na potrzeby modułu OMNIS Linked data w Koncentratorze Metadanych. Trwa-
ły prace związane z budową Koncentratora metadanych i Multiwyszukiwarki 
OMNIS na podstawie umowy zawartej w 2017 r.”118. W relacji z działań w 2018 r. 
powtórzono fragment tekstu z poprzedniego sprawozdania, iż głównym roz-
wiązaniem projektu będzie zintegrowana wyszukiwarka OMNIS. W omówie-
niu realizacji w tymże roku projektu OMNIS zamieszczono także informację 
o zakupie zintegrowanego Systemu zarządzania Bibliotekami. W Sprawozda-
niu dwukrotnie pojawi się zapis o Almie jako najnowocześniejszym systemie 
bibliotecznym. Raz przeczytamy, że „system Alma i wyszukiwarka Primo to 
dziś najnowocześniejsze rozwiązania realizujące potrzeby wszystkich typów 
bibliotek”119, we wstępnych rozważaniach autorstwa T. Makowskiego znaj-
dziemy z kolei następujący passus: „Wydarzeniem o przełomowym znaczeniu 
był zakup i pierwsza w Polsce implementacja zintegrowanego systemu biblio-
tecznego Alma i wyszukiwarki Primo – najnowszych i najlepszych na świecie 
rozwiązań technologicznych dla bibliotek”120. W jeszcze innym miejscu Spra-
wozdania zamieszczono informację, że „w dniu 21 grudnia Biblioteka Naro-
dowa rozpoczęła korzystanie z zintegrowanego systemu zarządzania zaso-
bami Alma i wyszukiwarki Primo. Narzędzie to stanowi najnowocześniejsze 
obecnie rozwiązanie technologiczne na świecie”121. w Sprawozdaniu z 2019 r. 
powtórzone zostaną jak mantra stwierdzenia, iż Alma i Primo to najlepsze i naj-
nowocześniejsze rozwiązania technologiczne na świecie122. Pytanie, czy insty-
tucja państwowa po zakupie jak by nie było komercyjnego produktu powinna 

116 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2017… s. 5.
117 Tamże, s. 88.
118 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2018… s. 88.
119 Tamże, s. 136. Ten sam passus dostępny na stronie: https://bn.org.pl/projekty/omnis/zintegro-

wany-system-zarzadzania-zasobami-dla-bibliotek.
120 Tamże, s. 4-5.
121 Tamże, s. 31.
122 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2019… s. 4 oraz 29. W raporcie za 2020 r. umieszczono 

nieco zredukowaną formułę: „Narzędzie to stanowi najnowocześniejsze obecnie rozwiązanie techno-
logiczne na świecie”. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2020. warszawa 2021 s. 31.
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wielokrotnie w sprawozdaniach, anonsach, także informacjach publikowanych 
na swoim portalu powtarzać sentencję, iż jest to najlepszy i najnowocześniejszy 
system biblioteczny na świecie, pozostawiam bez komentarza. 

Kluczowy dla nas rozdział Sprawozdania, poświęcony projektowi OMNIS, roz-
poczyna następująca fraza: „Projekt polega na uruchomieniu platformy umożli-
wiającej szybki i wieloaspektowy dostęp do wszystkich polskich publikacji oraz 
otwarte udostępnienie ich metadanych. Efektem prac jest wdrożenie systemu in-
formatycznego oferującego jeden punkt dostępu do całości zbiorów Biblioteki Na-
rodowej i partycypujących bibliotek oraz aktualnej oferty rynku wydawniczego 
w Polsce”123. Jeszcze dobitniej w 2018 r. cel projektu określił z. Pietrzyk: „W 2015 
roku Biblioteka Narodowa, z inicjatywy dyrektora Tomasza Makowskiego, wy-
stąpiła o program e-OMNIS, czyli o jeden wspólny system biblioteczny dla całej 
Polski”124. Oto kwintesencja projektu – wspólny system biblioteczny, powtórzmy 
dla całej Polski! zdumiony czytelnik ma prawo zadać kardynalne pytanie: czy 
w 2019 r. mowa jest o tym samym projekcie, o którym BN szeroko informowała 
w poprzednich latach. Projekt, którego flagowym instrumentem miała być wy-
szukiwarka zasobów wszystkich polskich bibliotek oraz innych instytucji kultu-
ry, w 2019 r. został sprowadzony z punktu widzenia użytkownika do możliwości 
przeglądania wspólnego katalogu czterech bibliotek i dostępu do „wszystkich 
polskich publikacji”, co umownie oznacza to samo, w odniesieniu do zbiorów BN 
i Jagiellonki. Czy można bez żadnych wyjaśnień taki efekt największego, przy-
pomnijmy, projektu bibliotecznego przedstawić jako satysfakcjonującą realizację 
założeń programowych? Najwyraźniej można. Czy dostęp do zasobów czterech 
bibliotek spełnia tezę postawioną przez T. Makowskiego w prologu tego przed-
sięwzięcia, iż dzięki projektowi OMNIS powstanie ogólnokrajowa sieć bibliotecz-
na (w domyśle: z prawdziwego zdarzenia)125?

Jest swoistym paradoksem, iż mamy do czynienia ze szczególnym umocowa-
niem na mapie polskiego bibliotekarstwa jednej instytucji, która może sobie po-
zwolić na odwrócenie priorytetów w potężnym projekcie, może przedstawić jako 
skuteczną realizację tego projektu narzędzia, które nie spełniają elementarnych 
wymogów i nie realizują deklarowanych celów lub milczeć o przyczynach nie-
dostępności instrumentów, akcesoriów, mechanizmów, których przygotowanie 
deklarowano w założeniach projektu. Jej prace nie podlegają w zasadzie ocenie 
środowiska, nie sposób znaleźć w literaturze przedmiotu rzetelnych recenzji jej 
działalności, dyskusji na temat jej programów czy kolejnych projektów finanso-
wanych z budżetu państwa i środków unijnych. Czy w prasie bibliotekarskiej 
pojawiły się krytyczne omówienia tego projektu, próby bilansu, oceny jego wyko-
nania i dostępności narzędzi, zapisanych w założeniach progra mowych?

Tworzenie przez BN katalogu centralnego, zakup systemu Alma, które stały 
się w trakcie realizacji OMNIS jego kluczowymi przedsięwzięciami, zmusza do 
kilku końcowych pytań.  

123 Tamże. s. 96.
124 z. Pietrzyk, Biblioteka Jagiellońska – wczoraj, dziś i wyzwania przyszłości. „Rocznik Biblioteki Kra-

ków” 2018, R. 2, s. 238.
125 Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej o projekcie OMNIS [wideo] [online]. [dostęp: 

9.04.2021]. dostępny w WWW: https://www.youtube.com/watch?v=gVImX9bcfx4. Materiał dostępny 
również w: https://bn.org.pl/projekty/omnis/wideo.
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Jakie mogą być konsekwencje stopniowej implementacji jednego systemu bi-
bliotecznego w Polsce, systemu wybranego przez BN dla wszystkich bibliotek, 
od bibliotek naukowych po powiatowe biblioteki pub liczne, a być może także 
placówki szkolne? Czy prowadziłoby to do monopolizacji rynku przez jedną 
zagraniczną firmę informatyczną, która zyskałaby pozycję wyłącznego operato-
ra systemów bibliotecznych, a co za tym idzie mogłaby w tej sytuacji dyktować 
warunki, niezagrożona konkurencją? Jakie koszty ponosiłyby biblioteki w takim 
wariancie automatyzacji ich działań?126 Czy doprowadziłoby to do zniknięcia pol-
skich firm, opracowujących od lat systemy biblioteczne? zakup w 2018 r. systemu 
Alma z założeniem wspólnego katalogowania w chmurze przez współpartnerów 
z jednej strony ukonkretniło ową wizję implementacji jednego systemu biblio-
tecznego w Polsce, a przystąpienie do współkatalogowania Biblioteki Jagielloń-
skiej i Biblioteki UMK w naturalny sposób implikuje konkretne pytania o kształt 
i przyszłość wspólnych przedsięwzięć bibliotecznych. Pierwsze z tych pytań 
dotyczy docelowych zamierzeń BN. Czy instytucja ta buduje wspólny katalog, 
który ma stanowić konkurencję dla NU KAT-u? W sytuacji, gdy jedna z głównych 
bibliotek współtworzących zasób katalogu centralnego od 2002 r., placówka, 
która należała do wąskiego kręgu założycielskiego, wycofuje się ze współpra-
cy i rozpoczyna kooperację w ramach projektu zgoła konkurencyjnego, a w jej 
ślady wstępują dwie kolejne (Biblioteka UMK, WBP w Lublinie), należy stawiać 
fundamentalne pytania o zasady polityki bibliotecznej, które przyjęła centralna 
biblioteka państwa. 

Na koniec pytanie lżejszego kalibru. W wypowiedziach eksponujących trwałe 
skutki programu OMNIS wskazywano na integrację bibliotek wszystkich typów, 
wręcz historyczną rolę w tworzeniu sieci bibliotecznej z prawdziwego zdarzenia. 
„Ogólnokrajowa sieć biblioteczna stanie się faktem – to wypowiedź Tomasza Ma-
kowskiego z 2017 r. – dzięki projektowi OMNIS. Będziemy mogli pożyczać książ-
ki w Szczecinie, oddawać je w Przemyślu, korzystać z pięknych ulotek, powsta-
łych… koło Rzeszowa, bądź z fotografii, które zostały zrobione w Gdańsku, to jest 
ogromna zmiana jakościowa”127. O jakich ulotkach wspominał dyrektor BN, nie 
sposób dociec, być może miał na myśli rozwój prac w zakresie digitalizacji zbio-
rów w bibliotekach. Te działania trudno wszak uznać za przełomowe, Federacja 
Bibliotek Cyfrowych w 2017 r. miała się dobrze i stanowiła ewenement wręcz na 
skalę światową. Być może mowa była o domniemanych korzyściach uruchomie-
nia e-usługi POLONA w Chmurze dla bibliotek. Warto jednak zwrócić uwagę na 
początkową frazę, ową niezwykłą wizję wędrówek książek po kraju, wypożycza-
nych w dowolnej bibliotece, i zwracanych w innej, w innym mieście, innym re-
gionie. Można przypuszczać zatem, że BN przygotowała w ramach tego projektu 
logistykę zarządzania ową migracją zbiorów między placówkami bibliotecznymi 
wraz z zasadami transportu książek i domniemanymi kosztami tej procedury. 
zapewne niezbędnym warunkiem realizacji tej niezwykłej wizji miała być imple-
mentacja wspólnego systemu zarządzania bibliotekami, spełniona na poziomie 
infrastrukturalnym w postaci zakupu przez Bibliotekę Narodową systemu Alma. 

126 O ew. kosztach utrzymania licencji przez biblioteki zob. M. Gabrysiak, Od MAK-a do OMNIS 
i oby nie z powrotem [online]. „Biuletyn EBIB” 2019, nr 4 (187), s. 3 [dostęp: 9.04.2021]. dostępny  
w WWW: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/5/7.

127 Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej o projekcie OMNIS…
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dziś w systemie pracuje co prawda tylko sześć bibliotek, podstawowe pytanie 
niezależne jest wszak od liczby kooperujących placówek. Czy tworzą, zdaniem 
przedstawicieli BN, zalążek ogólnokrajowej sieci bibliotecznej? I czy użytkownik, 
który pożycza książkę z Biblioteki Jagiellońskiej może lub w najbliższym czasie 
będzie mógł oddać ją w Wojewódzkiej Bibliotece w Lublinie, a książka pożyczona 
w Bibliotece Publicznej w Kielcach może zostać zwrócona w Bibliotece Narodo-
wej?

Jerzy Franke
e-mail: jfranke@uw.edu.pl

Tekst wpłynął do Redakcji 15 lipca 2021 r.



„od KSiąŻKi do czytelniKa” 
z okazji Jubileuszu 65-lecia instytutu informacji naukowej 

i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Międzynarodowa konferencja naukowa

(Wrocław, 19-20 kwietnia 2021 r.)

19-20 kwietnia 2021 r. na platformie MS Teams odbyła się międzynarodowa 
konferencja naukowa „Od książki do czytelnika” z okazji jubileuszu 65-lecia In-
stytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Jej celem była refleksja nad życiem książki, zarówno dawnej, jak i współcze-
snej, a przede wszystkim nad jej istnieniem w relacji z czytelnikiem.

ORGANIzATORzY I  UCzESTNICY

Organizacji wydarzenia podjął się zespół pracowników zakładu Teorii i Hi-
storii Książki w składzie: dr hab. Anna Cisło – kierownik naukowy konferencji, dr 
Kamila Augustyn i dr Rafał Werszler. Organizatorzy powołali Radę Naukową, do 
której zaproszono: dr hab. Bożenę Koredczuk, prof. UWr (przewodnicząca), prof. 
dr Aušrę Navickienė z Uniwersytetu Wileńskiego, dr. hab. Grzegorza Niecia, 
prof. UP, dr hab. danutę Stanulewicz, prof. UG oraz prof. dr. Jiříego Trávníčka  
z Instytutu Literatury Czeskiej Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze/
Brnie. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez portal SBP.pl.

zaproszenia do udziału w konferencji przyjęło 15 prelegentów z zagranicy, 
z ośmiu ośrodków: Bratysławy, Budapesztu, Helsinek, Lublany, Lwowa, Pragi, 
Wiednia i Wilna. Prelegenci z Polski, których było 19, reprezentowali: Gdańsk, 
Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Toruń, Warszawę oraz Wrocław. Łącznie  
w trakcie dwudniowej konferencji wygłoszono 32 referaty z zaplanowanych 33, 
z czego osiem w języku angielskim. dwa wystąpienia powstały we współpra-
cy między ośrodkami (Wrocław-Lwów) i badaczkami reprezentującymi ten sam 
ośrodek (Bratysława). 

zarejestrowanymi słuchaczami konferencji byli pracownicy IINiB UWr, dok-
toranci ze Szkoły doktorskiej UWr, a także studenci kierunków publikowanie 
cyfrowe i sieciowe (PCiS) oraz informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (INiB). 
do transmisji dołączyło też 21 uczestników biernych. Wydarzenie cieszyło się po-
pularnością zarówno wśród badaczy, jak i bibliotekarzy, także tych spoza Wro-
cławia (m.in. z Bydgoszczy, Kalisza, Krakowa, Lublina, Łodzi, Opola, Rzeszowa, 
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Torunia, Warszawy i zielonej Góry). W każdej z ośmiu sesji wzięło udział co naj-
mniej 50 uczestników. 

teMatYKa obraD

złożony charakter relacji książki z czytelnikiem spowodował, że w obradach 
uczestniczyli nie tylko badacze reprezentujący różne dyscypliny naukowe (bi-
bliologię, informatologię, literaturoznawstwo, językoznawstwo), ale także przed-
stawiciele sztuki (artyści graficy) i biznesu (analitycy rynku książki). W piśmie 
przewodnim organizatorzy zachęcali do prezentowania wyników badań nad 
udostępnieniem i życiem książki w czasach pandemii, a także do refleksji nad 
fizyczną formą edycji. zaproponowana szeroka tematyka poskutkowała refera-
tami o różnorodnym charakterze. Stąd podjęto decyzję o nienadawaniu tytułów 
poszczególnym sesjom. W ich trakcie dyskutowano m.in. o: 

• czytaniu książek, przemianach kultury czytelniczej i badaniach czytelni-
ków,

• elementach, formach, typach oraz funkcjach książek,
• wytwarzaniu i udostępnianiu książek w różnych krajach, okresach oraz 

kanałach,
• funkcjonowaniu bibliotek, różnych koncepcjach ich rozwoju i porządko-

waniu zasobów,
• sposobach kształtowania obrazu świata na przykładzie powieści i progra-

mów nauczania, 
• relacjach tekstu i obrazu, 
• przemianach dyscyplin i kształtowaniu nowych,
• zagadnieniach z zakresu proweniencji i edytorstwa naukowego.

PRzEBIEG SESJI

W poniedziałek, 19 kwietnia 2021, o godz. 9.15 konferencję otworzyli dziekan 
Wydziału Filologicznego dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr oraz dyrektor 
Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa dr hab. Aneta Firlej-Buzon, 
prof. UWr. Kierownik konferencji – dr hab. Anna Cisło – powitała wszystkich 
w imieniu organizatorów, udzielając przy okazji kilku praktycznych wskazówek 
dotyczących przebiegu konferencji w trybie online. Było to pierwsze w historii 
instytutu tak duże wydarzenie naukowe organizowane zdalnie.

dr hab. danuta Stanulewicz, prof. UG przewodniczyła sesji otwierającej obra-
dy. Jako pierwsza wystąpiła dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. 
UMK, która rozważała społeczną odpowiedzialność bibliotek za wpływ na śro-
dowisko naturalne. Następnie swoje referaty wygłosili: dr Rüdiger Wischenbart 
z Content and Consulting w Wiedniu, który przedstawił analizę danych dotyczą-
cych transformacji kulturowej praktyki czytania oraz dr Richard Šípek z Biblioteki 
Muzeum Narodowego w Pradze i tamtejszego Uniwersytetu Karola, który scha-
rakteryzował notatki osobistego lekarza Albrechta Hohenzollerna – Matthiasa 
Stoiusa, zachowane na kartach jego egzemplarza almanachu autorstwa pitatiego. 
Jako ostatnia głos zabrała dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr, przedstawiając 
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najważniejsze tezy referatu nieobecnej prof. dr hab. Jadwigi Woźniak-Kasperek 
z UW. Referat dotyczył konsekwencji reformy klasyfikacji dyscyplin (2018) na 
przykładzie nowo utworzonych nauk o komunikacji społecznej i mediach, łączą-
cych pod wspólną nazwą bibliologię i informatologię, nauki o mediach oraz na-
uki o poznaniu i komunikacji społecznej.

W sesji drugiej, której przewodniczyła prof. dr Aušra Navickienė, zaprezen-
towano cztery referaty: doc. hab. Tuija Laine z Uniwersytetu w Helsinkach opo-
wiedziała o strategiach stosowanych w procesie czytania w rodzimym języku we 
wczesnonowożytnej Finlandii; dr hab. danuta Stanulewicz, prof. UG, przedsta-
wiła aktualną sytuację książek dla dzieci w języku kaszubskim oraz ich odbior-
ców; wystąpienie dr hab. Marioli Antczak, prof. UŁ, dotyczyło recepcji książek 
naukowych amerykańskiej psycholog Jean Twenge w polskim środowisku na-
ukowym; referat dr hab. Jolanty Gwioździk, prof. UŚ, zilustrowany ponad dwu-
stoma slajdami, zawierał refleksję nad cechami warunkującymi samodzielność 
i odrębność książki jako medium komunikacji, jak i nad bogatym wachlarzem 
współczesnych rozwiązań i wyrazem artystycznej kreacji w formach inspirowa-
nych „materią” książki.

W anglojęzycznej sesji trzeciej, której przewodniczyła dr hab. Anna Cisło, wy-
stąpiło czterech prelegentów. dr Marta Španiova z Uniwersytetu Komeńskiego  
w Bratysławie w referacie przygotowanym wraz z doc. dr Lucią Lichnerovą z tego 
samego ośrodka, opisała zasoby bibliotek jezuickich w Królestwie Węgier, poświę-
cając szczególną uwagę swoistym bestsellerom w kategorii literatury katolickiej, 
wydanym przez węgierskich jezuitów w XVII w. Prof. dr Aušra Navickienė z Uni-
wersytetu Wileńskiego przybliżyła działalność jednego z najważniejszych i najpręż-
niej działających przedsiębiorstw zajmujących się w XIX i pierwszej połowie XX w. 
wydawaniem, produkcją i dystrybucją książek na terenie byłej Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów – firmy rodzinnej założonej przez Józefa zawadzkiego (1781-
1838). Prof. dr Miha Kovač z Uniwersytetu w Lublanie zadał pytanie o adekwatną 
obecnie definicję książki, a dr Kamila Augustyn wykazała zasadność stosowania 
naukoznawczej analizy bibliometrycznej piśmiennictwa w procesie wyodrębnia-
nia nowej dyscypliny – studiów wydawniczych. 

Ostatniej sesji pierwszego dnia przewodniczyła dr hab. Bożena Koredczuk, 
prof. UWr. dr Oleksandr Sedliar z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. 
Iwana Franki opowiedział o wydawaniu i dystrybucji taniej literatury dla ludu. dr 
hab. Anna Gruca, prof. UJ, poświęciła uwagę rozbudowanej treści dedykacji, często 
zawierających informacje o autorze, książce i adresacie i zachęcających do kupna 
lub przeczytania danego utworu. Kierownik działu Rękopisów, Starych druków  
i Ksiąg Rzadkich Biblioteki Naukowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im.  
I. Franki – dr doc. Mykola Ilkiv-Svydnytskyi – wygłosił odczyt o autografie  
i exlibrisie Jana dantyszka (1485-1548) w zbiorach reprezentowanej przez siebie 
książnicy. Sesję zakończyło wystąpienie dr. Marcina Cziomera, artysty zatrud-
nionego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, na temat 
wybranych estetycznych aspektów związanych z książką: okładki, ilustracji i eks-
librisu. Stanowiło ono dobre wprowadzenie do dalszej części wieczoru, a miano-
wicie wernisaży towarzyszących konferencji. dziesięć końcowych minut każdej 
sesji zarezerwowano na pytania do prelegentów. Komentarze do referatów, po-
dziękowania i sugestie pojawiały się też na czacie podczas trwania wystąpień. 



426 sprawozdania

dzień drugi otworzyła sesja piąta – „literacka”, której przewodniczył dr hab. 
Grzegorz Nieć, prof. UP. Referaty dr hab. Anny Cisło i dr. Aleksandra Bednar-
skiego reprezentującego KUL dotyczyły relacji tekstu i obrazu, m.in. semiotyki 
okładek i ekfrazy. dr hab. Lajos Pálfalvi z Katolickiego Uniwersytetu im. Pétera 
Pázmánya w Budapeszcie opowiedział o antypolskiej propagandzie w powieści 
węgierskiego pisarza Istvána Petrovácza Lány a Wiktorskán, której akcja jest osa-
dzona w polskich realiach; a Anna Tomoriné Szesztaj z tej samej uczelni o ocenzu-
rowanym węgierskim przekładzie W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza. 
Sesję zakończył referat mgr Anny Lubińskiej z IINiB UWr ukazujący wizerunek 
redaktora wydawniczego w powieściach Umberta Eco.

Sesja szósta pod przewodnictwem dr hab. Firlej-Buzon, prof. UWr, dotyczy-
ła czytelnictwa. dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr poświęciła uwagę rozu-
mieniu pojęcia „biografia lekturowa”. O zachowaniach i wyborach czytelniczych  
w dobie pandemii mówili: dr hab. Anna dymmel, prof. UMCS, dr Agnieszka Łu-
szpak z IINiB UWr oraz dr hab. Halina Rusińska-Giertych z IINiB UWr wraz z dr. 
doc. Romanem Krochmalnym, dziekanem Wydziału Kultury i Sztuki.

W sesji siódmej, której przewodniczyła dr hab. Anna Gruca, prof. UJ, wygło-
szono trzy referaty, z których dwa – dr hab. Małgorzaty Góralskiej i dr Ewy Ja-
błońskiej-Stefanowicz z IINiB UWr – dotyczyły filtrów wykorzystywanych przez 
czytelników w procesie pozyskiwania informacji o książkach. dr Marta Pękalska, 
reprezentująca zakład Narodowy im. Ossolińskich, opowiedziała o instytucjach 
książki w powojennym Wrocławiu.

W ostatniej sesji, której przewodniczącą była dr hab. Halina Rusińska-
Giertych, zaprezentowało się trzech uczonych z Uniwersytetu Lwowskie-
go. dyrektor biblioteki uniwersyteckiej – dr doc. Vasyl Kmet’ opowiedział 
o dyskursie polskości w Akademii Jezuickiej we Lwowie w XVII i XVIII w.; 
dr Ilona Oleksiw, reprezentująca też Lwowską Narodową Naukową Bibliotekę 
Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, na podstawie odnalezionych przez siebie mate-
riałów archiwalnych przybliżyła działalność Towarzystwa Miłośników Książki 
we Lwowie w latach 1925-1939, a dr doc. Natalia demczuk działalność Gabinetu 
Badania Książki i Czytelnika dymitra Bałyki. 

W sesji ósmej wystąpił też dr Rafał Werszler z referatem o barokowej kartonie-
rze Joanne Millera z Kłodzka.

Na zakończenie konferencji dr hab. danuta Stanulewicz, prof. UG, podsumo-
wała pierwszy dzień obrad, a dr hab. Nieć, prof. UP – drugi dzień. Od uczestni-
ków konferencji, dyrekcji instytutu oraz Rady programowej spłynęły gratulacje. 
Kierownik konferencji podziękowała osobom zaangażowanym w jej przygotowa-
nie oraz uczestnikom, bez których wydarzenie to nie mogłoby się odbyć.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konferencji oraz wydarzeń jej 
towarzyszących udostępniono na stronie http://phc.uni.wroc.pl/konferencja/. 
Organizatorzy zredagowali ponadto tradycyjną książkę abstraktów w językach 
polskim i angielskim, którą rozesłali do uczestników i niektórych bibliotek (ISBN 
978-83-950966-3-1). Projekt strony oraz materiałów konferencyjnych powstał  
w oparciu o pomysł studenta PCiS – Stanislava Kolontaeva – zwycięzcy ostatniej 
edycji instytutowego konkursu „Studenci projektują”.
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IMPREzY TOWARzYSzĄCE KONFERENCJI

Konferencji towarzyszyły dwie wystawy, których kuratorem był dr Werszler. 
Pierwsza – to międzynarodowa ekspozycja ekslibrisów, w większości dedyko-
wanych IINiB UWr. Wzięło w niej udział 32 grafików z ośmiu krajów (Czechy, 
Kazachstan, Meksyk, Norwegia, Polska, Rosja, Serbia, Ukraina), którzy przesłali 
łącznie 68 ekslibrisów wykonanych w różnorodnych technikach graficznych. ze-
spół organizatorów opracował polsko-angielski katalog, zawierający biogramy 
twórców i wybrane ekslibrisy (ISBN 978-83-950966-2-4). Rozesłano go do wszyst-
kich artystów oraz uczestników konferencji.

W ramach wystawy „Monografie Pracowników IINiB UWr 2010-2020”, przy-
gotowanej przez dr. Rafała Werszlera i dr hab. Annę Cisło, powstało 15 plansz  
w formacie 100×70 cm, na których zaprezentowano 30 prac 27 autorów. Na stronie 
internetowej umieszczono dodatkowo listę tytułów monografii współautorskich, 
prac zbiorowych redagowanych przez pracowników instytutu oraz czasopism 
naukowych, których redakcja mieści się w IINiB UWr.

z powodu pandemii obie wystawy zaprezentowano wirtualnie. Kurator wy-
staw stworzył dwie strony przeznaczone na cele ekspozycyjne: phc.uni.wroc.pl/
ex i phc.uni.wroc.pl/monografie. W odsłonie internetowej wystawy monografii 
każda z 30 książek uzyskała własną stronę graficzną z opisem bibliograficznym, 
recenzją i zdjęciami. Przy ich opracowaniu graficznym pomagały studentki PCiS 
– Magdalena Białkowska i Kinga Gulej, które wraz z Piotrem Janczarczykiem, 
również studentem PCiS, relacjonowały też konferencję w mediach społecznoś-
ciowych. Wszystkie materiały osadzono na serwerze Pracowni Humanistyki 
Cyfrowej IINiB UWr. Wirtualne wystawy stały się dopełnieniem prezentacji sta-
cjonarnych pokazywanych od połowy kwietnia do maja 2021 r. w Galerii dolno-
śląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Wspólny 
wernisaż, na który zaproszono zarówno uczestników konferencji, jak i autorów 
ekslibrisów, odbył się w pierwszym dniu konferencji – 19 kwietnia o godz. 18.30. 
Był to pierwszy wernisaż w trybie online zorganizowany na Uniwersytecie Wro-
cławskim i w dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Kierownik kon-
ferencji podziękowała twórcom za nadesłane prace, a dyrektorowi dolnośląskiej 
Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Andrzejowi Tywsowi, za możliwość ich sta-
cjonarnej ekspozycji. Następnie kurator oprowadził gości po wystawie, prezen-
tując przygotowane materiały – filmy i zdjęcia są dostępne na stronie konferencji.

Anna Cisło, Kamila Augustyn, Rafał Werszler
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 

Uniwersytet Wrocławski

Tekst wpłynął do Redakcji 10 czerwca 2021 r.
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WreSzcie SPotKanie WydaWcÓW, aUtorÓW  
i czytelniKÓW. nic nie zaStąPi  

PraWdziWycH SPotKaŃ
Plener literacki

(gdańsk, 13-15 sierpnia 2021 r.)

Trudno w to uwierzyć, ale w tym roku w Gdyni po raz dziesiąty odbyła się 
coraz bardziej popularna impreza – Plener Literacki, trzydniowe wydarzenie 
odbywające się na najbardziej popularnym deptaku miasta – na Bulwarze Nad-
morskim im. Feliksa Nowowiejskiego. W ubiegłym roku, w odróżnieniu od 
wielu innych imprez cyklicznych, udało się z sukcesem, chociaż w mniejszym 
gronie, przeprowadzić gdyńskie spotkanie i została zachowana ciągłość. W tym 
roku od 13 do 15 sierpnia mieszkańcy Gdyni i turyści jeszcze bardziej tłumnie 
niż przed rokiem pojawili się nad samym brzegiem morza – przy wspaniałej 
pogodzie – przyjmując autorów oraz wystawców. Swoją ofertę zaprezentowa-
ło 60 wydawnictw z całej Polski, a publiczność uczestniczyła w 40 spotkaniach 
na scenie Pleneru na Bulwarze oraz na scenie w pobliskiej Muszli Koncerto-
wej. Wreszcie – pod długiej pandemicznej przerwie – czytelnicy, wydawcy  
i autorzy byli wreszcie razem.  

Organizatorami Pleneru byli Miasto Gdynia i Fundacja Historia i Kultura,  
a partnerami merytorycznymi spółka Targi Książki – organizator Warszawskich 
Targów Książki oraz Międzypokoleniowy Festiwal Literatury dziecięcej Ojce  
i Dziatki.

– „Plenery Literackie w Gdyni, które od lat organizujemy na Bulwarze Nad-
morskim, są wydarzeniem szczególnym zarówno dla autorów i wydawców, ale 
również dla nas – organizatorów. Wyjątkowa, wakacyjna atmosfera tego miejsca 
sprawia, że autorzy chcą tu przyjeżdżać na spotkania z publicznością co roku, 
bo tak bezpośredni kontakt z czytelnikami i swobodny nastrój trudno napotkać 
na innych festiwalach literackich czy targach. dlatego Plener ma już stałe grono 
przyjaciół i ze strony literatów i ze strony czytelników” – powiedział Jacek Oryl 
otwierając imprezę, główny organizator, wiceprezes Fundacji Historia i Kultura. 

Jak co roku symboliczne znaczenie miało otwarcie Pleneru, w którym tym ra-
zem uczestniczyli gospodarze Gdyni: prezydent miasta Wojciech Szczurek oraz 
przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna zielińska, a także Natalia Gromow, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, organizatorka kolejnego wiel-
kiego wydarzenia, jakim jest Nagroda Literacka Gdynia, która od dawna uzna-
wana jest za jedną z najważniejszych nagród w kraju. Obecni też byli prezesi naj-
ważniejszych organizacji branżowych – Rafał Skąpski, prezes PTWK, który jest 
też prezesem zarządu spółki Targi Książki, oraz Sonia draga, wydawczyni i pre-
zeska Polskiej Izby Książki. Był też Waldemar Michalski, prezes Fundacji Historia 
i Kultura, która jest organizatorem imprez targowych w Warszawie i w Gdyni.

Budżet Pleneru Literackiego został zasilony kwotą 200 tys. zł przez władze 
Gdyni, o czym poinformował Bibliotekę Analiz prezydent miasta Wojciech Szczu-
rek. – „Bez wsparcia polskiego samorządu nie odbyłoby się w kraju 95% wydarzeń 
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w kulturze. To są miliardy złotych, jakie znajdują się w budżetach lokalnych, a nie  
w budżecie centralnym. Przy tej okazji podkreślę, że sytuacja finansowa, w która 
obecnie wmontowywane są polskie samorządy i to co nas czeka w „Nowym Ła-
dzie”, jest bardzo poważnym zagrożeniem także dla polskiej kultury. Jest ryzyko, 
że nie będzie z czego brać środków na kulturę i wspierać różne projekty”.

Gwiazdą Pleneru był, jak za każdym razem w Gdyni (i nie tylko!), prof. Je-
rzy Bralczyk, którego wystąpienia spotkały się z największym zainteresowaniem 
pub liczności. Wielu czytelników uczestniczyło również w spotkaniach z pozosta-
łymi wybitnymi autorami, wśród których byli: Eustachy Rylski, Roma Ligocka, 
Grzegorz Piątek, Natalia Fiedorczuk, Nina Majewska-Brown, Katarzyna Tubyle-
wicz, Iza Klementowska, Ula Ryciak, Michał Cichy, Vincent V. Severski, Gabriela 
Jatkowska, Magdalena Majcher, Karolina Głogowska, Bartosz T. Wieliński, Jacek 
Karczewski, Małgorzata Starosta, Paulina Płatkowska, Mirosław M. Bujko, Iwona 
Kienzler, Barbara Kosmowska, Marcin Szczygielski, Monika Milewska, Rafał Jan-
kowski, Karolina Grabarczyk i Nika Jaworowska-duchlińska. 

Rafał Skąpski premierowo zaprezentował opracowany przez siebie drugi tom 
wspomnień swojej babci, czyli zofii z Odrowąż-Pieniążków Skąpskiej Dziwne jest 
serce kobiece. Wspomnienia z Pomorza i Hebdowa (Czytelnik), a w spotkaniu uczest-
niczyli też Barbara Kosmowska, Eustachy Rylski i Jerzy Kisielewski. Książka jest 
kontynuacją wydanego w 2019 r. tomu pierwszego zatytułowanego Dziwne jest 
serce kobiece…Wspomnienia galicyjskie. Eustachy Rylski powiedział: „o ile pierwszy 
tom tych wspomnień jest moim zdaniem opisaniem katorżniczej pracy w środo-
wiskach ziemiańskich i ogromnej dzielności ziemian, to drugi tom jest o rodzin-
ności. To była bardzo paskudna retoryka komunistów, która odzywa się zresztą 
teraz, że ziemiaństwo było klasą próżniaczą. Ci co byli próżniakami, długo tych 
gospodarstw nie prowadzili. Generalnie rzecz biorąc, byli to ludzie katorżniczej 
pracy, to znaczy pracowali od rana do wieczora, a jak się nie pracowało, to się 
lądowało po prostu gdzieś na urzędach, bo majątki tracono”. 

Spotkania podczas Pleneru prowadzili: Jerzy Kisielewski, Szymon Kloska, 
Adam Szaja i Piotr dobrołęcki. Jak ocenili organizatorzy, kolejny już raz spraw-
dziła się zasada, że doskonali autorzy w połączeniu ze świetnymi prowadzącymi 
to najlepszy sposób na udane spotkania autorskie.  

Podczas Pleneru Literackiego swoją ofertę zaprezentowało 60 wystawców, 
wśród nich m.in.: Akapit Press, Albatros, Świat Książki, Egmont, Sonia draga, 
debit, Vectra, Bellona, MG, Literatura, Adamada, Agora, Książkowe Klimaty, 
Wielka Litera, WAB, Magia Słowa, Uroboros, Solis, Fabryka Słów, Bukowy Las, 
zakamarki, Wilga, zielona Sowa, Nasza Księgarnia, timof comics, Grupa Helion, 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Wydawnictwo BIS, Wydawnictwo Amaltea, 
Kwiaty Orientu, Wydawnictwo Marpress, Oficyna Naukowa, Poławiacze Pereł, 
Claroscuro, Wydawnictwo Nowa Baśń, Wydawnictwo Olesiejuk, Wydawnictwo 
Poznańskie, Wydawnictwo Literackie i znak, a bogatą ofertę wydawców uzupeł-
niła Księgarnia Świat Książki.

– „Pogoda była bardzo dobra, ale długoterminowe prognozy pogody spraw-
dzam dużo wcześniej i porównuję z zapisami z poprzednich lat, dlatego jesteśmy 
przygotowani na każde warunki. Tym razem były optymalne. Już miesiąc temu 
wiedziałem, że Plener będzie bardzo dobry, więc wtedy zamknęliśmy listę zgło-
szeń od wydawców” – przekazał Bibliotece Analiz Jacek Oryl.
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Bardzo zadowoleni byli wydawcy. – „Bardzo udana impreza, dopisali i zwie-
dzający, i kupujący książki, a autorzy przyciągnęli sporo słuchaczy, bo było wi-
dać, że ludzie się zatrzymują i słuchają rozmów prowadzonych na scenie. Też 
duża była frekwencja wystawców i był to kolejny rekord” – powiedziała Sonia 
draga, właścicielka wydawnictwa Sonia draga. „Żadne targi onlinowe nie zastą-
pią takich wydarzeń. Mogą się pojawiać czasowo i zastępczo, ale jak ktoś mówi, 
że przyszłość jest już tylko online, to będę zawsze z nim kłócić, bo uważam, że 
spotkania fizyczne dają prawdziwą możliwość, aby czytelnicy zapoznali się  
z nowościami we właściwym stopniu” – dodała. Oceniła przy tym, że sprzedaż 
książek na stoisku jej wydawnictwa była bardzo dobra, co, jej zdaniem, dowodzi, 
jak bardzo potrzebujemy takich imprez. Inni wydawcy również okazywali duże 
zadowolenie z wyników sprzedaży, która w większości przypadków przekracza-
ła wartości z poprzednich lat.  

– „Gdynia jak zwykle była genialna. Tysiące ludzi spacerujących nad morzem. 
Bardzo miła atmosfera, piękny widok na morze! Po prostu tu nie może nic być 
źle! Nasza sprzedaż jest trochę lepsza lub porównywalna ze sprzedażą w zeszłym 
roku, ale wówczas było dwa razy mniej namiotów, więc tyle samo ludzi z taką 
samą kasą rozłożyło się na więcej wydawnictw. Ale jesteśmy zadowoleni” – po-
wiedział Tomasz zaród z wydawnictwa Książkowe Klimaty, stały uczestnik spo-
tkań targowych w całym kraju. zapowiedział przy tym udział w zbliżających się 
Warszawskich Targach Książki, podczas których jego wydawnictwo wraz z wy-
dawnictwem Afera zorganizują wielką księgarnię z literaturą czeską, bo Czechy 
są gościem honorowym tej imprezy. 

Wspólnie z Międzypokoleniowym Festiwalem Literatury dziecięcej Ojce  
i dziatki i Biblioteką Gdynia organizatorzy zaprosili rodziny z dziećmi na spotka-
nia z autorami oraz warsztaty i animacje związane z książką. Promowano także 
Nagrodę Literacką Gdynia.

Piotr Dobrołęcki

Tekst wpłynął do Redakcji 1 września 2021 r.



R. Sooryamoorthy: Scientometrics for the Humanities and So-
cial Sciences. London: Routledge, 2021, 152 s., ISBN 978-03-
67-62701-0.

Pracę naukową od innych rodzajów pracy twórczej wy-
różnia posługiwanie się przez badaczy metodami nauko-
wymi (Pieter, 1967). Na rynku wydawniczym występuje 
wiele publikacji ukazujących poprawne sposoby prowa-
dzenia badań w różnych dyscyplinach i obszarach. Wśród 
nich ważne miejsce zajmuje naukometria. dzieje się tak ze 
względu na możliwości, które zapewnia w zakresie pozna-
nia różnych obszarów badawczych oraz na wykorzystanie 

jej wyników w ocenie działalności naukowej, co przekłada się m.in. na alokację 
funduszy na badania. dostępne dotychczas publikacje przedstawiały sposoby 
prowadzenia analiz bibliometrycznych oraz podstawowe wskaźniki bibliome-
tryczne (Andrés, 2009; Nowak, 2008; Rousseau i in., 2018). Brakowało jednak 
książki, która omawiałaby zastosowanie metod naukometrycznych w kontekś-
cie humanistyki i nauk społecznych, dziedzin które nie były szerzej badane na 
pierwszym etapie rozwoju naukometrii.

Prezentowana książka jest pierwszą próbą opisu metod naukometrycznych 
odnośnie dyscyplin humanistycznych i społecznych. Jej autorem jest Radhamany 
Sooryamoorthy, profesor socjologii specjalizujący się w socjologii wiedzy oraz 
metodologii naukowej (Radhamany Sooryamoorthy – School of Social Sciences, 
2021). Badacz ten jest współautorem pozycji dotyczącej rozwoju nauk o zarządza-
niu w Republice Południowej Afryki, w której wykorzystano metody naukome-
tryczne (Ruggunan & Sooryamoorthy, 2019).

Książka składa się z pięciu rozdziałów, które w spójny i logiczny sposób 
wprowadzają czytelnika w problematykę metod naukometrycznych. Pierwszy 
rozdział ma na celu dostarczenie podstawowych informacji na temat naukome-
trii. Autor przedstawia podstawowe etapy rozwoju tego obszaru badań. Omawia 
również terminologię, biorąc pod uwagę m.in. takie terminy jak naukometria, 
bibliometria, informetria czy webometria. Następnie przechodzi do omówienia 
podstaw teoretycznych w postaci prawa produktywności Price’a, prawa Lotki, 
prawa Bradforda, prawa zipfa, efektu Mateusza opisanego przez Roberta Mer-
tona oraz wkładu Henry’ego Smalla w analizę cytowań. Ta pierwsza część pracy 
stanowi dobre wprowadzenie dla osób, które nie zetknęły się dotychczas z biblio-
metrią, jednak w celu lepszego zrozumienia tych zagadnień czytelnik powinien 
sięgnąć po pozycje, które dokładniej wyjaśniają je na konkretnych przykładach1.

1 zob. np. wyjaśnienie praw Lotki i Bradforda w książce Any Andrés (2009).
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Rozdział drugi jest poświęcony różnym zastosowaniom naukometrii. Soory-
amoorthy omawia rolę tego obszaru w ewaluacji działalności naukowej i ana-
lizie wpływu prac naukowych, mapowaniu dyscyplin, obszarów i pól badaw-
czych oraz analizie współpracy w ramach nauki. Omawiając pierwszą kategorię 
zastosowań, autor odwołał się do jednego z niewielu przykładów badań pol-
skich, a mianowicie analizy systemu ewaluacji polskich jednostek naukowych 
Emanuela Kulczyckiego (2017). W tej części przedstawiono indeks Hirscha  
i Journal Impact Factor, dwa podstawowe wskaźniki wykorzystywane w oce-
nie – odpowiednio – badaczy i czasopism. W podrozdziale poświęconym ma-
powaniu dyscyplin autor przedstawił wybrane techniki i wskaźniki stosowane  
w tego typu badaniach (m.in. współwystępowanie słów, współcytowania).  
W części poświęconej współpracy naukowej zaprezentowano różne jej formy 
oraz źródła informacji na jej temat. Rozdział ten jest ciekawy, jednak występują 
w nim pewne powtórzenia i zbędne elementy. Na przykład w części poświęconej 
wpływowi big data na naukometrię autor wylicza liczbę rekordów w bazach bi-
bliograficznych, podczas gdy w ostatnim rozdziale informacje te powtarza przy 
opisie konkretnych baz. Opisując zagadnienie ewaluacji dość dokładnie omawia 
artykuł Kulczyckiego, a w części dotyczącej współpracy przedstawia przykłady 
kilku innych badań. Książka zawiera jednak rozdział, którego celem jest właśnie 
prezentacja przykładowych badań z podziałem na wspomniane kategorie.

W rozdziale trzecim autor przedstawia możliwości zastosowania metod na-
ukometrycznych w analizie humanistyki i nauk społecznych oraz bariery, które 
wpływają na ich ograniczone użycie w badaniu wymienionych dziedzin nauki. 
Wśród tych barier wymienia przede wszystkim odmienne praktyki publikacyjne 
w stosunku do badaczy publikujących prace z zakresu nauk ścisłych i przyrodni-
czych oraz problemy związane z zakresem dostępnych danych. Ta część książki 
jest ważna, bo pokazuje nie tylko czynniki wpływające na ograniczony zakres 
dotychczasowych analiz, ale również wybrane sposoby poradzenia sobie z tymi 
barierami.

Kolejne dwa rozdziały są najbardziej interesującymi częściami książki. Roz-
dział czwarty zawiera opis 64 badań naukometrycznych dotyczących nauk hu-
manistycznych i społecznych. Autor podzielił je na czytelne kategorie: ewaluacja 
i ocena wpływu badań, mapowanie dyscyplin, analiza cytowań, współpraca  
i współautorstwo. Autor prezentuje w tej części książki 24 studia przypadku,  
w których uwzględniono m.in. cele i pytania badawcze, dane, metody, sposoby 
analizy oraz uzyskane wyniki. W przypadku konieczności dokonania wyboru 
pojawia się zawsze pytanie o jego zasadność. Większość zaprezentowanych ba-
dań dotyczy nauk społecznych. Nie uwzględniono np. ciekawej pracy Giovan-
niego Colavizzy (2017) prezentującej analizę podstawowej literatury z zakresu 
historii Wenecji. Pomimo tego jest to bardzo dobry, reprezentatywny przegląd 
badań, które jak podkreśla Sooryamoorthy (2021), mogą stanowić wzorzec lub 
punkt wyjścia do projektowania własnych innowacyjnych zastosowań naukome-
trii. Ten rozdział może być przydatny zarówno dla studentów przygotowujących 
prace dyplomowe, jak i badaczy, którzy chcieliby przeprowadzić badanie nauko-
metryczne wybranej dyscypliny humanistycznej bądź społecznej.

Ostatnia część pracy jest poświęcona źródłom, przetwarzaniu i analizie da-
nych. Autor wskazał w niej zalety i wady wybranych baz takich jak Web of  
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Science, Scopus i Google Scholar. Sporo miejsca poświęcono również wiarygodno-
ści i jakości danych używanych do przeprowadzania badań naukometrycznych. 
Niewielka część tego rozdziału jest poświęcona graficznej prezentacji danych. 
Uwzględniono w niej tylko jeden program do  graficznej analizy danych biblio-
metrycznych – VOSviewer. Nees Jan van Eck i Ludo Waltman (2014), na których 
powołuje się autor, wymieniają szereg innych narzędzi wizualizacyjnych, a jedno 
z nich – CiteNetExplorer – opisują dokładniej w formie instrukcji krok po kro-
ku. zresztą sam autor w innych miejscach opisywanej książki przywołuje więcej 
programów – CiteSpace i nierozwijany obecnie HistCite. Wydaje się, że właśnie 
wizualizacja danych jest tym elementem, który może być przydatny do mapo-
wania i analizy dyscyplin przez humanistów i badaczy związanych z naukami 
społecznymi, chociaż należy pamiętać o istotnych ograniczeniach tego podejścia 
badawczego (van Eck & Waltman, 2014). W zakończeniu Sooryamoorthy słusznie 
podkreśla, że humanistyka i nauki społeczne mogą przyczynić się do dalszego 
rozwoju naukometrii poprzez dostarczenie wartościowych teorii.

Książka Sooryamoorthy’ego jest dobrym wprowadzeniem w zagadnienie 
analiz naukometrycznych dyscyplin i obszarów mieszczących się w obrębie hu-
manistyki i nauk społecznych. Może być przydatna zarówno dla studentów, jak  
i badaczy, którzy chcieliby poznać podstawy naukometrii w celu analizy swo-
ich własnych oraz pokrewnych dyscyplin. Szczególnie wartościowe wydają się 
spójnie przedstawione przykłady badań, które prezentują, w jaki sposób można 
praktycznie zastosować omawiane metody do analizy konkretnych obszarów.
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Renata Aleksandrowicz: Książka w życiu seniorów na początku 
XXI wieku. Warszawa: Wydaw. Naukowe i Edukacyjne SBP, 
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83-65741-52-3.

W najnowszym raporcie Biblioteki Narodowej omawia-
jącym stan czytelnictwa w Polsce1 tematyka czytelnictwa se-
niorów jest potraktowana bardzo skromnie. Czytamy tam, 
że „najmniej czytelników jest wśród osób najstarszych – po-
wyżej 60 lat 33%, a powyżej 70 lat tylko 22%”. z raportu, 
który jest sprawozdaniem z niezwykle cennych i systema-

tycznie prowadzonych od lat badań czytelnictwa, można jeszcze dowiedzieć się, 
że „lektura książek jest domeną kobiet”, co jest dobrze znanym stwierdzeniem  
i dotyczy ogółu społeczeństwa, ale z pewnością również grupy czytelników star-
szych. do tego „wśród osób [czytających] z wyższym wykształceniem przewa-
żają kobiety”. I jeszcze: „czytanie książek częściej deklarują mieszkańcy miast 
co najmniej półmilionowych (55%) oraz tych liczących 50-100 tys. mieszkańców 
(56%)”. 

Wszystkie te stwierdzenia rozwija szczegółowo i dodaje wiele innych cennych 
informacji autorka świetnie udokumentowanej pracy o czytelnictwie seniorów, 
która składa się z dwóch części: pierwszej teoretycznej – o problematyce starości 
i życiu seniorów – oraz drugiej, która jest posumowaniem badań dotyczących 
zachowań lekturowych ludzi starszych.

Nie wchodząc w zagadnienia życiowe ludzi starszych, czemu poświęcona jest 
duża część pracy, w której autorka wykazuje szerokie przygotowanie teoretycz-
nego, skupmy się na badaniach, które z pewnością są szczególnie interesujące dla 
środowiska bibliotecznego, jak też dla całego szeroko rozumianego rynku książ-
ki. Wyniki tych badań będą szczególnie przydatne wydawcom, którzy podejmują 
decyzje programowe o doborze tytułów, preferowanych w tej grupie odbiorców. 
Również w bibliotekach praca ta będzie pomocą przy decyzjach o zakupach ksią-
żek do zasobów bibliotecznych oraz o ich prezentacji dla grupy starszych i naj-
starszych użytkowników bibliotek. 

1 R. Chymkowski, z. zasacka (2021). Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku, Warszawa.
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Autorka przeprowadziła w latach 2008-2020 badania z udziałem 240 słuchaczy 
(164 kobiety i 30 mężczyzn) Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie 
Wrocławskim, których w pracy określa jako „szczególną grupę czytelników, za-
równo ze względu na wiek, jak i styl życia”. Respondentami były więc „osoby 
zamieszkujące w przestrzeni wielkomiejskiej, które ukończyły co najmniej 60 lat 
i zakończyły już działalność zawodową”, ale w dalszym ciągu podejmują aktyw-
ne działania w sferze intelektualnej, fizycznej czy społecznej. Grupa obejmowała 
głównie osoby z wykształceniem wyższym (61,6 %) i średnim (30,5 %), co cha-
rakteryzuje seniorów uczestniczących w życiu kulturalnym, prowadzących „ak-
tywny styl życia”. Charakterystyczne jest, że „częściej doskwierał im brak niż 
nadmiar wolnego czasu”. W badaniach autorka, kierując się „analizą badań czy-
telniczych i własnych obserwacji zachowań współczesnych odbiorców ksiązki”, 
połączyła strategie ilościowe z analizą jakościową, co pozwoliło na wyprowadze-
nie wielu ciekawych wniosków. 

Jednym z nich jest różnorodność wyborów czytelniczych, nazwana tutaj eklek-
tyzmem i opisana jako „łączenie zaciekawienia nowościami z respektem dla tra-
dycji”, czego świadectwem jest „obecność w zestawach lekturowych klasyki czy 
niekomercyjnych utworów literatury współczesnej polecanych przez znawców, 
obok powszechnie czytanych, modnych, «na topie», lansowanych przez media 
bestsellerów, o których się mówi i które znać w pewnych kręgach wypada”.  

W erudycyjnym wstępie autorka podkreśla, że brak jest „całościowych opra-
cowań” badanej i omawianej przez nią problematyki. Przywołuje literaturę 
przedmiotu, obejmującą w większości publikacje zagraniczne i odnoszące się do 
sytuacji jeszcze z poprzedniego wieku, gdy uchwycona w pracy problematyka 
dotyczy początków wieku obecnego, czyli okresu, w którym następuje gwałtow-
na rewolucja technologiczna, która ma również wpływ na czytelnictwo osób star-
szych. Autorka zaznacza, że „w Polsce seniorzy jako odbiorcy książek nie byli 
dotąd przedmiotem naukowego opracowania i rzadko poddawani byli empirycz-
nym badaniom czytelniczym jako niezależna grupa wiekowa i społeczno-kultu-
rowa”. dlatego publikację należy uznać za pionierską w swojej dziedzinie, która 
z pewnością zachęci innych badaczy do rozwinięcia tematu, a problematyka czy-
telnictwa seniorów z pewnością obejmuje kolejne obszary badawcze, co pozwala 
oczekiwać na jej rozwinięcie w najbliższych latach. do pracy dołączona jest bar-
dzo obszerna bibliografia, potwierdzająca erudycję autorki i jej doświadczenie 
naukowe. 

Renata Aleksandrowicz jest pracownikiem Instytutu Informacji Naukowej  
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego i specjalizuje się w badaniach 
czytelnictwa. Od wielu lat prowadzi badania empiryczne czytelnictwa seniorów. 

Praca została wyróżniona w tegorocznym konkursie na najlepszą książkę aka-
demicką i naukową Academia, którego rozstrzygnięcie ogłoszono podczas naj-
większej imprezy targowej w Polsce czyli Warszawskich Targach Książki, które 
odbyły się we wrześniu w nietypowych, bo „polowych” warunkach spowodo-
wanych pandemią, a więc nie we wnętrzach Pałacu Kultury i Nauki, lecz w jego 
najbliższym otoczeniu. z pewnością pojawi się tam wielu czytających seniorów.

Piotr Dobrołęcki
Tekst wpłynął do Redakcji 25 sierpnia 2021 r. 



436 ARTYKUŁY RECENZYJNE/RECENZJE I  PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

Przegląd PiśMiennictWa KraJoWego

zrodzone w okresie pandemii pytania o sytuację bibliotek w kryzysie stały 
się impulsem do przeprowadzenia badań przedstawionych w publikacji Biblioteki 
publiczne w kryzysie. Doświadczenie pierwszego etapu pandemii (Kisilowska, 2021). 
Prezentacja badań została poprzedzona rozdziałami, w których autorka, odwo-
łując się do światowej literatury przedmiotu, omówiła podstawy teoretyczne 
i doświadczenia badawcze w zakresie funkcjonowania bibliotek w sytuacjach 
kryzysowych, przedstawiła chronologię rozwoju pandemii SARS-CoV-2 w ska-
li globalnej i w Polsce oraz jej wpływ na funkcjonowanie bibliotek publicznych, 
a także dokonała analizy dostępnych danych ukazujących wpływ pandemii na 
społeczeństwo i sektor kultury w Polsce. W badaniu opisanym w drugiej części 
publikacji posłużono się ankietą, skierowaną do polskich bibliotek publicznych, 
zbudowaną z pytań otwartych dotyczących następujących kwestii: komunikacja 
wewnętrzna – praca w zespole, komunikacja z otoczeniem instytucjonalnym, ko-
munikacja z użytkownikami. Ponadto zapytano o indywidualną ocenę wpływu 
pandemii na sytuację bibliotek. Wyniki badań pokazały m.in., że najczęściej wy-
bieranym przez biblioteki postępowaniem było przeniesienie części aktywności 
do Internetu, co pozwalało na utrzymywanie kontaktu z czytelnikiem, zapewnie-
nie mu dostępu do aktywności kulturalnej i edukacyjnej, czy też udostępnienie 
różnego rodzaju informacji.     

Przekonanie o możliwości kształtowania kultury w bibliotece (literackiej, czy-
telniczej, teatralnej, cyfrowej) towarzyszyło autorom publikacji Wiedza, gust, kom-
petencje. Kultura literacka, teatralna, czytelnicza i cyfrowa we współczesnej bibliotece 
(na przykładzie województwa lubuskiego) (Buck & al., 2010). Pierwsze dwa rozdziały 
zawierają propozycje definicyjne i rozważania na temat najnowszych trendów 
czytelniczych. W zasadniczym, trzecim rozdziale książki zatytułowanym „Czy-
telnik. Widz. Kreator. Kształtowanie i współtworzenie kultury w bibliotece” za-
prezentowano liczne przykłady działań animacyjnych w bibliotekach wojewódz-
twa lubuskiego w podziale na trzy części tematyczne. W części „Tekst na scenie 
– scena w bibliotece” opisano m.in. adresowany do najmłodszych odbiorców 
projekt „Pacynkowa wieczorynka” realizowany w Centrum Bibliotecznym dla 
dzieci i Młodzieży – Bibliotece Pana Kleksa w zielonej Górze, w części Maker 
space zaprezentowano przykłady realizacji w bibliotekach idei makerspace, rozu-
mianej jako przestrzeń z narzędziami, która służy realizacji własnych pomysłów 
(np. Klub Kreatywności w  Świebodzinie czy Klub Młodego Twórcy w Żaganiu). 
W części „Słowa. dźwięki. Obrazy” zaprezentowano m.in. projekt „Młodzieżowa 
komiksomania” prowadzony w Bibliotece Publicznej w Świebodzinie. Publikację 
uzupełniają wypowiedzi lubuskich bibliotekarzy zawierające refleksje na temat 
zadań nowoczesnej biblioteki publicznej i jej roli kulturo twórczej. 

Warszawskie środowisko bibliologiczne przygotowało obszerny zbiór stu-
diów, autorstwa badaczy z całego kraju, ofiarowany profesor Barbarze Bieńkow-
skiej, zatytułowany Książki mają swoją historię (Puchalski, red. 2021). „Artykuły 
prezentowane w niniejszym tomie dowodzą, że badania nad szeroko pojętą 
kulturą książki i innych mediów w kontekście historycznym są z powodzeniem 
kontynuowane zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami” (s 17). Teksty zostały 
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umieszczone w trzech działach tematycznych, poprzedzonych życiorysem Bar-
bary Bieńkowskiej i bibliografią jej publikacji. dział „Bibliologia – teoria i prak-
tyka” rozpoczyna artykuł Bożeny Koredczuk o potrzebie wypracowania nowego 
paradygmatu bibliologii, roboczo nazwanego bibliologią medioznawczą. Tu tak-
że m.in. został umieszczony szkic historyczny dotyczący Polskiego Towarzystwa 
Bibliologicznego autorstwa Andrzeja Mężyńskiego. Najobszerniejszy, obejmują-
cy dwadzieścia jeden prac dział „z badań nad książką i prasą” reprezentują m.in. 
artykuły Grzegorza Niecia o pierwszych etapach dziejów książki czeskiej, Ma-
cieja Matwijówa o tworzonych w czasach panowania króla Stanisława Augusta 
rękopiśmiennych zbiorach materiałów życia publicznego czy też Janusza Kostec-
kiego opisujący cenzuralne losy sprowadzonych do zaboru rosyjskiego  w latach 
1865-1904 importowanych kalendarzy polskojęzycznych. Wśród tekstów działu 
„z dziejów księgozbiorów, bibliotek i czytelnictwa” zamieszczony został artykuł 
Anny Kamler, przedstawiający zalecenia XVII-wiecznego pisarza Jakuba K. Hau-
ra w sprawie tworzenia bibliotek i archiwów szlacheckich, czy też szkic Anny 
dymmel charakteryzujący domową bibliotekę pułkownika Stanisława Ciesiel-
skiego z Samoklęsk, wychowawcy synów księcia Adama Czartoryskiego.    

dwutomowa publikacja zatytułowana Kolekcje prywatne w zbiorach książki daw-
nej zawiera materiały z II Międzynarodowej Konferencji Proweniencyjnej, zorga-
nizowanej w czerwcu 2019 r. we Wrocławiu przez zakład Narodowy im. Osso-
lińskich. Prezentowane w tomach artykuły autorstwa badaczy z Polski, Białorusi, 
Litwy, Szwecji i Ukrainy tworzą obraz kolekcji prywatnych – domowych, dwor-
skich, mieszczańskich, rodowych, które do 1939 r. funkcjonowały w dawnych 
i obecnych granicach Polski. 

W artykułach tomu pierwszego zbioru (Sidorowicz-Mulak, Franczyk-Cegła, 
red. 2020a) w części „ziemie wschodnie” m.in. zaprezentowano kolekcje prywat-
ne w zbiorach Biblioteki Narodowej Białorusi (Galina Kireeva), scharakteryzo-
wano stare druki z księgozbioru Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w zbiorach 
Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy (Iryna Kachur), a także 
dokonano analizy rękopisów z kolekcji Leona Jana Pinińskiego znajdującej się 
w zbiorach Biblioteki Ossolineum (Agnieszka Knychalska-Jaskulska). Wśród tek-
stów zawartych w części „Wielkopolska” znalazła się charakterystyka źródeł do 
zawartości rozproszonej biblioteki zygmunta Czarneckiego w Rusku autorstwa 
Urszuli Paszkiewicz, czy też przedstawienie losów XVIII-wiecznego atlasu „Va-
riae Tabulae Geographicae” ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich (Karolina zalew-
ska). z tekstów części trzeciej „Małopolska i Mazowsze” można wyszczególnić 
szkic Stanisława Siess-Krzyszkowskiego Książki z Puławskiej Biblioteki Czartory-
skich w zbiorach biblioteki krasiczyńskiej Sapiehów.  

W drugim tomie publikacji Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej (Sidoro-
wicz-Mulak, Franczyk-Cegła 2020b) w części „Śląsk” Krzysztof Soliński przedsta-
wił bibliotekę Johanna Ernsta Bensheima (1698-1735) jako przyczynek do badań 
nad księgozbiorami mieszczańskimi ewangelików na pograniczu wielkopolsko-
śląskim, a Weronika Pawłowicz scharakteryzowała stare druki z kolekcji prud-
nickiego bibliofila Maxa Pinkusa (1857-1934) w zbiorach Biblioteki Śląskiej, nato-
miast w części „ziemie północne” Beata Gryzio scharakteryzowała personalizację 
tekstu jako cechę proweniencyjną na przykładzie kolekcji i praktyk czytelniczych 
Giovanniego Bernardina Bonifacia (1517-1597), natomiast Agnieszka Borysowska 
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zaprezentowała sylwetkę bibliotekarza i bibliofila davida Fredricha Eberta (1740-
1789).  

Wyjątkowy dokument, zachowana szczęśliwym zbiegiem okoliczności w war-
szawskim Muzeum Archidiecezjalnym rękopiśmienna księga wpływów i wydat-
ków drukarni Księży Misjonarzy z lat 1780-1839, pozwoliła na przeprowadzenie 
badań nad dziejami tej misjonarskiej oficyny. Praca Joanny Krauze-Karpińskiej 
Warszawska Drukarnia Księży Misjonarzy1780-1796. Monografia bibliograficzna 
(Krauze-Karpińska, 2020) obejmuje warszawski okres działalności drukarni do 
roku 1796, udokumentowany księgą wpływów i wydatków. „zapisy w księdze, 
choć skrótowe i nie zawsze precyzyjne, dostarczają zarówno wiedzy szczegóło-
wej – o działalności oficyny, jej wyposażeniu technicznym, personelu, rozmiarach 
i jakości produkcji wydawniczej – jak też ogólniejszej, o cenach usług, wielkości 
nakładów, stawkach wynagrodzeń, które zapewne kształtowały się na zbliżonym 
poziomie we wszystkich placówkach wydających książki”(s. [11]). W pierwszej 
części publikacji autorka nakreśliła dzieje domu warszawskiego zgromadzenia 
Księży Misjonarzy oraz przedstawiła jego działalność charytatywną, edukacyjną 
i kulturotwórczą w Warszawie. zrekonstruowane w oparciu o księgę wpływów 
i wydatków, a także inne dokumenty, funkcjonowanie drukarni zostało ukazane 
na tle dokonań drukarstwa warszawskiego doby Oświecenia. Część druga tomu, 
zawiera bibliografię publikacji misjonarskiej oficyny z lat 1780-1796, odtworzoną 
z księgi wpływów i wydatków, skonfrontowaną z Bibliografią polską Estreicherów, 
Centralnym Katalogiem Starych druków, Katalogiem Biblioteki Narodowej i ka-
talogami innych bibliotek krajowych i zagranicznych.

Rozprawa Anny Kazimiery Folty-Rusin Twarz i ciało książki. Wizualne manife-
stacje tekstów a problemy interpretacji (Folta-Rusin, 2020) „…proponuje spojrzenie 
na metodę tworzenia literatury jako na proces produkcji, w który zaangażowa-
ny jest nie tylko autor, ale również wydawca, redaktor, edytor, grafik i drukarz” 
(s. 12). Tematem książki są wizualne manifestacje prozy wydawanej w Polsce 
po 1989 r. Pojęcie manifestacji tekstu literackiego autorka definiuje jako sposób 
jego materializacji, nadawania konkretnej formy. Rozdział pierwszy „Wizualne 
manifestacje a interpretacja” poświęcony został zagadnieniom teoretycznym, 
definicyjnym, metodologicznym. W rozdziale drugim „Twarz książki zamiast 
zwierciadła okładki” autorka analizuje przedstawienia umieszczone na fronto-
wej stronie okładki, w trzecim zajmuje się blurbami, czyli notkami reklamowy-
mi, a także krótkimi formami tekstowymi umieszczanymi w różnych miejscach 
okładki i obrazami autora pojawiającymi się z tyłu tomu lub na skrzydełkach. 
Rozdział czwarty został poświęcony interpretacji wewnętrznych komponentów 
książek – wkładek, szaty graficznej, ilustracji. Praca ma charakter interdyscypli-
narny, autorka zastosowała narzędzia literaturoznawcze, bibliologiczne a także 
metody analizy stworzone przez historyków sztuki i antropologów kultury.   

W wydawnictwie zbiorowym zatytułowanym Zbiory polskie (Wagner, red. 
2021), będącym pokłosiem III Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej zor-
ganizowanej przez toruńskie środowisko bibliologiczne znalazło się 21 wyselek-
cjonowanych artykułów, umieszczonych w trzech działach tematycznych. dział 
„zbiory polskie” reprezentują między innymi teksty: Ewy Chlebus o oprawach 
późnogotyckich w zbiorach Biblioteki Elbląskiej, Marianny Czapnik o oprawach 
druków XVI w. w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i Sylwii Po-



439ARTYKUŁY RECENZYJNE/RECENZJE I  PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

pławskiej o oprawach zabytkowych książek w warszawskich bibliotekach szkol-
nych. Tę część publikacji kończy rekonesans badawczy dotyczący opraw wydaw-
niczych w zbiorach polskich zaprezentowany przez Elżbietę Pokorzyńską. dział 
„Miscellanea” zawiera m.in. analizę wybranych opraw introligatora z końca  
XVI w. w Krakowie – Kaspara Rajmana starszego (Michał Muraszko), czy też opis 
zleceń właścicieli Biblioteki Wilanowskiej, Stanisława Kostki i Aleksandra Potoc-
kich dla introligatorów warszawskich (Katarzyna Garczewska-Semka). Ostatni, 
trzeci dział „Perspektywa konserwatorska” zawiera pracę Małgorzaty Pronobis-
Gajdziś i Ewy Siemieniako Papiery dekoracyjne w oprawach starych druków PAN. Za-
rys historii, terminologia, systematyka.    

Interesujący w formie i treści poradnik Dżs-y dla praktyków (Rau, 2020), prze-
znaczony głównie dla mniejszych bibliotek, przygotowała Anna Rau, od 13 lat 
zajmująca się dokumentami życia społecznego w Wojewódzkiej Bibliotece Pub-
licznej w Olsztynie, określająca siebie jako pasjonatkę dokumentów życia spo-
łecznego, czy też zaangażowanego praktyka dżs-ów. W nieco żartobliwej narra-
cji językowej, a jednocześnie przejrzyście i komunikatywnie autorka przekazała 
swoje doświadczenia w pięciu rozdziałach: „Teoria, Pozyskanie, Przechowywa-
nie, Opracowanie, Promocja”. z treścią poradnika współgra oprawa plastyczna, 
liczne kolorowe ilustracje dokumentujące poszczególne zagadnienia.

Sto dwudziesta rocznica powstania gimnazjum w dębicy (obecnie I Liceum 
Ogólnokształcące) stała się okazją do przyjrzenia się historii szkolnej biblioteki. 
Ramy czasowe pracy Arkadiusza S. Więcha Stary księgozbiór. Biblioteka Gimnazjum 
w Dębicy w latach 1900-1932 (Więch, 2020) odnoszą się do dwóch wydarzeń – po-
wstania szkoły w 1900 r. oraz rozpoczęcia jej funkcjonowania w nowej strukturze 
w wyniku reformy oświaty w 1932 r. Istotne dla powstania pracy było też zapo-
czątkowane w 2000 r. zbieranie pamiątek związanych z historią szkoły, w tym 
sprawozdań dyrekcji szkoły, które zaowocowało powstaniem szkolnego mu-
zeum. Umieszczony w nim został zachowany fragment dawnego księgozbioru 
szkoły, tzw. Stary Księgozbiór. W kolejnych rozdziałach autor scharakteryzował 
tradycje biblioteczne w Galicji, ze szczególnym uwzględnieniem dębicy i jej oko-
lic, przedstawił stan bibliotek gimnazjalnych Galicji i II Rzeczypospolitej, scha-
rakteryzował bibliotekę i czytelnię gimnazjalną oraz jej księgozbiór.             
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z leKtUr zagranicznycH

Komunikacja nazywana piśmienniczą już od dłuższego czasu nie ma jednoli-
tego, zwartego charakteru – bibliotekarstwo także nie – i to nie tylko w następ-
stwie elektronicznego rozwarstwienia, które postępuje. Inny przejaw to rozwi-
jający się rozpad na przekazy naukowe, popularne oraz literackie, które razem, 
same z siebie nie tworzą okoliczności sprzyjających zachowaniu jednolitego cha-
rakteru. W rezultacie zaczynamy dostrzegać oraz odczuwać wszystkie te różnice 
ze wzmożoną intensywnością.

Są też coraz częściej sygnalizowane. Także u nas. W ich następstwie nasz 
zawód nigdzie nie jest już tak zwarty, jak był; stosowane materiały i narzędzia 
przybierają różne formy. A i podobieństwa bibliotek do bibliotek niekoniecznie 
stanowią obligacje.
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Jednak szczególnie mocno podkreśla się odmienność nauki od nienauki. Na 
tym właśnie skupiał się cały nr 3/2021 miesięcznika Forum Akademickie, oraz temu 
tematowi był poświęcony wywiad z ks. prof. dr. Michałem Hellerem w „Polity-
ce” nr 14/2021 (s. 18-21, Kładka nad przepaścią; rozm. Krzysztof Baczyński). To dla 
bibliotekarstwa nie mogło i nie może pozostawać bez znaczenia.

INNE OBLICzE NAUKI *****
James C. zimring: What Science Is and How It Really Works. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2019, 394 s., ISBN 
978-1-108-70164-8.   

Takim nowatorskim potraktowaniem nauki charak-
teryzuje się monografia autorstwa prof. Jamesa zimringa 
z Uniwersytetu Virginia. To patolog, specjalista z zakresu 
biologicznej transfuzji, ale osoba o rozległej wiedzy i sze-
rokich zainteresowaniach. Ma na temat nauki dużo do po-
wiedzenia.

Jego zdaniem określenie wypowiedzi jako naukowej od 
początku budzi zaufanie, ale powstaje pytanie, co tak naprawdę znaczy i skąd 
wiadomo, że ta ufność jest uzasadniona. Potocznie wszak trudno odróżnić wy-
wód naukowy od nienaukowego. To formy kreowania prawd naukowych różnią 
je od nienaukowych, ale tego przecież w praktyce potocznej nie oddziela prawie 
nikt. Są opinie, że nauka zmierza ku prawdzie, ale i to nie w pełni wiadomo co 
znaczy. W dodatku nauka nigdy nie jest jednolitą całością, skoro (jak autor wyli-
cza) istnieją osobno: socjologia, psychologia oraz historia nauki. To jaka ona jest 
i skąd się bierze? Pytań wiele, a odpowiedzi mniej niż mało. 

Mówi się też o naukowej obserwacji. Ale z obserwowanego nie można wnio-
skować o obserwowanym; przynajmniej nie w pełni. Indukcja prowadzi obserwa-
cje od szczegółu do ogółu, dedukcja – odwrotnie. deduktywiści mają przewagę, 
bo preferują wnioski uniwersalne. Ale kto ma rację?      

zresztą świat nie jest w pełni obserwowalny: nikt nie widział atomu bądź elek-
tronu, chociaż one są, Nauka zaś wymaga wielokrotnego systemu potwierdzeń 
albo zaprzeczeń; nie ma w niej przeciwności nieodpornych. Myślenie naukowe 
dopuszcza znaczny stopień niezgodności i czekanie na pewność naukową nie ma 
w gruncie rzeczy końca. Takiego myślenia w nauce po prostu nie ma. 

W nauce dane jest to, co dane; wykluczone są zjawiska nadnaturalne. Ale 
zmysły sugerują także iluzje: obserwacje jakie są oraz złudzenia jakich nie ma. To 
są albo mylne obserwacje zdarzeń losowych, albo błędne interpretacje. Nietrafne 
konkluzje. 

Ludzie zajmują się nauką z rozmaitych powodów. Bywa że z czasem ulegają 
rozczarowaniom. Albo miewają o sobie opinie wzajemnie złe, ponieważ robią to, 
co mogą, a nie ‒ co powinni. doniesienia objaśniają wprawdzie, jakie badania 
były realizowane, ale granice relacji są bardzo płynne.

Nauka balansuje między zbiorowościami oraz jednostkami ‒ pustej i neutral-
nej przestrzeni nie ma. A zdarzenia niezwykłe przytrafiają się najrzadziej osobom 
indywidualnym. Im większa zbiorowość, tym znaczniejsza na to szansa. 
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Ludzie postrzegają wiele relacji, budując z nich przeświadczenia różne, także 
fałszywe. Stąd wszechobecność przesądów. dostrzega się relacje oraz uwarun-
kowania również tam, gdzie ich nie ma. Ponieważ przyczynowości nie można 
zaobserwować jako zjawiska; widać tylko albo jedno zdarzenie, albo drugie. Na-
uka weryfikuje wyniki takich relacji, w miarę efektów. Ale naukowe badania nie 
zawsze są możliwe, zwłaszcza przy zachowaniu reguł etyki. Występują różne 
ograniczenia i dlatego bywamy zdezorientowani.

Olbrzymia liczba ludzi powołuje się na wskazówki religii i wiary. To coś inne-
go niż nauka, która ze swej strony eksponuje błędy i tak tworzą się sprzeczności. 
Paradoksalnie, w bibliotekach sygnalizowane za sprawą wspólnego gromadzenia 
i udostępniania – ale o tym zimring akurat nie napisał. 

Statystyk Ronald Fisher zasugerował w swoim czasie, że pośród mierników 
statystycznych wskaźnik 0,05 stanowi elementarne kryterium pomiaru błędu. 
Ale poza uczonymi nikt tak do tego nie podchodzi, a i sami badacze mają do 
tej opinii stosunek sceptyczny. Nic zatem dziwnego, że 3/4 Amerykanów wierzy 
w zjawiska paranormalne, 32% w duchy, a 21%: że istnieją czarownice. Komuni-
kacja naukowa zatem ma niekiedy charakter zagadkowy.

W znacznej mierze dlatego, że oceny naukowe bywają złudne. Podczas badań 
nowych weryfikuje się stworzone wcześnie koncepcje i hipotezy. Jedne się po-
twierdzają a inne nie. I tutaj przebiega granica pomiędzy nauką oraz nienauką. 
Nie da się powiedzieć, że zawsze dostrzegalna. A to dla bibliotekarstwa poważny 
kłopot.

Wspomniany już Fisher podpowiadał, że korelacja dwóch zmiennych sygna-
lizuje ich związek, ale wpływ – już niekoniecznie. Palenie papierosów nie musi 
powodować raka. To co komu z takiej wiedzy?

Nauka w starożytnej Grecji była demokratyczna, ponieważ podstawą funk-
cjonowania ówczesnej Grecji były samodzielne, odrębne miasta, toteż zróżni-
cowanie opinii w ogóle było naturalne. dzisiaj nauka rozwija się w swobodzie, 
a gaśnie w reżimach zamkniętych. W zSRR Trofim Łysenko miał prawo polikwi-
dować rozmaite gałęzie nauki. Następstwem była klęska głodu. Moje pokolenie 
uczyło się o dobrodziejstwie takiej nauki, również z bibliotecznie transmitowanych 
doniesień. Ale pozanaukowe naciski na naukę nie ograniczają się wyłącznie do 
przesłanek teologicznych ani politycznych, jak w zSRR, bo przydarzały się rów-
nież administracji Busha. Natomiast zawsze źle z nią współgrają. Tak było i jest.

Badacze nie zawsze weryfikują hipotezy, na dodatek niekoniecznie hipotezy 
własne. Bywa, że ma to miejsce w trybie losowym, a nawet z przejęciem pomy-
słów z innych nauk. Ponieważ jedni dostrzegają coś, a inni nie; powstaje nielichy 
bałagan. Trudny do uporządkowania, chociaż chciałoby się, żeby takie uporząd-
kowanie miało miejsce.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że funkcjonują dwie koncepcje genezy 
świata. Jedna: że istniał zawsze; druga – powstał w następstwie eksplozji. Poza 
tym aktualny pogląd jest taki, że świat składa się z powiązanych składników, a to 
właśnie nauka dzieli go na elementy. zatem jak to jest?

Sygnalizuje się rozmaite powiązania pomiędzy dyscyplinami oraz zjawiska-
mi. Czy w stopniu wystarczającym? Tego nie wiadomo. Przy weryfikacjach jed-
nych hipotez, zbyt słabo sygnalizuje się potwierdzenia innych. No to jak mają 
biblioteki pełnić swoje powinności informacyjne? `To nie zimring pyta, to ja. Bo 
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zmiany są zasadnicze. Od dawna funkcjonowało założenie, że chemia organiczna 
może istnieć tylko w bazie żywej. Ale zaprzeczył temu Wohler, sztucznie tworząc 
mocznik. Takie oraz inne zaskoczenia pojawiają się nieustannie.

Padają kolejne granice. Ale również badacze oraz niebadacze podlegają naci-
skom, toteż zdarzają się omyłki i konkluzje błędne. Ponieważ nauka nie oderwała 
się w pełni od cech ludzkiego myślenia.

To jest tak: jeżeli nauki nie odróżni się od niby-nauki, to prędzej czy później 
zaleje nas pozaintencjonalna fikcja. Przykładowo: astrologia ma sporo cech nauki. 
Ale pomimo zbieżnych założeń nie prowadzi do podobnych ustaleń, ponieważ 
nie ma w niej dedukcji. To są dwa różne światy.

W filozofii dominuje abstrakcja, w faktografii natomiast – empiryczna weryfi-
kacja hipotez. Wszystko to razem jest nauką, z tym jednak że w kontekście najroz-
maitszych odmienności wewnętrznych. Bez filozofii, tak jak bez historii, w nauce 
obejść się nie można.

Jeżeli teoria nie stworzy choćby jednej zapowiedzi sprawdzalnej, wtedy nie da 
się określić związku pomiędzy teorią, obserwacją oraz dedukcją. W rezultacie nie 
będzie nic nowego.  zimring nic takiego nie napisał, ale w tej chwili nadal wyglą-
da na to, że bez zaplecza bibliotecznego pożytki z nauki są wciąż jeszcze trudne 
do osiągnięcia. Ale może tylko tak to sobie wmawiamy.

POSTĘP NAUKOWY I TECHNOLOGICzNY ****
Science, Technology, and Society. New Perspectives and Direc-
tions. Ed. Todd L. Pittinsky. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 2019, 270 s., ISBN 978-1-316-61689-5.      

zimring, chociaż wypowiadał się jednoosobowo, nie za-
chował zwartego ani jednolitego wizerunku nauki, bo to 
najprawdopodobniej nie jest możliwe. Portret względnie 
spójny, statycznie stabilny i w pełni powiązany logicznie, 
wymyka się spod użytecznego wykonawstwa w dowolnym 
prawidłościowo wymiarze. Tak ogólnym, a nawet global-
nym, jak też fragmentarycznym, uszczegółowionym.

zadanie takiej – ale wieloosobowej – charakterystyki podjął prof. Todd Pit-
tynski, z uniwersytetu Stony Brook, zapraszając do wypowiedzi 16 profesorów 
z różnych uniwersytetów, także europejskich. Głównie z Carolina State Univer-
sity, ale także z Cardiff University, King’s College London i innych. Powstało 
w tym trybie 11 odrębnych publikacji. Nie upieram się, że w 100% klarownych. 

Rzecz w tym, że ani nauka, ani sugerowane przez nią koncepcje bądź rozwią-
zania technologiczne nie stoją w miejscu. zachodzi stała wymiana: nieustanne 
wzbogacanie orientacji, ale także nieprzerwana redukcja – to są procesy wzajem-
nie powiązane. O tym trzeba informować, a w rezultacie należy wiedzieć. Bez 
takich doniesień bylibyśmy ciemni jak „tabaka w rogu”. Otóż my uważamy, że 
właśnie do takich powiadomień (w obu kierunkach) służą właśnie biblioteki. Py-
tanie: czy wszystkie? jest być może nie na miejscu. dzisiaj bowiem chyba nikt tak 
nie uważa. Odwrotnie: sugeruje się, że najwyżej w niejakim wyborze i po wyraź-
nej selekcji. ze wskazaniem głównie na biblioteki akademickie. W książce Pittin-
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sky’ego wprawdzie takiej opcji nie ma, ale nie ma też  odwołań do bibliotecznych 
zasobów informatologicznych, ani jakichkolwiek innych, a biblioteki nie przesta-
ły przecież istnieć.

z grubsza rzecz biorąc, w książce jest mowa o próbie nowego podejścia na-
ukowego do technologii jako takiej, a także do naukowych inwencji oraz do inno-
wacji. Poza tym zaś jest jeszcze próba zmodernizowanego opisu, czym i jak różnią 
się dzisiaj od siebie odmienne formy nauki. Nie brak też refleksji nad większą lub 
mniejszą tolerancją bądź nietolerancją w stosunku do ewentualnie praktykowa-
nych nieetycznych poczynań naukowych. To wszystko razem mieści się w obser-
wacjach bieżących obszarów życia naukowego. 

W książce: bez zasadniczych rozstrzygnięć. dlatego nie da się nie zapytać, 
czy poza sferą nauki kogoś to zainteresuje. I domyślam się, że będzie to pytanie 
retoryczne oraz mało eleganckie. Jednak zapewne paść powinno.

Nie wiem, czy ogólna orientacja w sprawach nauki jest wystarczająco spójna. 
Nie tylko w USA większość programów kształcenia akademickiego skręca w kie-
runkach inżynierskich i tylko nieliczne wiążą głębszą edukację technologiczną 
z naukami społecznymi. Tak powstają luki i tworzą się umysłowe pustostany. To 
nie jest wiedza ani zwarta, ani w pełni użyteczna.

Oczywiście nie wszyscy muszą wnikać w detale społecznego rozpoznania, ale 
taka sytuacja jest płytka. z kolei mieszane programy kształcenia często przynoszą 
porażki. W dramatycznie masowej skali takie właśnie niepowodzenia wynikały 
w zSRR z bezkrytycznej, wymuszonej akceptacji programów naukowych Trofi-
ma Łysenki. 

W dociekaniach zaliczanych do nauki chodzi też o to, żeby wszystko jakoś po-
wiązać. zdaniem (nie tylko) L. Fack poznanie to rezultat społecznej aktywności, 
a więc takiej, która musi mieć miejsce. Toteż M. McLuhan miał rację sugerując, 
że konieczne są zmiany – choćby te, które podpowiadał. z komunikacji oralno-
-audialnej na pisemną oraz z piśmienniczej na medialną. Na takie przeobrażenia 
kultury wschodnie okazały się zamknięte, a zachodnie otwarte i stąd postęp. 

Na innym obszarze ujawniła się powszechna opozycja nauki wobec religii. 
Trwająca do dziś. Jest też pseudonauka, zapaskudzona subiektywizmem, wyzuta 
z argumentacji prawdziwościowej, a więc od prawdy dalsza niż daleka. Nie może 
zatem prowadzić donikąd.

Innowacje technologiczne niebywale rozmnożyły się po ostatniej wojnie. 
Trudno je ogarnąć w całości i nie jest to zadanie wykonalne przez same biblioteki. 
z kolei o funkcjonowaniu i użyteczności nauki decyduje jej praktyczne zastosowa-
nie przemysłowe. z tym jednak, że zdaniem praktyków, przemysł naszpikowano 
obecnie wszystkim, co było możliwe, toteż nie sposób określić, jaki jest aktualnie 
rzeczywisty pożytek z nauki. Ocenia się go na oko, ponieważ pomysły na syste-
my innowacyjne rozrosły się nieprawdopodobnie w ciągu kilkunastu ostatnich 
lat. Referują cokolwiek, trudno powiedzieć, czy to jeszcze jest nauka, czy jednak 
już nie. W tym kontekście także rola bibliotek budzi coraz więcej wątpliwości.

W opiniach na temat nauki pojawiły się trzy główne nurty oraz sugestie po-
stępowania. Pierwsza jest taka, że ten, kto konstruuje prawdę (uczestniczy w tym 
procederze), powinien to robić możliwie najlepiej, jak potrafi. Eksperci są lepszy-
mi znawcami niż inni, toteż trzeba nakierować ich na publiczność. druga określa, 
że nauka obejmuje zbiorową mądrość, a to głównie za sprawą zachowania bez-
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stronności, przyczynowości, zwrotności oraz symetrii opinii. Trzecia zaś podpo-
wiada, że nauka jest konstruowana społecznie. Co jednak nie znaczy, żeby każdy 
znał się na wszystkim i o wszystkim mógł wyrokować.

W szczególności trzeba odróżniać opinie technologiczne od społecznych i od 
politycznych. Ale czy w piśmiennictwie tak wygląda wizerunek nauki oraz jej 
percepcja? A biblioteki są do tego okołonaukowego piśmiennictwa przyklejone.

dla obecnych zachowań naukowych potrzebna jest nie tyle sugestia, co robić, 
lecz jak postępować. W następstwie wygenerowała się opinia, że oto w nauce ma 
teraz miejsce inna, trzecia fala, podpowiadająca nowy tryb postępowania. Jeżeli 
bezużyteczna albo niechciana, to do przepracowania. 

Kurczący się wkład intelektualny w życie publiczne i konkretnie w naukowe 
też jest zjawiskiem niedobrym, a nawet wręcz niebezpiecznym, ponieważ w prze-
strzeni zwolnionej rozpychają się regulatory technologiczne i to są sygnały czy-
sto mechaniczne, pytanie więc – jakie wprowadzają wartości. Oparte na prawie, 
pożytku albo obowiązku? Trudno nie zapytać. Ale odpowiedzi czasem pojawiają 
się, a czasem nie. No i takie, wciąż jeszcze mocno dziurawe, jest intelektualne 
zaplecze nauki.

z kolei pożyteczne innowacje nie biorą się znikąd. Potrzebny jest regulujący 
układ myślowy. Żeby uniknąć regulacyjnego niedostatku, ale i przeregulowania. 
Trzeba to zaś zrobić z poszanowaniem ludzkiej godności, prawa oraz swobód. Po-
zostawienie decyzji maszynom rodziłoby problemy (nie tylko) etyczne. Czy wo-
bec tego intelektualnym oraz etycznym zapleczem dalszego postępowania może 
być to, co napisano w tej książce i – szerzej – co zgromadzono po bibliotekach? 
Tego nie da się streścić tak prosto i to nie wynika z wieloautorskich wypowiedzi.

Natomiast mniej więcej od 1980 r. trwa przełom, polegający na społecznym 
kształtowaniu technologii konfrontowanej z jakością i stylem życia, pracy, środo-
wiskiem oraz stanem zdrowia. Rzecz w tym, że społeczeństwo i technologia mają 
na siebie wzajemny wpływ i nie ma co udawać, że tak nie jest. Ale też nie ma to 
zgody nadmiernie rozległej. zatem wizerunek nie jest jednoznaczny.

W stechnicyzowanym świecie większość urządzeń powstała, żeby coś wy-
twarzać, produkować, więc ich użytkownicy są ważni; same maszyny to jeszcze 
za mało. Na początku ewentualnie była wspólnota kreatorów i użytkowników 
(adresatów), z czasem jednak użytkownicy zyskali przewagę. z drugiej strony: 
funkcjonują także zbiorowości nieużytkowników. Społeczeństwo nie jest jednoli-
te, a krążące charakterystyki są dalekie od precyzji. Także zbiorowości naukowe 
występują i pojawiają się stosunkowo luźno. To w zasadzie sieci osób wymienia-
jących się – formalnie lub nieformalnie – treściami naukowymi, w powiązaniu 
raczej z dyscyplinami, aniżeli ze specjalnościami, ale bywa też, że w wymiarze 
interdyscyplinarnym. Czy do tego potrzebne są wyspecjalizowane biblioteki? 
Trudno powiedzieć. Natomiast na pewno same przedsięwzięcia naukowe bywają 
zróżnicowane, tak jak różnorodne są naukowe cele i umiejętności.

W swoim czasie R.K. Merton zasugerował cztery reguły postępowania nauko-
wego: uniwersalizm, bezinteresowność, obiektywizm oraz kolaboracjonizm. To 
naukę spaja. Mimo, że nie wszystkie dyscypliny naukowe są takie same; bywa-
ją twarde i bywają miękkie. Inny tryb odróżniania to stopień produktywności, 
o czym słabo świadczyły publikacje książkowe – w każdym razie tak ich w pełni 
nie traktowano. dopiero teksty w zasobach czasopiśmienniczych zaczęto anali-
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zować z tego punktu widzenia. I w tym kontekście pojawiły się odniesienia do 
bibliotek.

Jest poza tym w tym tomie sygnał – niekoniecznie wiarygodny – że płeć może 
utrudniać relacje naukowe, a szczególnie z wykorzystaniem technologii. W wielu 
dziedzinowych obszarach nauki mężczyzn ceni się wyżej, ale różnice w ocenach 
są nikłe. Jeśli w ogóle w nauce mają miejsce dyskryminacyjne reakcje na kobiety 
– bo w tym kierunku zmierzają – to głównie na poziomie profesorskim. Właśnie: 
to technologie w komunikacji naukowej wzmagają (nieznacznie) zróżnicowanie 
ocen według płci.

Aktualnie wiele rozmaitych przejawów życia podlega cudzej ingerencji. W re-
zultacie nie wiadomo (do końca), co wpływa na co ani co będzie pożyteczne dla 
społeczeństwa. dla bezpieczeństwa, dla pokoju, dla zdrowia i dla praworządnoś-
ci. dobrze zatem pytać, jak technologia może w życiu pomóc ‒ w zachowaniu 
psychicznego zdrowia, dobrych emocji, oraz dobrych relacji osobistych. Bibliote-
ki zaś, nie tylko akademickie, mogłyby zająć się transmisją takich właśnie treści 
i wartości. Chyba, że nie potrzeba…

Społeczności są rozmaite, a występujące w nich relacje bywają zmienne. Inten-
cja naczelna jest jednak taka, żeby układy środowiskowe były możliwie dobre. 
A do tego potrzebna jest możliwie satysfakcjonująca wiedza o tych środowiskach, 
czyli o sobie, oraz dobre wykształcenie, jak też poszanowanie reguł etyki. z funk-
cjonowania zbiorowościowego ma zaś wynikać postęp oraz pożytek dla wielu. 
Nauka powinna objaśnić, na czym to polega. z kolei technologie, w formie fizycz-
nej oraz digitalnej, mają w sumie uczynić świat lepszym. No i to właśnie powinno 
wynikać z naukowych konkluzji.

Komputery są narzędziami częściowo jak inne, lecz po części nie. dzięki nim 
niewiedza oraz izolacja mniej ludziom szkodzi. Lecz nie ma jednolitości: formy 
inwencji oraz innowacji różnią się od siebie. W następstwie, różnią się także for-
my naukowych referencji jak też rejestracji. Nie ma jednej nauki zwartej.

Jak silne jest zatem rozproszenie nauki mające wpływ na jej rozpowszechnia-
nie oraz: czy wymaga zapośredniczenia? Albo inaczej – czy wystarczy w nauce 
samodzielna oferta sieciowa, zatem to, co sygnalizują specjaliści, czy jednak ko-
nieczne jest i będzie pośrednictwo biblioteczne. Komuś z moim stażem bibliotecz-
nym zdymisjonowanie bibliotek wydaje się nieprawdopodobne. Ale bywały i są 
różne nieprawdopodobieństwa.

  

zMIANA RóL  ****
The Academic Librarian in the Digital Age. Essays on Changing 
Roles and Responsibilities. Ed. by Tom diamond. Jefferson: 
McFarland&Company Inc. Publishers, 2020, 192 s., ISBN 
978-1-4766-8016-3.

No i oto do wypowiedzi (w sumie 13) na temat obec-
nej sytuacji oraz zmian w bibliotekarstwie akademickim, 
namówił różnych autorów ‒ łącznie 23 z całych Stanów 
zjednoczonych oraz jednego z Lizbony – Tom diamond 
z Biblioteki Uniwersyteckiej Baton Rouge (Louisiana), za-
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rządzający tamtejszymi zasobami. Niestety, całość jest mało klarowna. Wpraw-
dzie da się zrozumieć ogólną intencję, widać też wysiłek, żeby wszystko razem 
starannie posklejać, ale nie powiem, żeby rezultat finalny był w pełni udany. 

diamond uważa, że technologia wdziera się już we wszystkie obszary życia, 
zatem nie ma żadnego powodu, żeby omijała bibliotekarstwo. I z tego wyciąga 
wniosek, że trzeba się z nią zaprzyjaźnić. Nazywa to czwartą rewolucją technolo-
giczną: Library 4.0. Ale nie całkiem wiadomo, na jakiej podstawie ani co w sumie 
miałoby to znaczyć. Takie hasłowe przywołania można mnożyć bez końca. Na-
tomiast dorzuca do nich sugestie o sztucznej inteligencji, jakich wcześniej też nie 
brakowało, ale nikt (?) przed nim nie podpowiadał, że i biblioteki mogą spraw-
dzać się częściowo w tym zakresie. Nie upieram się jednak, że to ma sens. z kolei 
bibliotekarze muszą teraz to znać. z opinii diamonda wynika, że tworzony teraz 
przez biblioteki wizerunek świata bierze się z pomieszania poszerzonej realnoś-
ci oraz wirtualności i z utrzymywania uwagi przy doświadczeniach digitalnych. 
Brzmi to dosyć mętnie.

W sumie ani wypowiedź diamonda, ani cała reszta tomu, nie poraża zawar-
tością, natomiast warto w jego tekście odnotować odniesienie do wypowiedzi dr 
hab. Magdaleny Wójcik z UJ, ponieważ za granicą na polskie interpretacje powo-
łuje się mało kto.

W ogóle to diamond w znacznym stopniu osobiście skonfigurował ten 
tom. W części pierwszej podkreślił znaczny stopień zmiany ról bibliotecznych. 
W drugiej: powstanie digitalnego bibliotekarstwa obok digitalnej humanistyki. 
A w trzeciej – istotną zmianę zakresu i charakteru bibliotecznych usług, tak jak 
i w ogóle technicznego serwisu społecznego. W jakim zaś stopniu miał rację, to 
już inna sprawa. 

do tego inauguracyjnego głosu nawiązuje Shanna Hollich z Wilson College 
w Chambersburg (Pennsylvania) w – moim zdaniem – najlepszym tekście z ca-
łego tomu. Eksponuje ważnie pytanie: czym bibliotekarstwo teraz jest. zadania 
wszak pozostają z grubsza te same, to nadal jest zawód usługowy i obsługowy, 
natomiast zmienia się sposób wykonawstwa. Mianowicie wszędzie powciskała 
się technologia i nastąpiło silniejsze niż kiedykolwiek pęknięcie na część publicz-
no-usługową oraz na zaplecze.

Teraz publiczność pyta raczej o sposoby korzystania, a bibliotek używa głów-
nie do nauki. Nadal, lecz jak długo jeszcze? A nie zawsze są odpowiednio przygo-
towani. Miewają trudności, nieraz większe niż użytkownicy. Istnieją digital natives 
oraz digital immigrants i razem nie tworzą zbiorowości zwartej.

Biblioteki oferują teraz nowe narzędzia oraz oferują przestrzeń –miejsce ucze-
nia się. Ale już bez prywatności oraz intymności. Mają ułatwić korzystanie – i tyle. 
Określa się to jak blended librarianship: bibliotekarstwo mieszane. Trzeba do udzia-
łu w nim przygotować też bibliotekarzy. Ale nikt nie wie jak to zrobić. Wszyscy 
powtarzają tylko, że ma być więcej technologii. A to chyba nie wystarczy.

Mniej więcej od 2000 r., kiedy to w Budapeszcie zainaugurowano ruch Open 
Access, bibliotekarze zostali wmontowani w naukę w częściowo nowej, partner-
skiej funkcji. Mają pomagać w tworzeniu wiedzy, nadzorować dane i zwiększać 
naukową współpracę na uczelniach, we wzajemnych relacjach z uczonymi. Po-
trzebni są więc bibliotekarze multikompetentni oraz wielotechniczni, inaczej 
przysposobieni niż dotychczas bywało, w dodatku umiejący współpracować 
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z użytkownikami. W tym kontekście wykluwa się nowość, mianowicie nauka 
o danych, oraz widać też nowe warianty bibliometrii.

Ale jednak to czynnik ludzki powinien przeważać nad techniką, mimo że 
mniej jest teraz czytania oraz pisania a więcej digitalności. Ponadto inny charak-
ter ma obecnie wiedza uprawiana. Już nie tyle CO, co przede wszystkim JAK. 

Po 30 latach prób udało się osiągnąć postęp w edukacji medycznej oraz in-
żynierskiej, lecz w innych obszarach już niekoniecznie. Brakuje przestrzeni, piś-
miennictwa oraz ogólnego wsparcia. Wypracowano taką szczególną metodologię 
wirtualną i rozszerzonej rzeczywistości – visual and augmented reality: VAR – która 
wzmacnia wykorzystywanie bibliotecznych zasobów, ale z dopełnieniem on line 
i przez programy adaptacyjne. Trudno powiedzieć, jaki to ma status w nauce 
i w edukacji. Oczywiście, że technologia ma wpływ na korzystanie z bibliotek. 
Współpraca studentów oraz uczonych to klucz, a podstawą tej kolaboracji są 
umiejętności techniczne. W ujęciu ogólnym oto zarysy postępowania: ustalenie 
danych – przegląd nośników – tworzenie metadanych – gromadzenie danych – 
ogłaszanie wyników. Wygląda, że powinni to zrobić bibliotekarze.

Jest wobec tego pytanie, czy pozostajemy pasywni, czy wkraczamy w infor-
macyjną rewolucję. Wygląda, że raczej to drugie. Jednak czy środowisko biblio-
tekarskie jest na to przygotowane? Na owe technologie, serwery, laptopy: tak to 
teraz wygląda. A ponadto na uczelniach badacze wolą, żeby główny przedmiot 
sprawy pozostawiono im właśnie. Na dodatek uczelnie we własnych ramach cen-
tralizują swoje informacyjne systemy i biblioteki muszą się do tego dostosować. 
Pole manewru jest zatem ograniczone. 

Wyłącznie digitalny, sieciowy dostęp do informacji okazuje się daleki od ocze-
kiwań i od 2019 r. mnożą się narzekania z tego powodu. Brak wyspecjalizowane-
go bibliotecznego wsparcia skutkuje informacyjnym niedostatkiem. Mimo, że od 
2016 r. funkcjonuje (w USA) Federal Digital System, dostępny dla wszystkich, bez 
bibliotecznego pośrednictwa.

Ma tę jeszcze przypadłość, że nie wdaje się w archiwizację: to rząd USA decy-
duje, co, pozostaje w obiegu a co nie i co kieruje się do usunięcia. Biblioteki w tym 
zakresie niewiele mogą: jeżeli coś przechowują to jedynie piśmiennictwo. To jest 
zaplecze dla specjalistów, ale w nikłym stopniu zachowane.

Ogólna oferta informacyjna ma charakter mieszany: powinna mianowicie 
przylegać do zachowań użytkowniczych w możliwie szerokim zakresie. Tak 
określa się ewentualny pożytek z Content Management System. Biblioteka ułatwia 
dostęp do informacji, oferując narzędzia, zasoby i przestrzeń a także instrukcje. 
Na rzecz użytkowników tworzy się ogólnouczelniane, reprezentatywne zespoły 
korzystających, podpowiadające bibliotekarzom podejście do detali. Są też donie-
sienia o wspieraniu bibliotecznego funkcjonowania przez studentów. Natomiast 
w niektórych tekstach w tym tomie pojawiają się absolutnie szaleństwa skrótów: 
nie do odczytania.

Nowe okoliczności utrudniają życie katalogerom, którzy od zawsze zajmo-
wali się sygnalizacją trybu zorganizowania bibliotecznych zasobów. To jest ich 
zadaniem nadal, ale teraz w grę wchodzą jeszcze nośniki digitalne, trzeba więc 
w opracowaniu dodatkowych segmentów. Katalogerzy są teraz kuratorami da-
nych bibliograficznych, które przenoszą na języki maszyn matematycznych i na 
rozmaite programy. dla użytkowników ten obszar bywa często mało czytelny.
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Tym bardziej, że coraz częściej katalogowanie ma charakter konsorcjalny a nie 
indywidualny. Mimo narzekań są z tego dodatkowe pożytki, mianowicie kom-
pleksowe podejście do bibliotek oraz międzybiblioteczne relacje. Jakkolwiek ana-
lizy wykorzystania ujawniają, że indywidualnie przygotowane formy wyszuki-
wawcze także bywają (nadal) użyteczne.

Co aktualnie wyróżniać w bibliotekarstwie? Preferencje w tym tomie są dla 
wiedzy ogólnej, biegłości technologicznej, ale także rozległości wizji oraz umiejęt-
ności współpracy. Trudno z tym polemizować. Natomiast nie rozumiem sugestii, 
dlaczego dostęp do bibliotecznych zasobów miałby akurat teraz opierać mocno 
na przesłankach praktycznych. Mocniej niż uprzednio? Wysoce to wydumane.

No i jeszcze przewija się przez ten tom opinia, że oto trzeba zapoznać się z la-
winą informacji. A to mnogie konferencje, a to biuletyny informacyjne, relacje 
z sesji, poradniki, a nade wszystko olbrzymia ilość czasopism. No ale taki to jest 
zawód. dawniej nie było tego mniej, a teraz nowe technologie jednak jakąś pomo-
cą służą. Komu to nie w smak, powinien zmienić zawód.

Wygląda na to, że ożenek bibliotek, bibliotekarzy oraz technologii ma przed 
sobą przyszłość. Tak to przynajmniej z tego tomu wynika. Ale gwarancji nikt  
nie da. 

MISTRz ****
Mi(ni)str knihovnictví. Kolektivni monografie k životnímu jubi-
leu PhDr. Vita Richtera. Red. Renáta Salátová. Praha: Národní 
knihovna České republiky, 2020, 178 s, ISBN 978-80-7050-
723-0.

 Czeska biblioteka narodowa w Pradze wydała książkę 
sygnalizującą naukowe oraz zawodowe dokonania jej wice-
dyrektora, profesora dra Vita Richtera, na jubileusz 50-lecia 
jego pracy oraz na 75-lecie urodzin. To ktoś, kto we wszyst-
kie obszary tamtejszego bibliotekarstwa – koncepcji oraz 

wykonawstwa – także w kontekście słowackim (przez jakiś czas byli wszak ra-
zem), wniósł bogaty wkład. Wszystkie nowoczesne projekty biblioteczne mają 
tam z nim związek duży albo bardzo duży. No więc dobrze wiedzieć. To ktoś, kto 
to czeskie bibliotekarstwo (i trochę słowackie) wprowadził na wysoki standard 
koncepcyjny, zatem nic dziwnego, że w tym tomie wszyscy – tamże tamtejszy 
minister kultury – na temat Richtera wypowiadają się z uznaniem i szacunkiem. 

W książce ma miejsce staranna prezentacja sylwetki, także w języku angiel-
skim, a jest co prezentować. Pełna bibliografia jego publikacji liczy 388 artykułów, 
z tego 101 samodzielnych. Najwięcej tekstów Richtera pochodzi z lat 1990-2019, 
są to więc wypowiedzi przede wszystkim nowe. 

Richter ma swój wkład w biblioteczne rozwiązania prawne – nie tylko czeskie, 
ale także IFLA oraz UNESCO. A to są podwaliny pod koncepcje informacyjnej 
i naukowej obsługi społeczeństwa w wymiarze globalnym, w powiązaniu z inau-
guracją funkcjonowania internetu. Należało jeszcze to wszystko odnieść do pra-
wa autorskiego i Richter powiązał wszystko skutecznie – jako jeden z pierwszych 
– w wymiarze ogólnoeuropejskim również. 
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Kilka lat temu doszło w Czeskiej Republice do wdrożenia ministerialnego pro-
gramu wspierającego biblioteki, ze szczególnym wykorzystaniem technologii ko-
munikacyjnych oraz informacyjnych, a nastawionego na czytelnicze przysposo-
bienie dzieci i młodzieży. Kierował nim właśnie Richter, równocześnie zajmował 
się także digitalizacją ważnych materiałów w praskiej Bibliotece Narodowej oraz 
tych zasobów bibliotek czeskich, którym groziło zniszczenie. Jak z tego widać, 
wszędzie coś się dzieje.

Od 2000 r. jest członkiem rady czasopisma „Čtenář”. To najstarszy periodyk 
bibliotekarski. Aktualnie – z wersją elektroniczną. 

zdaniem wielu autorów w tym tomie Richter brał udział we wszystkim, co 
w czeskim bibliotekarstwie ważne. Kiedyś: w inauguracji stowarzyszenia bi-
bliotekarzy – początkowo wspólnego ze słowackim. z wielu powodów robił to 
ostrożnie i mądrze. Potem miał swój udział w inicjatywie budowy biblioteki na-
rodowej. Był głównym konsultantem ważnego programu: dokąd zmierzają miej-
skie biblioteki w Czechach oraz na Słowacji.

Jednym ze sztandarowych wytworów Richtera jest Instytut Księgoznawczy 
Biblioteki Narodowej. Tam tworzy się przesłanki bibliotekarstwa i wiedzy infor-
macyjne w wymiarze krajowym. To bardzo nowoczesny i kreatywny ośrodek 
preparacyjno-dokumentacyjny. z umożliwionym dostępem zdalnym i bezpo-
średnim oraz z zapleczem drukowanym i digitalnym. 

Także internetyzacja bibliotekarstwa na tamtych terenach w znacznej mierze 
zaczęła się od Richtera. Jeździł, uzgadniał, załatwiał. Proponował i namawiał. To 
łatwo się mówi, ale ktoś taki jak ja dobrze wie, jak to wygląda(ło) w detalach. 
Prawdziwy horror! Richter nie bał się zmian. zadanie elektronizacji bibliotek po-
traktował w sposób kompleksowy. Najwyraźniej nie tylko zna się na bibliotekar-
stwie, ale także je lubi. 

Napisano, że jest oraz był nastawiony na biblioteczną kolaborację oraz biblio-
teczną technologię. Sprawny organizator sam z siebie: generował rozmaite pro-
jekty oraz programy. z takimi osobami bardzo dobrze się współpracuje. A ze swej 
strony dopowiem, że to rzadkość.     

Od 2017 r. zajął się dodatkowo w Ostrawie kierunkami szkoleń kursowych: 
biblioteki z książkami oraz biblioteczną ofertą digitalną. Poziom tych zajęć 
w książce określa się jako bardzo wysoki. Richter współpracował z prof. Jiřím 
Trávníčkiem. 

Przeważnie uśmiechnięty, był i jest sprawnym organizatorem; uważano, że 
w Bibliotece Narodowej nie było lepszego dyrektora instytutu. z kolei zaś wśród 
ciekawszych przedsięwzięć tematycznych – jak napisał prof. Trávníček, a to była 
ich wspólna analiza, wzorowana na  polskich badaniach czytelnictwa – przyjrzeli 
się przyczynom regresu użytkowania piśmiennictwa. Powstała z tego sugestia, 
żeby przebadać tych, którzy biblioteki omijają. Nawiasem mówiąc, takie badanie 
w Polsce przeprowadzono1, ale bardzo kiepskiej jakości.

Jak z kolei napisał w tej książce nasz prof. dr hab. Grzegorz Nieć z krakow-
skiego Uniwersytetu Pedagogicznego, Richter jest perfekcyjnym koncepcjonistą 
oraz wykonawcą wszystkiego, co odnosi się do obiegu piśmiennictwa, a postano-
wienia czeskie oraz słowackie są w tym obszarze rygorystyczne, więc dobrze tra-

1 W. Budowska, M. Paul, A. zawałkiewicz, M. Żynda: Z biblioteką czy bez? Badanie nieużytkowników 
biblioteki. Warszawa: Wydaw. Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020.
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fiło. Poza tym przypomniał Nieć opinię Richtera na temat roli bibliotek i książki 
w identyfikacji narodowej. Jak też jego nawiązania do czytelnictwa w tym kon-
tekście (na głośnej konferencji w Cieszynie). 

Richter był sekretarzem stowarzyszenia bibliotekarzy, potem jednym z refor-
matorów, a w końcu przewodniczącym. Poza tym ma w sumie niezwykły doro-
bek publikacyjny, badawczy i wykładowy. Był też stałym konsultantem badań 
czytelnictwa, również słowackich.

zrzeszeniowe dzieje bibliotekarskie są zresztą dosyć niezwykłe, jak na tak – 
w końcu niewielki – kraj. Już w okresie międzywojennym powołano w Pradze 
stowarzyszenie bibliotekarzy i wychodziło imponujące jakością czasopismo Ča-
sopis československých knihovníků. W 1925 r. ukazała się encyklopedia Českosloven-
ské knihovnictví. Stowarzyszeniu od 1925 r. przewodniczył zdenek Tobola, ale 
większego zaufania nie uzyskał, toteż w 1927 r. powołano stowarzyszenie nowe. 
Ale jednolity i względnie trwały związek powstał dopiero w 1945 r., zaś od 1949 
r. to było czesko-słowackie zrzeszenie bibliotekarzy. Jednak, jak łatwo zgadnąć, 
niejaką swobodę funkcjonowania dopuszczono w nim pod koniec lat 60. W na-
stępstwie dalszych zmian czeskie stowarzyszenie funkcjonuje od 1992 r. i słowac-
kie też. W tak niełatwych czasach przyszło Richterowi funkcjonować i dał sobie 
bardzo dobrze radę.

do tych w sumie interesujących wypowiedzi doklejono jeszcze jedną, odręb-
ną, i trudno zrozumieć, dlaczego i po co, charakteryzującą Jaroslava Freya, który 
umarł w 1983 r. Jest to tekst napastliwy, w gruncie rzeczy paszkwilancki, więc 
zasadniczo różny od tego, który towarzyszy opiniom, przylegającym do Richtera. 
Komu to było potrzebne? Ani czeskim bibliotekarzom, ani czytelnikom „Przeglą-
du Bibliotecznego”, ponieważ pretensji zapewne już nikt z tą osobą nie skojarzy. 
Należę do nielicznych, którzy pamiętają kto to był.

W okresie międzywojennym Jaroslav Frey i Ladislav Živný byli znani w całej 
Europie z racji bardzo ciekawych badań czytelnictwa dzieci i młodzieży. Frey 
napisał monografię o tym co, oraz jak czytają dzieci. On sam kierował wtedy bi-
blioteką miejską w Pradze, bardzo nowoczesną, łącznie z bibliobusem – a potem 
biblioteką wojskową. Psychologia czytania: to był obszar, który zajmował go 
szczególnie i w którym miał dużo do powiedzenia.      

z tego zakresu przeprowadzał badania empiryczne jeszcze przed wojną, może 
na próbach nie aż tak licznych jak obecnie, ale w mądrych intencjach i z dobrymi 
założeniami. Sugerował przede wszystkim wysoką ostrożność wobec czytania 
bezkrytycznego (jak leci) oraz zastanawiał się jak młodocianych czytelników na-
kłonić w ogóle do lektury, a potem ich przy tej czytelniczej praktyce utrzymać. To 
było coś na pograniczu psychologii czytania oraz rozumnego wychowania czy-
telników. z dodatkowym podklejeniem cech dobrej rekreacji. Co w tym złego? 
zwłaszcza jeżeli przypomnę, że to było prawie sto lat temu.

Te swoje badania czytających dzieci prowadził bowiem już od 1931 r.: to wtedy 
w Europie była rzadkość. Najpierw przyjrzał się tym w wieku 7-14 lat, a potem 
także młodzieży. zauważył, że chłopcy preferują opowieści o walkach, a dziew-
częta – o romansach. Natomiast czytelnicy nieco starsi próbowali dociekać prawd 
autentycznych. Że to wiemy dzisiaj? Ale wtedy nie.

W książce jest kilka zarzutów oraz pretensji. W tym jedna dominująca: że wdał 
się w kłótnie o bajki. Rzeczywiście – po wielu opiniach polemicznych w 1942 r. 
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opublikował książkę Wojna o bajki, generalnie niechętną bajkom, ponieważ lansu-
ją nieróbstwo. Ani ich symbolika, ani ich estetyka, produktywne nie są. Myślę, że 
można polemizować. Natomiast stosunkowo racjonalnie wyjaśnił, w jaki sposób 
dzieci rozumieją bajki. Sam zresztą próbował je pisywać, tyle że to trochę później 
i w stylistyce poniekąd stalinowskiej. 

Czyżby dlatego w tej książce napisano, że kulturze czytelniczej poczynił 
znaczne szkody? To absolutna przesada. Próbował promocji piśmiennictwa po-
litechnicznego. Może naiwnie, ale jakby w sam raz na dzisiejsze czasy. Trudno 
więc o szkodach aż takich mówić i pisać.

Sens tej wypowiedzi o Freyu jest zatem zupełnie inny, niż dałoby się pomyśleć 
na pierwszy rzut oka. Wypomniano mu mianowicie silnie komunistyczne poglą-
dy, lewicowe postawy i zachowania, oraz mnogie swary z kościołem. A nawet 
to, że czechosłowackie stowarzyszenie bibliotekarzy współorganizował na wzór 
sowiecki. Takie zastrzeżenia po 75 latach – kiedy już nie żyje? A do zarzutów 
dodano jeszcze kontakty z Bachtinem (?) oraz współtwórstwo słownika czesko-
-rosyjskiego. Jak ktoś chce, to pretensje można mieć o wszystko. 

Tyle że dolepianie tego do apologii poświęconej Richterowi wydało mi się źle 
trafione. Bo Frey to jednak był KTOŚ.   

                                                       

W ROzPROSzENIU **
Rumiancewskije cztienija ’20. Moskwa: Paszkow dom. Cz. 1,  
s. 525, ISBN 978-5-7510-0793-5. Cz. 2. s. 586, ISBN 978-5-
7510-0794-2. 

Każdego roku Państwowa Biblioteka w Moskwie orga-
nizuje konferencję bibliotekarską – mocno naginając ją pod 
kryteria międzynarodowej – a potem na tej podstawie wy-
daje sprawozdawczy tom. Niektóre z nich już referowałem, 
jakkolwiek jakością nigdy nie imponowały. Tym razem też 
nie. Natomiast jest to okazja, żeby dowiedzieć się, co słychać 
w bibliotekarstwie na Wschodzie: bliższym oraz dalszym.

Ale słabości jest sporo. Choćby objętość. To prawdziwy horror, bo w wersji 
pisemnej to jest ponad 1000 stron, w sumie 170 tekstów (!?), dwa grube tomiska, 
w których zastosowano układ… alfabetyczny (?!), według nazwisk autorów. Ktoś 
chyba oszalał! Tym bardziej, że porusza się tam wszystkie możliwe oraz niemoż-
liwe tematy bibliotekarskie, a także okołobibliotekarskie. dla celów referencjal-
nych sygnalizuję tu tylko niektóre, całość bowiem jest na dobrą sprawę nie do 
ogarnięcia. 

Najwięcej wypowiedzi, niekoniecznie najlepszych, odnosi się do bibliotekar-
stwa jako takiego. To głównie ekologia tego zawodu. Analizowana na dwóch 
płaszczyznach: pogłębionej zawartości teoretycznej oraz powierzchni praktycz-
nej, z technikami transmisji treści. Niektóre teksty wyglądają w realizacji na sto-
sunkowo przyzwoite, ale są również katastrofalne i te radykalnie przeważają. 

Nad całością dominuje przeświadczenie, że biblioteki nadal zachowały po-
winność ochrony ludzkiej pamięci i na razie lepszego pomysłu w tym zakresie nie 
ma. Niby coś na rzeczy jest, ale to za mało. Autorzy niektórych wypowiedzi mają 
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rację, twierdząc, że potrzebny jest ogólny i powiązany system komunikacji oraz 
kult wiedzy, a także rozeznanie, jak do tej wiedzy dochodzić. Oraz: że wyjąwszy 
bibliotekarzy, mało kto potrafi przysposobić treści do odbioru. No tak, lecz w rze-
czywistości to są oczywistości oraz slogany.

Internet nie zastępuje, ani nie wyklucza wsparcia bezpośredniego: metawie-
dza i dialog to nadal bibliotekarstwo aktualne. Biblioteczna oferta dla osób aktyw-
nych i twórczych. Po rozeznaniu oczekiwań – z wykorzystaniem metawiedzy, in-
tuicji, oraz pamięci. Wygląda więc na to, że bibliotekarze rosyjscy, w stopniu nie 
mniejszym niż inni, a może wręcz większym, próbują dla bibliotekarstwa stwo-
rzyć możliwie pomyślne nadzieje oraz prognozy.

Ale z zaprezentowanej dyskusji wynika, że w Rosji istnieje przepaść pomię-
dzy informacyjnymi potrzebami społeczeństwa, a tym co biblioteki mogą zaofe-
rować. Jednak szczerze mówiąc, nie doszukałem się w wypowiedziach staran-
niejszej konkretyzacji tak sformułowanej opinii. To potwierdza moje wrażenie, że 
cały ten materiał jest skonstruowany wyjątkowo niechlujnie.

Tak jak wszędzie, zewnętrzne zmiany w bibliotekarstwie są tam cyfrowe oraz 
mobilne. Napisano, że z internetu korzysta w Rosji 68% mieszkańców; tj. o 5% 
więcej niż średnio na świecie. Ale trudno zgadnąć, czy to dobrze, czy źle. zasoby 
tradycyjne „ukryły” się bowiem pod cyfrowymi, są mniej dostrzegalne, a biblio-
teki trzymają się raczej w następstwie inercji, aniżeli z jakiejkolwiek motywacji 
nowej. 

Owszem, jest sygnalizowana chęć obsługi publiczności twórczej. I są przedsta-
wione nowoczesne, modelowe biblioteki – w: Moskwie, Sankt Petersburgu, Iżew-
sku, Mariańsku. Ale w szerszym wymiarze, z takim wykonawstwem jak obecnie, 
nie osiągnie się dużo. Trzeba wypracować koncepcję nowego bibliotekarstwa na 
użytek całego (ogromnego) kraju. Ożywić funkcjonowanie zdalne i zaaprobować 
zmiany na wszystkich poziomach wykonawstwa. W rezultacie powstaną całko-
wicie odmienne instytucje. Czy do akceptacji?

Jest sugestia – chociaż nie wiem, czy nie sformułowana wyłącznie z rozpędu 
– żeby to biblioteki skupiły twórcze siły swoich otaczających środowisk. To moż-
liwe, jeżeli szereg przesłanek codziennego funkcjonowania udałoby się przenieść 
na wariant cyfrowy. Wtedy ośrodki kreacyjne można byłoby rozproszyć po ca-
łym kraju. Ciekawe, że poza Rosją akurat takich koncepcji w nadmiarze nie ma.

Wypowiedzi przynajmniej kilku autorów w tym zbiorze wydają się interesu-
jące, chociaż są mocno zróżnicowane. Postępują w ślad za świadomością, że digi-
talizacja zmierza w wielu kierunkach, a przy tym ma miejsce rozległe operowanie 
bazami danych. Tak wygląda aktualna rzeczywistość; tam również. Sugeruje się, 
że kierunki nastawień dotyczą sześciu głównych zakresów: udziału w procesach 
badawczych – zarządzania projektami (mam zasadnicze wątpliwości czemu mia-
łyby to robić biblioteki) – cyfryzacji materiałów (jak długo jeszcze?) – metada-
nych (to import i eksport danych) – publikacji online (czy do tego biblioteki są na 
pewno potrzebne) – oraz generalnie: oprogramowania. Obawiam się jednak, że 
przeważa pustosłowie a chwilami nieciekawe sloganiarstwo. Niektórzy z dysku-
tantów sygnalizują, że nie wszędzie wszystko jest osiągalne, a często utrudnienia 
wiążą się nawet z ochroną praw autorskich.

Jest garść opinii na temat bibliotecznej obsługi dzieci i młodzieży. W Rosji oraz 
poza Rosją na tamtych obszarach – bo taka to była konferencja. W ślad za su-
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gestiami znawców, w niektórych tamtejszych bibliotekach nierosyjskich – także 
narodowych – zorganizowano oddzielne zasoby dla dzieci oraz odrębne oferty 
dla rodziców, żeby to mogło funkcjonować równolegle. U nas czegoś takiego nie 
ma. zainteresowanie wzbudziły też propozycje bibliotek narodowych z Litwy, 
Łotwy, Singapuru a także innych. Jak zaobserwowano, w przypadku niektórych 
odwiedzin w bibliotece dzieci zetknęły się z książkami po raz pierwszy w życiu. 
dlatego koncepcja, że biblioteki wciąż jeszcze mogą być ośrodkami gromadzenia 
i prezentacji zasobów oraz miejscami kulturalnych przedsięwzięć i spotkań, ma 
nadal uzasadnienie.

W innej przestrzeni – bibliotekarstwa akademickiego – zdecydowanie przewa-
żają narzekania. W swoim czasie prezydent Rosji zażyczył sobie, żeby w pierw-
szej setce światowego rankingu bibliotek uczelnianych znalazło się przynaj-
mniej pięć bibliotek rosyjskich. Jednak: bez żadnego wsparcia. Więc chociaż tych 
rankingów jest mnóstwo, a przesłanek jeszcze więcej, nigdzie takich doniesień  
nie ma. 

Mizerne opinie to także rezultat minionych dewastacji, kiedy to nauka egzy-
stowała tam głównie w wielkich miastach. Oprócz Moskwy i Sankt Petersburga 
były to jeszcze Puszczino, Noisk, Miczurinsk i podobne. W prezydenckim roz-
porządzeniu (jest takie) nazwano je naukomiastami, ale samo nazwanie żadnych 
pożytków nie przyniosło. Ponieważ całkowicie nawalało i nadal nawala nawet 
zaplecze. W bibliotekach są nawet kłopoty z bibliografią, mimo że niby jest ro-
syjski indeks cytowań naukowych, ale tam też nie wszystko się zgadza. Kierunki 
niekoniecznie odpowiadają dyscyplinom, rejestry autorów odbiegają od rzeczy-
wistych, a młodzi autorzy przypisują sobie dokonania, których nie mają. Trudno 
uwierzyć, że to prawda, ale tak tam napisano.

W książce są pochwały dla dorobku w naukach humanistycznych, ale również 
niezbyt zbieżnego z prawdą. Wszak poczynania leninowsko-stalinowskie akurat 
humanistykę zdemolowały najmocniej. Biblioteki poddano filtracji (tak to nazwij-
my), a Lenin i Krupska akceptowali to tylko, co wiązało się z komunizmem; rezul-
taty widać do dzisiaj. Ale wszystko zaczęło się znacznie wcześniej. Rosja poszła 
własną drogą w epoce Piotra Wielkiego – którego nazwano tak na przekór rze-
czywistości i z wielką przesadą – podążając w ślad za zmianami, które narzucała 
cerkiew. No i teraz jest, jak jest.

Niby w 1966 r. pojawiły się próby zmian, ale poszły nie tak jak trzeba. W bi-
bliotekarstwie nie uporządkowano zaopatrzenia, użytkownikom nie zapewniono 
dobrego dostępu do zasobów, a poziom kadr bibliotekarskich był bardzo kiepski. 
Najwyraźniej to się nie zmieniło. A pomieszanie rozmaitych materiałów, tych ar-
chiwalnych z nowymi, także digitalnymi, dodatkowo spotęgowało chaos. Teraz 
trudno wypracować koncepcję postępowania.

Elektronizacja zasobów i ogólnego funkcjonowania bibliotek wprowadziła 
również digitalizację informacji o tych zasobach – w rozmaitych wariantach. do-
stępnych online, z pomocą bibliotek, lub po prostu samodzielnie, z sieci. To są 
oryginalne rejestry bibliograficzne w tej właśnie postaci (trzeba pamiętać: to inny 
alfabet), ale są też tradycyjne, drukowane powiadomienia bibliograficzne. Te jed-
nak (jak łatwo zgadnąć) nie są dostępne powszechnie.

Bibliograficzne powiadomienia drukowane oraz digitalne funkcjonują rów-
nolegle; Rosja to duży kraj. Ale nawet razem jest tego za mało i narzekania na 
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bibliograficzne słabości mają uzasadnienie. Sam jestem ofiarą. W książce napi-
sano, że formy elektroniczne przedstawiają bazy danych według składników, 
powiadomienia drukowane natomiast dokonują prezentacji całościowej. Chętnie 
zrozumiałbym, co to znaczy. Owszem: nie wszystkie biblioteki są dostatecznie 
wyposażone technicznie i to też trzeba mieć na uwadze. Ale informatory druko-
wane mają niskie nakłady, w sieci natomiast skala powiadomień jest ogromna 
i kierowana na cały kraj. dlatego przeważa opinia, że optymalne są powiadomie-
nia mieszane – hybrydalne.

Szereg wypowiedzi odnosi się do książki jako takiej i do jej funkcjonowania. 
Jak wszędzie, również w Rosji to narzędzie przeżywa kryzys. Jeżeli w 2003 r. 
żadnej książki nie przeczytało tam 32% mieszkańców, to w roku 2013 już 44%. No 
i chyba nic się nie polepszy, skoro w 1998 r. czytało tam książki 48% młodzieży, 
a w 2005 r. zaledwie 28%.

zauważono to i od 2017 r. podjęto program odbudowy czytelnictwa dzieci 
i młodzieży. Przy współpracy z cerkwią. Na 1 marca ustanowiono dzień książki 
prawosławnej. To na przypomnienie pojawienia się tam pierwszej książki druko-
wanej Apostoł. Wygląda to tak, że w tym dniu patriarcha Wszechrusi Cyryl oraz 
mer Moskwy spotykają się publicznie i obdarowują młodzież książkami.  

Wydaje się, że wszyscy rozumieją ważność książki oraz czytelnictwa, a także 
fakt, że kultura z zasady powinna być elitarna. Otóż książka to umożliwia, a jed-
nocześnie podnosi ludzi na duchu. A jednak czytanie redukuje się wszędzie na 
świecie. W tej książce jest próba wmówienia, że to w następstwie powszechnej 
redukcji humanistyki w edukacji. To opinia wyssana z palca.

Jest za to sygnał, że ma miejsce ważna zmiana. dotychczas słowo pojawiało 
się w otoczce i w wersji pisemnej. Teraz dominuje obrazowa i elektroniczna trans-
misja treści. Trudno uwierzyć, żeby takie następstwo oraz zastępstwo okazało się 
wystarczające, przynajmniej w początkowej fazie udziału w komunikacji. Nawet 
w Rosji, gdzie książkę darzono szczególną estymą. 

A będzie gorzej. Obserwatorzy rosyjskiego rynku pracy ustalili 57 zawodów, 
które znikną do 2030 r. Jak dopowiedziano, jest wśród nich bibliotekarstwo. 
Główny powód to automatyzacja. Ale może nie, są bowiem wymagania nowych 
umiejętności, w tym zwłaszcza w obszarze informacji. Tak więc to się jeszcze  
okaże. 

z kolei jest i taka opinia, że pojawi się cała generacja całkowicie nic nieumieją-
ca. Czy to możliwe? I wtedy albo zapędzi się tych ludzi do pozyskiwania jakichś 
umiejętności, a potem do pracy, albo będą pasożytować przez całe życie. Te umie-
jętności zaś można pozyskiwać także w trybie szkoleń kursowych, nawiasem mó-
wiąc: również bibliotekarskich. Nie jestem entuzjastą takiego przysposobienia do 
zawodu, ale akurat mnie nikt o zdanie nie pyta.

A co aktualnie potrafią tamtejsi bibliotekarze? z dużym uproszczeniem sygna-
lizuje się kiepskie rozeznanie technologiczne i nieumiejętność wspierania poszu-
kiwań informacji. W książce napisano jeszcze, że ok. 50% rosyjskich bibliotekarzy 
przegląda zawodową prasę nie częściej niż raz w miesiącu, a nie więcej niż 5% 
codziennie. To nie powala z nóg. Najwyższą ocenę przypisano tam czasopismu 
Biblioteka – 24% ocen aprobatywnych, a 23,7% Sowremiennaja biblioteka. Informacji 
w tym zakresie jest tam wprawdzie więcej, ale lawina nieczytelnych skrótów to 
istne szaleństwo.



456 ARTYKUŁY RECENZYJNE/RECENZJE I  PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

Raz opanowana wiedza może w życiu nie wystarczyć. dlatego wymyślono 
makerspace’y: przestrzenie z narzędziami, także cyfrowymi, oraz z doradcami, 
To się realizuje na różne sposoby. do realizacji własnych pomysłów. Są już nie-
mal na całym świecie – w USA, w Finlandii, w Singapurze, no i w Rosji też. Jest 
tam taka specjalna publiczno-prywatna szkoła w Norylsku oraz szkoła cyfrowej 
technologii dla dzieci w Krasnojarsku. dobrze wiedzieć, a podejrzewam, że u nas 
nikt o tym nie wie. Jest także w Moskwie (tkactwo i rękodzieło) oraz w Sankt Pe-
tersburgu. zatem coś się zmienia.

Na konferencji, a więc i w książce, było kilka wypowiedzi retrospektywnych, 
nawiązujących do czasów wojny. Niektóre z nich są banalne, ale inne – mniej.

Otóż okazuje się, że podczas oblężenia Moskwy biblioteki naukowe nie prze-
rwały pracy – poza tymi, które ewakuowano. Te przemieszczono razem z prze-
niesionymi segmentami uczelni, no i one funkcjonowały w nowych lokalizacjach. 
Natomiast Biblioteka Państwowa pozostała na starym miejscu, a bibliotekarze 
dyżurowali na dachu (naloty), bo budynek miał liczne elementy drewniane. Poza 
tym wspomagali rannych, brali udział w kopaniu okopów i uczestniczyli w roz-
budowie metra. 

Wielu pracowników poszło na front. Niektórzy brali udział w wyzwalaniu 
Warszawy. dwóch odznaczono tytułami Bohaterów związku Radzieckiego. 
A i sama biblioteka nie poddała się stagnacji. O ile z początkiem wojny była tam 
jedna czytelnia, to pod koniec już dziesięć. A w 1942 r. otwarto całkowicie nowy 
oddział dla dzieci.

Natomiast wygląda na to, że w Leningradzie było znacznie trudniej. Przede 
wszystkim personel z trudem utrzymywał się na nogach – z głodu. dopiero 
w 1944 r. wydano lepsze kartki żywnościowe pracownikom z dłuższym stażem 
oraz wyższym wykształceniem. Nastąpiła niejaka poprawa. 

Wśród różnych innych tematów, zwracają uwagę wypowiedzi o bibliotecz-
nej reklamie. zdaniem uczestników konferencji, to jest obszar powinności, które 
właś nie teraz ujawniają się częściej niż kiedykolwiek, tak w postaci drukowanej, 
jak również cyfrowej i – przy rozległej ofercie bibliotecznej – okazuje się potrzeb-
ny oraz skuteczny. A przy tym wcale nie musi być nadmiernie wymyślny. Pro-
mocyjnie działają już nawet proste strony biblioteczne, informujące: co nowego, 
oraz co, gdzie, kiedy i po co. Czyli – jak wszędzie. z tym, że wśród wypowiedzi 
na tej konferencji są (może niepotrzebnie?) doniesienia o reklamie zapachowej. 
W kontekście formuły digitalnej to akurat wygląda na zawracanie głowy.

z innego obszaru, ale nam niekoniecznie odległego: w Rosji polikwidowano 
biblioteki techniczne oraz związkowe, które były finansowane ze źródeł poza-
państwowych. Ale zrobiono to nie do końca, a w swoim czasie było ich mniej niż 
mało, jednak ostała się garstka. W próżni? Udało się je połączyć w tzw. biblioteki 
korporacyjne, czyli specjalne, które niby wchodzą w skład instytucji informacyj-
nych, oświatowo-kulturalnych, lub różnych organizacji. Jedne są komercyjne, 
a inne nie. Ale nikt do końca nie wie, co to niby ma być. 

Poza tym zaś na konferencję oraz do autorstwa tekstów doproszono osoby 
z dawnych republik sowieckich. W rezultacie można powiedzieć, że przedsię-
wzięcie jest międzynarodowe, a w użytkowaniu wystarczył język rosyjski. Jed-
nak merytorycznie nie wynika z tego nic: to treściowa papka. 
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Może z wyjątkiem doniesienia białoruskiego? Gdzie zasygnalizowano krajo-
wą rejestrację książkowych edycji ważnych i rzadkich, w jednolicie opracowa-
nym standardzie. To ma znaczenie i dla nas. Na bazie książek z Mińska, Homla, 
Brześcia, Witebska i Mohylewa powstała specjalna baza danych, na razie złożona 
z 478 publikacji, kreatywnie rozbudowywana.

Takich oto obserwacji oraz refleksji dostarcza to obfite przedsięwzięcie mery-
toryczno-edytorskie. Jest być może miejscami lepsze niż te, które zapamiętałem 
z przeszłości – chociaż najlepsze było z 2018 r. Jednak jak na ponad tysiąc stron 
lektury to na nadmiar pochwał nie zasłużyło.

A zaś ogólny rzut oka na biblioteczne edycje dowodzi, że oto mamy do czy-
nienia z teoretycznym oraz praktycznym przesileniem w tej naszej specjalności. 
z trudnym do przewidzenia rozwiązaniem w dalszej przyszłości. 

 Jacek Wojciechowski   

Tekst wpłynął do Redakcji  30 maja 2021 r.
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PoSiedzenie PrezydiUM zarządU gŁÓWnego SbP

W dniu 15 czerwca 2021 r. odbyło się online, na platformie ClickMeeting, po-
siedzenie zarządu Głównego SBP. Otwierając spotkanie dr Barbara Budyńska 
podziękowała za pomoc w organizacji ceremonii pogrzebowej śp. Joanny Pasz-
taleniec-Jarzyńskiej, która odbyła się 28 maja 2021 r. na Powązkach Wojskowych 
w Warszawie. Szczególną wdzięczność wyraziła Marcie Lach, podziękowała 
również za liczną obecność członków SBP z całego kraju, pracowników Biura, re-
dakcji czasopism. Poinformowała, że w uznaniu zasług zmarłej, Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich złożyło wniosek do MKdNiS o przyznanie Joannie Paszta-
leniec-Jarzyńskiej pośmiertnie złotego Krzyża zasługi (odznaczenie przyznano). 

W dalszej części spotkania  omówiono  najważniejsze działania podjęte w okre-
sie maj-czerwiec br., w tym m.in. przygotowanie opinii dotyczących projektów: 
Ustawy o ochronie rynku książki, rozporządzenia w sprawie podstaw programo-
wych sformułowanych przez MEiN.

Następnie omawiano przygotowania do Krajowego zjazdu delegatów SBP.  
Pełniąca obowiązki przewodniczącej Stowarzyszenia dr  Barbara Budyńska przy-
pomniała o piśmie skierowanym w tej sprawie do okręgów, aby wykorzystać 
czas przedłużonej z powodu pandemii kadencji 2017-2021 na przygotowanie 
sprawozdań za kadencję, kontynuację prac nad nową Strategią SBP i programem 
działania na najbliższe lata. Poinformowała, że opracowany materiał roboczy za-
wierający wyniki badań opinii i oczekiwań członków SBP wobec Stowarzyszenia 
został przekazany do Komisji ds. Strategii i programu SBP.

W kolejnym punkcie porządku obrad dyrektor Biura zG SBP Aldona zawał-
kiewicz skupiła się na szkoleniach, konferencjach i programach realizowanych  
w okresie 1 kwietnia – 15 czerwca; odbyło się 27 płatnych szkoleń online, w któ-
rych wzięło  udział 314 uczestników. zakończył się kurs „Format MARC 21” 
(25 uczestników, z uwagi na duże zainteresowanie zapowiedziano kolejną edy-
cję kursu). Część szkoleń została objęta 50% rabatem w ramach nowego cyklu 
„Szkolenia na do widzenia”. Przeprowadzono dwa darmowe webinaria „ROdO 
i pandemia są z nami i nie chcą odejść” – dla 100 uczestników (16 kwietnia) oraz 
„Kamishibai” – dla 100 uczestników (10 maja). Kolejne darmowe szkolenie (tylko 
dla członków SBP, 25 osób) odbyły się 17 czerwca – „Moja praca kocha mnie bez 
wzajemności”. z kolei 14 czerwca ruszyły darmowe szkolenia w ramach projektu 
„Aptekarz literacki” dofinansowanego ze środków MKdNiS (dla 50 osób). Opra-
cowano też kolejny pakiet szkoleniowy: „Bądź na bieżąco z social media”, kurs 
pomyślany dla każdego kto zajmuje się (lub chce się zajmować) promocją i mar-
ketingiem w mediach społecznościowych. 
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W ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek 16 czerwca odbyło się 
webinarium dla bibliotek publicznych na temat znaczenia projektu, wartości da-
nych i wskaźników, w tym wskaźnika satysfakcji użytkowników. Opracowane 
zostały ankiety (dla bibliotek publicznych, pedagogicznych i naukowych) na te-
mat wykorzystania przez biblioteki danych statystycznych i wskaźników funk-
cjonalności. Na uwagę zasługuje fakt, że projekt zostanie zaprezentowany na 
arenie międzynarodowej podczas 14 edycji International Conference on Perfor-
mance Measurement in Libraries (2-4 listopada 2021 r., online).

Aldona zawałkiewicz przedstawiła stan przygotowań do 13. Forum Młodych 
Bibliotekarzy (odbędzie się online w dn. 15-17 września br.). Poinformowała 
również, że konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek” odbędzie się w dn. 
1-2 grudnia br. pod hasłem „Technologie biblioteczne w okresie pandemii”. Je-
sienią zespół ds. Bibliografii Regionalnej zG SBP planuje dwudniową konferen-
cję w zielonej Górze „Potencjał informacyjny regionalnych zbiorów – narzędzia 
i metody ich wykorzystania”.

W sprawach różnych poruszono m.in. następujące kwestie:
• Baza Członków SBP: zwrócono uwagę, że dane z bazy nie pokrywają się 

z danymi przekazywanymi przez okręgi SBP w sprawozdaniach rocznych. 
Ograniczenia techniczne nie pozwalają na generowanie jakichkolwiek sta-
tystyk. 

• Składki członkowskie SBP: do zarządu  wpłynęła kwota ok. 11 000 zł (stan 
na dzień 15 czerwca 2021 r.). Po krótkiej dyskusji ustalono, że uzyskane 
środki ze składek zostaną przeznaczone na rozwój portalu sbp.pl. 

• Członkostwo w IFLA: Barbara Budyńska poinformowała, że SBP opłaci 
w br. składkę członkowską, co umożliwi bibliotekarzom skorzystanie ze 
znacznej zniżki przy rejestracji na Kongres IFLA, który odbędzie się online 
w sierpniu. Równocześnie SBP zwróci się do polskich bibliotekarzy uczest-
niczących w Kongresie z prośbą o dzielenie się zdobytą wiedzą poprzez 
nadsyłanie relacji z obrad, przygotowanie artykułów do naszych miesięcz-
ników, organizowanie spotkań w strukturach. 

• Association of Hungarian Librarians (AHL) zaprosiło SBP do udziału w co-
rocznej konferencji, która odbędzie się w dniach 8-9 lipca br. online. Wa-
runkiem udziału jest przesłanie nagrania z wystąpieniem na temat działal-
ności krajowych stowarzyszeń i bibliotek w czasie pandemii. 

nagroda Młodych SbP im. prof. Marii dembowskiej
Tegoroczną nagrodę w konkursie przyznano Renacie Gulczyńskiej za pra-

cę: Działalność jezuitów w Lublinie w latach 1582-1773, na podstawie wydanych dru-
kiem materiałów źródłowych i opracowań, napisaną pod kierunkiem prof. dariusza 
Kuźminy. Wyróżniono również Sylwię Marciniak za pracę: Gry i zabawy w pracy 
z czytelnikiem. Analiza na podstawie podręczników i poradników metodycznych dla bi-
bliotekarzy wydanych w Polsce w latach 1945-2019, napisaną pod kierunkiem prof. 
Bogumiły Staniów.

Konkurs na najciekawsze wydarzenie tygodnia bibliotek 2021 r.
W związku z pandemią Tydzień Bibliotek 2021 odbywał się w przestrzeni wir-

tualnej, wzięło w nim udział ok. 1100 bibliotek. do konkursu na najciekawsze 
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wydarzenie zgłosiło się 61 placówek. Jury konkursu, pod przewodnictwem dr 
Barbary Budyńskiej, przyznało następujące nagrody:

I nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w dąbrowie 
Tarnowskiej za cykl spotów filmowych „znajdziesz mnie w bibliotece”, ukazu-
jący charakterystycznych bohaterów literackich, których można spotkać pośród 
bibliotecznych regałów. 

II nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie za akcję #znajdziesz-
mniewbibliotece – krótkie filmy pokazujące, że biblioteka to miejsce wspólne, gdzie 
można znaleźć nie tylko książkę, lecz także zrozumienie, rozrywkę i osoby o po-
dobnych zainteresowaniach.

III nagrody ex aequo: 
• Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora zina w Hrubieszowie za 

akcję Propaganda czytelnictwa z Powiatową, w ramach której zorganizowano: 
wiec książek socjalistycznych; wystawę „Czar bibliotek i książek PRL-u”; 
głośne czytanie Śmiechu warte, czyli z czego śmiał się PRL. Krótki przewodnik 
po świecie „Misia” i nie tylko… Michała zawadzkiego; zdjęcie z Barejowskim 
Misiem.

• Biblioteka Politechniki Opolskiej za wystawę fotografii online Znajdziesz 
mnie w bibliotece, związaną z atrakcyjnymi punktami w przestrzeni Poli-
techniki Opolskiej, jak również promocją literatury dostępnej w ofercie Bi-
blioteki (publikacje naukowe, literatura piękna).

Specjalną Nagrodę dla biblioteki z miejscowości do 5000 mieszkańców przy-
znano Bibliotece szkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach za 
akcję Poszukiwacze skarbów.

Jury postanowiło przyznać także wyróżnienia, które zdobyli:
• Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie – Gminna Biblioteka Publiczna w La-

secznie, Filia w Ławicach za akcję Znajdziesz mnie w bibliotece w 21 językach;
• Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie za akcję Polowanie na książkę;
• Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Niezłomnych w Łuk-

cie za akcję Znajdziesz mnie w bibliotece – Książka niejedno ma imię;
• Biblioteka Publiczna w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za akcję Tydzień 

Bibliotek w Ursusie (#kamykibpursus; trailery oferty bibliotecznej; zagadki Misia 
Tadka; kampania #znajdzieszmniewbibliotece);

• Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie za akcję 
Znajdź Złoty Bilet Sopoteki;

• Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach za akcję 
Znajdziesz mnie w bibliotece!;

• Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewie-
rzu za akcję Wirtualna lekcja biblioteczna „Dziś w Siewierzu garncarzy już nie 
ma…, czyli poznajemy dawne zawody siewierskie”.

• dla laureatów i wyróżnionych przygotowano dyplomy i nagrody książko-
we pozyskane od wydawnictw wspierających Tydzień Bibliotek.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury
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PROJEKTY SBP (WYBRANE)

aptekarz literacki – cykl szkoleń online
W czerwcu br. grupa 50 bibliotekarzy wzięła udział w trzech szkoleniach, któ-

re zakończyły I etap realizacji zadania:
• Książka uczy, bawi, leczy, czyli o korzyściach płynących z mądrej lektury 

dla dzieci, 
• Literatura w umacnianiu zdrowia psychicznego i fizycznego młodzieży, 
• Srebrna kolekcja książek dla seniorów.
W etapie II, na podstawie zdobytej wiedzy oraz uzupełniających materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeń udostępnionych na platformie Moodle przez trenera, 
dr Wandę Matras-Mastalerz, uczestnicy wykonali kolejne zadanie – opracowali 
zestawy książek terapeutycznych polecanych dla określonej grupy czytelników, 
tzw. Apteczek literackich, które zostały następnie przekazane do specjalistów z Pol-
skiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego w celu oceny i nadania znaku jakości 
„Biblioteka na zdrowie”. Szczegóły na stronie projektu http://aptekarzliteracki.
sbp.pl/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury

#niezostawiamczytelnika
W drugiej odsłonie akcji, zainicjowanej w ub. roku, położono główny nacisk na 

podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie aktywizacji czytelniczej osób 
o szczególnych potrzebach i włączenia ich do projektów edukacyjnych bibliotek. 
Podczas  zorganizowanego w dn. 16 czerwca webinarium w zagadnienia dostęp-
ności wprowadziła uczestników Aleksandra Sztajerwald, animatorka społeczno-
-kulturowa, związaną z Fundacją SYNAPSIS oraz Fundacją Kultura Bez Barier. 

23 czerwca bibliotekarze wzięli udział w  wykładzie (webinarium) „Czy niewi-
domi czytają książki tylko w brajlu?” wygłoszonym przez Monikę dubiel, osobę 
niewidomą, konsultantkę rozwiązań przeznaczonych dla osób z niepełnospraw-
nością wzroku. Kolejny wykład zatytułowany „Czytanie – jak się z tego nie wy-
migać?” wygłosiła 30 czerwca Aleksandra Szorc, koordynatorka ds. dostępnoś ci 
osób z niepełnosprawnością słuchu w Fundacji Kultura bez Barier. W spotka-
niach wzięło udział ponad 400 bibliotekarzy.

W ramach projektu  zorganizowano dwa konkursy: na spot filmowy promu-
jący akcję #NiezostawiamCzytelnika (nagrodę przyznano Bibliotece Publicznej 
w Piasecznie) oraz na najciekawsze wydarzenie wpisujące się w zakres tematycz-
ny kampanii (laureatów poznamy w listopadzie 2021 r.). 

Na wrzesień zaplanowano dwa spotkania literackie online poświęcone róż-
nym gatunkom literackim (powieść kryminalna, reportaż), do udziału w których 
zaproszono twórców oraz przedstawicieli środowisk naukowych i dziennikarzy. 
Spotkania obsługiwane będą przez tłumaczy polskiego języka migowego (PJM). 
Nagrania zostaną umieszczone na stronie projektu www.niezostawiamczytelni-
ka.sbp.pl. oraz w mediach społecznościowych.
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Trwają również przygotowania do realizacji warsztatów „dostępne cyfrowo 
treści na stronach internetowych i w dokumentach elektronicznych”, które plano-
wane są 19 października, oraz seminarium 20 października  „Biblioteka włącza-
jąca – zadania, wyzwania, realizacja”. W trakcie seminarium poruszone zostaną 
m.in. zagadnienia dotyczące zadań bibliotek w świetle Celów zrównoważonego 
Rozwoju, ustawy o zapewnieniu dostępności, potrzeb i usług dla osób z niepeł-
nosprawnościami i seniorów oraz komunikacji w bibliotece.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

działalność szkoleniowa  
W aktualnej ofercie szkoleń organizowanych przez  Stowarzyszenie Bibliote-

karzy Polskich znajduje się ponad 40 tematów  z zakresu  promocji czytelnictwa, 
pracy z czytelnikiem w różnym wieku, wykorzystania mediów społecznościo-
wych, zarządzanie biblioteką, rozwoju  osobistego i kompetencji  społecznych. 
Wykaz i harmonogram  szkoleń dostępny jest na stronie  http://www.szkolenia-
dlabibliotekarzy.sbp.pl  

Wśród szkoleń znajdują się także dwa pakiety obejmujące po cztery spotkania, 
które odbędą się w listopadzie br.  Pierwszy przeznaczony jest dla kadry zarzą-
dzającej i obejmuje zagadnienia ROdO oraz kontroli zarządczej, zarządzania ze-
społem, analizy otoczenia oraz planowania długo- i krótkoterminowego.  

drugi pakiet „Bądź na bieżąco z social media” skierowany jest do osób zajmu-
jących się promocją i marketingiem w mediach społecznościowych, a także przy-
gotowujących się do tego zadania. Omówione zostaną tematy dotyczące norm 
prawnych, przeglądu mediów, wpływu trendów promocyjnych na zasięgi, prak-
tycznego tworzenia efektywnych i efektownych materiałów graficznych. Każde 
ze szkoleń zostało przemyślane jako praktyczna realizacja tematu wzbogacona 
przykładami i ćwiczeniami aktywizującymi.

Kursy online:
• Format MARC 21
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy planują rozpoczęcie katalogo-

wania w formacie MARC 21 lub zamierzają doszkolić się w zakresie jego sto-
sowania. Uczestnicy poznają pola, podpola i wskaźniki formatu MARC 21 oraz 
dowiedzą się, które z nich absolutnie muszą znaleźć się w opisie, a które są opcjo-
nalne. Będą także mogli zobaczyć, w jaki sposób elementy formatu przekładają 
się na poszczególne strefy opisu bibliograficznego oraz jak pozwalają klasyfiko-
wać treść dokumentu. W trakcie ośmiu spotkań omówione i przećwiczone zosta-
ną kolejne pola formatu z przykładami ich zastosowania, a materiały edukacyjne 
pomogą korzystać z MARCa 21 w codziennej pracy bibliotekarskiej.

•	Konferencje, seminaria (w przygotowaniu):
„Od statystyki bibliotecznej do badań wpływu i wartości bibliotek” 
Seminarium, realizowane w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Biblio-
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tek, odbędzie się 13 września br. i  skierowane jest do przedstawicieli wszystkich 
typów bibliotek. Program został podzielony na dwie części. Pierwsza obejmuje 
wystąpienia:

– Model oceny bibliotek w normach międzynarodowych,  Lidia derfert-Wolf (Poli-
technika  Bydgoska),

– Wykorzystanie danych i wskaźników w bibliotekach różnych typów – analiza porów-
nawcza na podstawie badań ankietowych, Jolanta Sobielga (Biblioteka Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach),

– Po co nam biblioteki? Wpływ społeczny bibliotek publicznych, dr Magdalena Paul 
(Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury Wydział dzien-
nikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski).

W części drugiej zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem dyrektorów bi-
bliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych. 

•	Forum Młodych Bibliotekarzy
13. Forum Młodych Bibliotekarzy odbędzie się online w dniach 15-17 września 

2021 r. pod hasłem „Chodźże do nas!”. Organizatorami FMB jest zarząd Główny 
SBP oraz zarząd Okręgu SBP w Krakowie, przy współpracy małopolskich biblio-
tek. Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie https://13fmb.rajska.info/  

•	Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek”
13. konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek” odbędzie się online w dniach 

1-2 grudnia 2021 r. pod hasłem „Technologie biblioteczne w okresie pandemii”. 
Opracowana została ankieta, której celem było określenie zakresu tematycznego 
tegorocznej edycji. Uzyskane odpowiedzi pomogły organizatorom przygotować 
program, zgodny z oczekiwaniami uczestników. Szczegółowe informacje, w tym 
rejestracja dostępne są na stronie konferencji http://automatyzacjabibliotek.sbp.
pl/, gdzie można się również zapoznać z archiwum z poprzednich edycji. 

nowości Wydawnictwa SbP
•	Wiedza, wzruszenia, refleksje, zabawa, opowieści (Hanna diduszko)
Publikacja zawiera recenzje wybranych książek dla dzieci i młodzieży, które 

ukazały się w latach 2002-2020. Praktyczny przewodnik dla bibliotekarzy, na-
uczycieli, rodziców po najbardziej wartościowych wydawnictwach skierowanych 
do młodego czytelnika.

•	Zarządzanie biblioteką, wyd. II (red. nauk. Maja Wojciechowska)
Publikacja prezentuje całe spectrum zagadnień dotyczących współczesnego 

zarządzania biblioteką. zawiera ważny zarówno z poznawczego, jak i praktycz-
nego punktu widzenia kompleks zagadnień dotyczących współczesnego zarzą-
dzania instytucjami bibliotecznymi. W wydaniu drugim dokonano pewnych 
uaktualnień oraz wprowadzono zagadnienie wielokulturowości w bibliotekach. 
Istnieją na ten temat monografie i artykuły, ale wiele omówionych w nich proble-
mów jest już zdezaktualizowanych, stąd potrzeba nowego opracowania i kom-
pleksowego zaprezentowania współczesnych problemów zarządzania biblioteką. 
Książka bardzo dobrze wypełnia  istniejącą na rynku lukę wydawniczą.

•	Bibliotekarze i pracownicy książki województwa śląskiego (red. Maria Kycler, Ja-
dwiga Sadowska)
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Siedemnasty tomik serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współcze-
snych” poświęcony jest bibliotekarzom i pracownikom książki województwa ślą-
skiego. zamieszczamy w nim biogramy i wspomnienia o 22 zmarłych osobach, 
zasłużonych dla rozwoju bibliotekarstwa, informacji, czytelnictwa i szkolnictwa 
akademickiego. Wszyscy oni związali swój los ze Śląskiem, choć pochodzili z róż-
nych regionów Polski: ze Lwowa, Stanisławowa, Gorlic, Śląska Cieszyńskiego, 
Krakowa, Łodzi, okolic Kielc, Warszawy, Poznania. Łączyła ich pasja krzewienia 
oświaty, kultury, popularyzacji książki i czytelnictwa, badania śląskiej kultury. 
Pochodzili z rodzin inteligenckich, robotniczych, górniczych, chłopskich. Mieli 
wykształcenie filologiczne, historyczne, pedagogiczne, ekonomiczne, matema-
tyczne, techniczne. Niektórzy zaczynali pracę jeszcze w Bibliotece Sejmu Śląskie-
go, późniejszej Bibliotece Śląskiej, inni byli pracownikami powstałego w 1968 r. 
Uniwersytetu Śląskiego, jeszcze inni pracowali w Pedagogicznej Bibliotece Woje-
wódzkiej czy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Katowicach. W bibliotekach 
pełnili funkcje kierownicze, byli dyrektorami, kierownikami działów, specjalista-
mi od zbiorów specjalnych. Angażowali się w prace organizacyjne, naukowe, bi-
bliograficzne, redakcyjne, dydaktyczne, popularyzatorskie. Byli to bez wątpienia 
ludzie niepospolici. Autorzy wspomnień znali ich, często osobiście, czasem byli 
wręcz zaprzyjaźnieni. Niekiedy byli to dla nich dyrektorzy, kierownicy, mento-
rzy. zawsze były to osoby ważne, odznaczające się nie tylko solidną, uczciwą 
i oddaną pracą na rzecz bibliotek, czytelników i społeczności lokalnych, ale też 
zwracające uwagę i budzące podziw swoim zachowaniem, kulturą, sposobem 
bycia, zainteresowaniami.

Publikację dofinansowano z budżetu Województwa Śląskiego (dotacja podmiotowa dla Biblioteki 
Śląskiej w Katowicach)

W przygotowaniu:
•	Dyskopedia poloników do roku 1918. Suplement (Katarzyna Janczewska-Sołom-

ko, Michał Pieńkowski)
Planowana publikacja jest uzupełnieniem  wydania, które ukazało się w roku 

2002 (K. Janczewska-Sołomko Dyskopedia poloników do roku 1918, t. 1-3). Jest publi-
kacją unikatową w skali światowej, jedynym kompletnym katalogiem poloników 
fonograficznych z początkowego okresu historii nagrań, zawierającym wykaz 
nagrań wytworzonych od rozpoczęcia rejestracji dźwięku do roku 1918. W ciągu 
prawie 20 lat od opublikowania poprzedniej Dyskopedii pojawiły się cenne mate-
riały, wcześniej niedostępne, oraz współczesne, retrospektywne. z tego powodu 
wydanie Suplementu, który zawiera ok. 3200 nowych opisów uzupełnionych ob-
szernym wstępem, biogramami, bibliografią, indeksami jest cennym źródłem dla 
prac badawczych, a także wkładem do popularyzacji polskiego dziedzictwa kultu-
rowego związanego z muzyką, wytworzonego na ziemiach polskich i za granicą.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury
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inne działania: 
W sierpniu br. Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych zG SBP przy-

gotowała uwagi do projektu rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych 
warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. z uzyskanej odpowiedzi wynika, że 
w rozporządzeniu uwzględnione będą uwagi dot. konieczności doprecyzowania 
przepisów odnoszących się do działań promujących czytelnictwo (§ 3 rozporzą-
dzenia), a także możliwości wypożyczania książek przez uczniów na okres ferii 
zimowych i letnich, zgodnie z organizacją roku szkolnego (§ 3 ust. 2 pkt 6).

Oprac. Anna Grzecznowska, Małgorzata Dargiel-Kowalska

Tekst wpłynął do Redakcji 3 września 2021 r.



ProF. PaUlina bUcHWald-PelcoWa 
(1934-2021)

ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 6 lipca, w wieku 87 lat, 
prof. Pauliny Buchwald-Pelcowej, znakomitej badaczki starodruków i literatury 
staropolskiej.

Prof. Paulina Buchwald-Pelcowa urodziła się 4 czerwca 1934 r. w Poznaniu. 
Studia z zakresu filologii polskiej odbyła na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Od początku studiów interesowała się literaturą staro-
polską. Od 1956 r. pracowała w Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk, 
m.in. na stanowiskach kierownika działu Udostępniania i Opracowania dru-
ków Nowszych i Czasopism, a od 1961 r. kierownika działu Starych druków. 
Na podstawie rozprawy Krytyczne opracowanie satyry Małpa-człowiek z pierwszej 
połowy XVIII w. uzyskała w 1963 r. stopień doktora.  Po ślubie z prof. Januszem 
Pelcem przeniosła się do Warszawy. W 1964 r. pracowała przez kilka miesięcy  
w Bibliotece PAN. 

W Bibliotece Narodowej pracowała od 1 grudnia 1964 r. do śmierci, na sta-
nowiskach: kustosza, adiunkta bibliotecznego, docenta i profesora. W 1970 r. 
uzyskała habilitację, a w 1986 r. tytuł profesora. W latach 1975-1994 była kie-
rownikiem zakładu Starych druków BN. Objęła zakład po wieloletniej kierow-
niczce prof. Alodii Kaweckiej-Gryczowej i nadała mu inny rytm, ustaliła inne 
priorytety, m.in. rozpoczęła rejestrację starodruków polskich w bibliotekach 
rzymskich we współpracy z Fundacją Margrabiny Umiastowskiej i Papieskiego 
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Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie. Nie zostawiła licznych uczniów, ale 
udało jej się współpracować z wieloma osobami, życzliwie ją wspominającymi. 
Żałujemy, że nie podjęła się w swoim długim życiu opracowania katalogu zbio-
rów starodrucznych Biblioteki Narodowej, ale miała okazję recenzować wiele 
katalogów przygotowywanych przez pracowników BN. Jej wiedza i doświad-
czenie zostały dobrze wykorzystane. Wniosła znaczący wkład w opracowanie 
jednej z najcenniejszych w kraju kolekcji starodruków. Aktywnie uczestniczyła  
w pracach naukowych prowadzonych w BN. 

Po rezygnacji z kierowania zakładem Starych druków w 1994 r. pracowała na 
stanowisku doradcy dyrektora BN ds. zbiorów specjalnych (1994-1999) i redak-
tora naczelnego „Polonia typographica Saeculi Sedecimi”. Mimo zaawansowane-
go wieku i przejścia na emeryturę w 2004 r. do śmierci była zatrudniona na sta-
nowisku profesora w zakładzie Starych druków BN. Wzięła udział w ostatnim 
posiedzeniu Rady Naukowej BN online w dniu 17 czerwca 2021 r. Recenzowała 
katalogi starodruków powstające w BN oraz była czynnym członkiem Komisji 
ds. zakupów i darów Materiałów Bibliotecznych. Kilka tygodni przed śmiercią 
podpisała zgłoszenie do jednej z nagród historycznych wydanego przez BN mo-
numentalnego katalogu Tek Górskiego.

zainteresowania badawcze prof. Pauliny Buchwald koncentrowały się wokół 
zagadnień szeroko rozumianej kultury staropolskiej, w tym roli literatury i książ-
ki w tym okresie. Była uczoną o dużym dorobku, autorką 200 publikacji, w tym 
książek: Katalog starych druków Biblioteki Kórnickiej. T. 1, Polonica XVI wieku. Cz. 2, 
Nowe nabytki i uzupełnienia (Wrocław 1969), Satyra czasów saskich (Wrocław 1969), 
Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI-XVIII wieku. Bibliografia (Wro-
cław 1981), Dawne wydania dzieł Jana Kochanowskiego (Warszawa 1993), Cenzura  
w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem (Warszawa 1997), Drukowi winni-
śmy oświecenie naszego wieku... Rola książki w drodze ku Oświeceniu (Warszawa 2003), 
Historia literatury i historia książki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecza po 
wiek XVIII (Kraków 2005). Była redaktorką naukową wielu prac zbiorowych oraz 
edytorką staropolskich tekstów literackich. Występowała z referatami na wielu 
konferencjach krajowych i zagranicznych. Była zatrudniona na Uniwersytecie 
Warszawskim w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Wykła-
dała także m.in. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Akademii Humani-
stycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz na Wydziale Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Obdarzona zaufaniem środowiska naukowego i bibliotecznego była zapra-
szana do ciał doradczych i konsultacyjnych. Była członkiem wielu rad, w tym 
Biblioteki Kórnickiej PAN, Muzeum w Nieborowie, Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, To-
warzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, Stowarzyszenia Academia Europaea 
Sarbieviana, Rady ds. Narodowego zasobu Bibliotecznego, a także rad nauko-
wych i komitetów redakcyjnych czasopism naukowych, m.in. „Rocznika Biblio-
teki Narodowej” i „Baroku”. Była czynnym członkiem Wydziału Filologicznego 
Polskiej Akademii Umiejętności. Od 50 lat aż do śmierci była członkiem Rady 
Naukowej Biblioteki Narodowej. Odznaczona była Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, złotym Krzyżem zasługi i odznaką zasłużony działacz 
Kultury.
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Należała do szlachetnego gatunku badaczy, którzy z dogłębnego poznania 
przedmiotu badania wyciągają wnioski. Józef Andrzej załuski, twórca pierwszej 
biblioteki narodowej, zapowiedzianej w 1732 r. a otwartej w 1747 r., „narzekając 
na brak w Polsce ludzi zajmujących się spisywaniem historii literatury ojczystej, 
choć innym <nie tylko królestwom, państwom i prowincjom, ale i samym nawet 
cudzoziemskim miastom, na swoich nie zbywa historiae patrio-literariae scriben-
tach>, sam postanowił nadrobić to <osobliwsze naszych literatów zaniedbanie>.
[…] działalność obu braci załuskich zaważyła na pobudzeniu zainteresowania 
dorobkiem piśmienniczym przeszłości, dała początek wielkiej fali zbieractwa,  
a także edytorstwu dzieł dawnych, zwłaszcza z okresu Renesansu”1. Kiedy czy-
tam te słowa w jednym z jej artykułów mam wrażenie, jakbym czytał motto jej 
własnej działalności, nadrabiała to „osobliwsze naszych literatów zaniedbanie”. 
do tego nurtu jej działalności należy zaliczyć przede wszystkim książki: Satyra 
czasów saskich (Wrocław 1969), Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących 
XVI-XVIII wieku. Bibliografia (Wrocław 1981), Dawne wydania dzieł Jana Kochanow-
skiego (Warszawa 1993). Krzyżowała drogi księgoznawcy i historyka literatury. 
Pisała, że nie zawsze historycy literatury widzą potrzebę pomocy ze strony księ-
goznawców. Sama znakomicie łączyła oba warsztaty i obie wrażliwości dając in-
nym przykład. Charakteryzując jej działalność można sparafrazować wypowiedź 
o Estreicherze: „Historykiem literatury była zawsze, choć pochłonęła ją bez reszty 
bibliografia”.

Godzi się również przypomnieć, że była żoną prof. Janusza Pelca, wybitnego 
historyka literatury, z którym dzieliła nie tylko życie, ale także zainteresowania 
badawcze. Mieli oboje na siebie duży wpływ, korzystali z wiedzy, doświadcze-
nia, przeczytanych książek. Ich życie było jak nieustające seminarium historycz-
no-literackie.

Pogrzeb prof. Pauliny Buchwald-Pelcowej odbył się w dniu 23 lipca 2021 r. 
Wzięli w nim udział członkowie Rady Naukowej Biblioteki Narodowej, jej pra-
cownicy razem z dyrektorem, piszącym te słowa. Obecni byli przedstawiciele in-
stytucji naukowych i bibliotecznych, z którymi była związana. Kazanie wygłosił 
i pogrzeb poprowadził ks. prof. Marek Starowieyski, wybitny patrolog, który kil-
kanaście lat wcześniej prowadził pogrzeb również męża prof. Pauliny Buchwald-
Pelcowej, zaś mszę św. odprawił ks. bp prof. Michał Janocha, przewodniczący 
Rady ds. Kultury i Ochrony dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu 
Polski i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Naukowej BN. 

Będzie nam brak prof. Pauliny Buchwald-Pelcowej. Jej zaciekawionego spoj-
rzenia i dopytywania o detale, jeśli coś mogło dotyczyć jej tematów badawczych. 
Jej pamięci rzeczy przez innych zapomnianych. Trudno bez niej wyobrazić sobie 
zakład Starych druków i Bibliotekę Narodową. 

Tomasz Makowski

Tekst wpłynął do Redakcji 8 sierpnia 2021 r.

1 P. Buchwald-Pelcowa, Historia książki a historia literatury. Ewolucja poglądów, w: Dawna książka  
i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce, red.  
S. Grzeszczuk, A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1975, s. 248.
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danUta StanKieWicz 
(06.01.1929-11.05.2021)

11 maja 2021 r. w wieku 92 lat zmarła mgr danuta Stankiewicz, starszy ku-
stosz dyplomowany bibliotek naukowych Wrocławia i Warszawy, dyrektorka 
Biblioteki Akademii Muzycznej we Wrocławiu, kierowniczka Oddziału Udostęp-
niania zbiorów Specjalnych Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz kierownicz-
ka Biblioteki Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

danuta Maria Stankiewicz ‒ z wykształcenia polonistka, z powołania bibliote-
karz ‒ łącznie w bibliotekarstwie wrocławskim i warszawskim przepracowała 37 
lat, w tym półtora roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej we Wrocławiu, 
30 lat w bibliotekach instytutowych Politechniki Wrocławskiej, pół roku w Bi-
bliotece Akademii Muzycznej we Wrocławiu, jeden rok w Bibliotece Narodowej  
w Warszawie oraz cztery lata w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 

Urodziła się 6 stycznia 1929 r. w Nowogródku, w rodzinie Jana Adamskiego 
i Nadziei z domu Chytrow. Ojciec w młodości wstąpił do Legionów Polskich, 
później był nauczycielem i kierownikiem szkoły, a po II wojnie światowej ‒ wizy-
tatorem w kuratorium w Białymstoku. Matka była nauczycielką i kierownikiem 
szkoły podstawowej. danuta miała trójkę rodzeństwa: siostrę Eulalię i dwóch 
braci: Bogusława Floriana i Erazma Juliusza. 

Od siódmego roku życia danuta uczęszczała do szkoły powszechnej w Turgie-
lach (woj. wileńskie), którą ukończyła w 1940 r. Następnie kontynuowała naukę 
w szkole średniej w Wilnie. Podczas okupacji niemieckiej, z powodu zamknięcia 
szkół z polskim językiem wykładowym, przerwała edukację, którą wznowiła do-
piero w 1944 r. od II klasy Gimnazjum Żeńskiego w Wilnie. W 1945 r. ojciec wyje-
chał do Białegostoku, a dwa lata później danuta wyjechała z matką i bratem jako 
repatriantka na Pomorze. Przez Lidzbark, Bydgoszcz i Toruń trafili do Unisławia 
(powiat Chełmno), gdzie matka podjęła pracę nauczycielki. danuta uczyła się  
w Liceum Pedagogicznym w Chełmnie, a po uzyskaniu tzw. małej matury prze-
niosła się do III Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościusz-
ki w Toruniu, gdzie w 1949 r. zdała maturę i otrzymała świadectwo dojrzałości. 
W tym samym roku rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Mikołaja 
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Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu pierwszego stopnia studiów w 1952 r. zo-
stała wytypowana do dalszych studiów we Wrocławiu, gdzie po obronie pracy 
magisterskiej 12 marca 1954 r. uzyskała stopień magistra filologii polskiej. 

W 1954 r. wyszła za mąż za Adolfa Stankiewicza, absolwenta astronomii UWr. 
W lipcu 1956 r. przeszedł na świat ich syn Robert, a w lipcu 1959 r. ‒ córka Elwira.

Po ukończeniu studiów, danuta dostała nakaz pracy w Pedagogicznej Biblio-
tece Wojewódzkiej we Wrocławiu, gdzie od maja 1954 r. do  grudnia 1955 r. peł-
niła funkcję kierownika działu Gromadzenia Księgozbioru. 15 grudnia 1955 r. 
przeniosła się do pracy w Bibliotece Katedry Ekonomii Politycznej Politechniki 
Wrocławskiej na stanowisko asystenta. Od 1 stycznia 1966 r. do 30 września 1966 r. 
pracowała w Bibliotece Instytutu Architektury PWr. Od 1 października 1966 r. 
została przeniesiona do Biblioteki Wydziału Elektrycznego PWr. Po dwóch la-
tach przeszła do Biblioteki i Ośrodka Informacji Instytutu Chemii Organicznej 
i Fizycznej, a 1 maja 1976 r. do Biblioteki i Ośrodka Informacji Instytutu Chemii 
Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich.

Kolejno awansowała na stanowiska: starszego bibliotekarza (1961), kustosza 
(1963). 18 grudnia 1973 r. zdała w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie egzamin 
państwowy na bibliotekarza dyplomowanego. W kwietniu 1974 r. została miano-
wana na stanowisko kustosza dyplomowanego, a w styczniu 1983 r. ‒ starszego 
kustosza dyplomowanego.

W opinii dyrekcji Biblioteki Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej „dała 
się poznać jako osoba pracowita i zdyscyplinowana, bez zastrzeżeń wykonująca 
polecenia zwierzchników. Posiadała dużą wiedzę fachową. W okresie swej pracy 
brała udział w organizowaniu trzech bibliotek instytutowych, wykazując duże 
zaangażowanie i inicjatywę. Podnosiła swoje kwalifikacje.” W 1973 r. ukończyła 
kurs doskonalący z informacji naukowej zorganizowany przez Ośrodek doku-
mentacji i Informacji Naukowej PAN w Warszawie. Była długoletnim, czynnym 
działaczem zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP), wykazywała 
dużą inicjatywę w pracy społecznej. W latach 1975-1977 była przewodniczącą 
koła SBP przy Bibliotece Głównej i OINT, następnie pełniła funkcję przewodni-
czącej komisji socjalnej zarządu Okręgowego SBP.

za osiągnięcia w pracy zawodowej została kilkakrotnie wyróżniona nagrodą 
Rektora Politechniki Wrocławskiej, otrzymała m.in. złotą Odznakę Politechniki 
Wrocławskiej (1974), odznakę zasłużony działacz Kultury (1978) i złoty Krzyż 
zasługi (1980).

Po wygraniu konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Akademii Muzycz-
nej we Wrocławiu odeszła 1 lutego 1986 r. z pracy w Bibliotece i Ośrodku Informa-
cji Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich. Funkcję 
dyrektora Biblioteki Akademii Muzycznej we Wrocławiu pełniła krótko, bo od 
początku marca 1986 r. do końca września 1986 r., ponieważ z powodów rodzin-
nych przeniosła się do stolicy. Od 1 października 1986 r. do 30 września 1987 r. 
pełniła obowiązki kierownika Oddziału Udostępniania zbiorów Specjalnych Bi-
blioteki Narodowej w Warszawie. W opinii bezpośredniego kierownika, dra Jaku-
ba z. Lichańskiego, okazała się pracownikiem odpowiedzialnym i energicznym. 
ze stawianych, trudnych obowiązków wywiązywała się dobrze. Stały przed nią 
bowiem zadania związane nie tylko z kierowaniem Oddziałem Udostępniania 
zbiorów Specjalnych Biblioteki Narodowej, ale także bardzo złożone problemy 
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związane z organizacją i obsługą wystaw. Pani danuta Stankiewicz uczestniczy-
ła m.in. w przygotowaniach do wystawy „100 lat Towarzystwa Literackiego im. 
Adama Mickiewicza”, wykazując duże zaangażowanie i zdolności organizacyjne. 
Jako kierownik spełniła pokładane w niej nadzieje, wykazując dobre przygotowa-
nie fachowe, umiejętność zarządzania zespołem i rozwiązywania wszelkich pro-
blemów. Po powrocie do Wrocławia od 1 października 1987 r. do 6 czerwca 1991 r. 
pracowała w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. do 30 sierpnia 1990 r. 
była kierownikiem Biblioteki Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego,  
a od 16 października 1990 r. pracowała w Samodzielnej Sekcji Czasopism. Po 
przejściu na emeryturę w czerwcu 1991 r. pozostała aktywna, m.in. działała  
w Archidiecezjalnym duszpasterstwie Środowisk Twórczych i śpiewała w chórze.

Pani danuta Stankiewicz zmarła 11 maja 2021 r. we Wrocławiu i została po-
chowana na cmentarzu św. Maurycego na Skowroniej Górze we Wrocławiu.

          
Marek Dubiński

Akta osobowe danuty Marii Stankiewicz. Archiwum Politechniki Wrocławskiej, 
sygn. 874 p. 565. 
Akta osobowe danuty Marii Stankiewicz. Archiwum Uniwersytetu Wrocław-
skiego, sygn. AU-222/832.

Tekst wpłynął do Redakcji 9 lipca 2021 r.
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adres e-mail redakcji: przeglad.biblioteczny@uw.edu.pl, ewentualnie na płycie CD/
DVD wraz z jednym egzemplarzem wydruku na adres: Redakcja „Przeglądu Biblio-
tecznego”, Wydawnictwo SBP, 00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7.

Do każdego artykułu należy dołączyć streszczenie autorskie w języku polskim 
o objętości ok. 100 wyrazów (ok. 1000 znaków), słowa kluczowe oraz przekład tytułu 
artykułu i streszczenia na język angielski. Streszczenie powinno zawierać następu-
jące informacje: teza/cel artykułu, metody badań, najważniejsze wyniki, wnioski.

Wydawnictwo SBP i Redakcja „Przeglądu Bibliotecznego” podpisała porozumie-
nie z redakcją „The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” 
(CEJSH) w sprawie elektronicznej publikacji streszczeń prac naukowych ukazujących 
się w „Przeglądzie Bibliotecznym”. Przedsięwzięcie to nie ma charakteru komercyj-
nego, a służyć ma popularyzacji polskiego dorobku naukowego. Jeśli Autor nadsy-
łanego do „PB” artykułu nie wyraża zgody na publikację jego abstraktu w CEJSH, 
prosimy o wyraźne określenie na piśmie swego stanowiska.

Autorzy artykułów proszeni są o przygotowanie odrębnej strony tytułowej, zawie-
rającej tytuł artykułu, nazwisko autora oraz adres do korespondencji i e-mail. Zgod-
nie z zasadami przeciwdziałania zjawiskom ghostwritingu i guest authorship. Redakcja 
prosi również, aby na tej stronie ujawnione zostały nazwiska i afiliacje wszystkich 
osób, które przyczyniły się do powstania artykułu, ich rola i udział w przygotowa-
niu publikacji (kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych 
w pracy zgłoszonej do druku; procentowy udział w przeprowadzonych badaniach 
i opracowaniu artykułu). Redakcja zobligowana jest do poinformowania, iż ghostw-
riting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte 
przypadki muszą być przez Redakcję demaskowane, włącznie z powiadomieniem 
odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa nauko-
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„Przegląd Biblioteczny” drukuje materiały oryginalne i tylko takie, których au-
tor nie zamierza opublikować w innych czasopismach lub pracach zbiorowych.

Teksty artykułów są recenzowane zgodnie z zasadami double-blind peer review. 
Każdy artykuł recenzowany jest przez dwóch recenzentów dobieranych spośród 
specjalistów problematyki w nim poruszanej, na podstawie jednolitego formula-
rza. Podstawowymi kryteriami oceny artykułu są: zgodność tematu z profilem cza-
sopisma, wartość merytoryczna tekstu, jego organizacja logiczna i forma językowa. 
O przyjęciu tekstu do publikacji autorzy informowani są w ciągu 6-10 tygodni od 
otrzymania go przez Redakcję.

Redakcja „Przeglądu Bibliotecznego” uprzejmie prosi autorów o przestrzega-
nie przedstawionych poniżej zasad przygotowania i przesyłania materiałów do 
publikacji.

1. zASAdy ogólne

Teksty powinny być napisane w programie WORD w formacie RTF. Artykuł nie 
powinien przekraczać 36 000 znaków (ze spacjami), a recenzja, sprawozdanie itp. 
– 14 000 znaków (ze spacjami). Teksty należy nadsyłać w formie elektronicznej na 
adres e-mail redakcji: przeglad.biblioteczny@uw.edu.pl, ewentualnie na płycie CD/
DVD wraz z jednym egzemplarzem wydruku na adres: Redakcja „Przeglądu Biblio-
tecznego”, Wydawnictwo SBP, 00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7.

Do każdego artykułu należy dołączyć streszczenie autorskie w języku polskim 
o objętości ok. 100 wyrazów (ok. 1000 znaków), słowa kluczowe oraz przekład tytułu 
artykułu i streszczenia na język angielski. Streszczenie powinno zawierać następu-
jące informacje: teza/cel artykułu, metody badań, najważniejsze wyniki, wnioski.

Wydawnictwo SBP i Redakcja „Przeglądu Bibliotecznego” podpisała porozumie-
nie z redakcją „The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” 
(CEJSH) w sprawie elektronicznej publikacji streszczeń prac naukowych ukazujących 
się w „Przeglądzie Bibliotecznym”. Przedsięwzięcie to nie ma charakteru komercyj-
nego, a służyć ma popularyzacji polskiego dorobku naukowego. Jeśli Autor nadsy-
łanego do „PB” artykułu nie wyraża zgody na publikację jego abstraktu w CEJSH, 
prosimy o wyraźne określenie na piśmie swego stanowiska.

Autorzy artykułów proszeni są o przygotowanie odrębnej strony tytułowej, zawie-
rającej tytuł artykułu, nazwisko autora oraz adres do korespondencji i e-mail. Zgod-
nie z zasadami przeciwdziałania zjawiskom ghostwritingu i guest authorship. Redakcja 
prosi również, aby na tej stronie ujawnione zostały nazwiska i afiliacje wszystkich 
osób, które przyczyniły się do powstania artykułu, ich rola i udział w przygotowa-
niu publikacji (kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych 
w pracy zgłoszonej do druku; procentowy udział w przeprowadzonych badaniach 
i opracowaniu artykułu). Redakcja zobligowana jest do poinformowania, iż ghostw-
riting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte 
przypadki muszą być przez Redakcję demaskowane, włącznie z powiadomieniem 
odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa nauko-
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we, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja prosi także o podanie infor-
macji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, 
stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

na pierwszej stronie artykułu powinien być umieszczony jedynie tytuł oraz 
oświadczenie Autora/Autorów, że tekst przedstawiany redakcji „Przeglądu bi-
bliotecznego”nie był dotychczas opublikowany ani zgłoszony do publikacji 
w żadnym innym czasopiśmie. Jeśli tekst był prezentowany na konferencji, na-
leży podać jej szczegółowe dane wraz z ewentualnymi informacjami o publikacji 
materiałów konferencyjnych. Jeśli artykuł jest częścią przygotowywanej do druku 
książki, należy podać jej dane oraz planowany termin publikacji. Zapewnienie ano-
nimowości tekstów przekazywanych do recenzji wymaga, aby w tekście artykułu 
w żadnym miejscu nie była umieszczona informacja umożliwiająca identyfikację 
autora.

2. zASAdy SzczegółoWe oPrAcoWAniA ArtyKułu

Tekst artykułu powinien być podzielony na nienumerowane podrozdziały za-
opatrzone w tytuły. W pierwszej części zaleca się umieścić informacje wprowa-
dzające w problematykę prezentowaną w artykule. W części ostatniej – wnioski 
końcowe i podsumowanie przedstawionych rozważań.

Tytuły czasopism, wystaw, konferencji, programów itp. powinny być zapisane 
w cudzysłowie; tytuły publikacji (książek, artykułów itp.) należy wyróżnić kursywą.

Materiały ilustracyjne (tabele, wykresy itp.) powinny być przygotowane w od-
cieniach szarości z zaznaczeniem ich miejsca w tekście; wszystkie ilustracje po-
winny mieć własną numerację oraz tytuły (dopasowany stopień pisma legendy 
danego rysunku czy wykresu [8 p. Arial]).

Przypisy powinny być umieszczone na dole strony i ponumerowane liczbami 
arabskimi; zaleca się ograniczenie liczby przypisów do niezbędnego minimum.

Przypisy bibliograficzne zastępuje się odesłaniem do bibliografii załączni-
kowej, którą należy opracować zgodnie z zasadami APA Style; odesłanie w tek-
ście umieszcza się w nawiasie okrągłym wg poniższych zasad. Ogólne powołania 
na literaturę w tekście należy podawać w formie:

– odesłanie do jednego dzieła: (Kowalski, 1990) lub (Biblioteki…, 1976);
– odesłanie do kilku dzieł: (Abramowicz, 2001; Kowalski, 1990; 1995) lub (Bi-

blioteki…, 1976; Jankowska & Majewski, 2004, Berners-Lee et al., 2001).
Odwołania do określonych stron cytowanych tekstów należy podawać w for-

mie: (Iyer, 1995, p. 15) albo (Taradejna & Taradejna, 2004, s. 231-233) albo [Zybert, 
red., 2004, s. 18].

Opisy bibliograficzne wykorzystanych źródeł należy umieścić na końcu tekstu 
w bibliografii załącznikowej w układzie alfabetycznym autorów. Prace zbiorowe 
należy umieszczać pod nazwiskiem redaktora. Jeśli brak w źródle nazwy autora 
lub redaktora pracy zbiorowej, na pierwszym miejscu umieszcza się tytuł. W opi-
sach dzieł wydanych za granicą obowiązuje pisownia stron, numerów, skrótów 
w języku tekstu (np. „W” w języku polskim „In” w języku angielskim, „s.” w języ-
ku polskim „p.” w języku angielskim). Opisy prac tego samego autora powinny 
być uporządkowane według chronologii występującej, a w każdym z nich należy 

wskazówki dla autorów
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