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Na dobry początek
Październik to dla wielu naszych czytelników powrót na uczelnie, do intensywnego życia akademickiego i do bibliotek. Zapełniają się czytelnie, w wypożyczalniach pojawiają się kolejki, między półkami w wolnym dostępie krążą zdezorientowani studenci pierwszych roczników, ściskając
w rękach listę lektur. Bibliotekarze uwijają się jak mrówki, odpowiadają na pytania, pomagają znaleźć książki i organizują zajęcia z tzw. przysposobienia bibliotecznego. To chyba najlepszy czas, żeby przyjrzeć się czytelnikom, którzy przekraczają próg bibliotek. I tym nowym, którzy jeszcze nie
odnaleźli się w gąszczu przepisów, instrukcji, nie do końca wiedzą czego i jak szukać, oraz tym stałym, którzy wśród bibliotecznych regałów czują
się jak u siebie. Jacy są? Jakie mają oczekiwania wobec biblioteki i nas – bibliotekarzy? Czy potrafimy rozpoznać ich potrzeby i na nie odpowiedzieć? Czy w ogóle uznajemy to za nasze zadanie, może jedno z wielu, a może właśnie to najważniejsze?
Rozważania na ten temat zajmują dużo miejsca w tym numerze kwartalnika, a opierają się one, co cenne, na wypowiedziach bibliotekarzy.
Cieszy fakt, że dostępna jest szeroka oferta szkoleń i warsztatów z zakresu obsługi czytelnika, z postępowania z czytelnikiem „trudnym” i wyjątkowym. Zachowanie poprawnych i satysfakcjonujących obie strony relacji międzyludzkich wymaga czasem profesjonalnego wsparcia psychologa,
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Biblioteka Kolegium
Filozoficzno-Teologicznego
oo. Dominikanów w Krakowie

czy też, jakże modnego obecnie, coacha. Nie zawsze wystarczą doświadczenie, intuicja i wrodzone predyspozycje pracownika, choć na pewno
ich znaczenie jest niebagatelne. Coraz częściej dostrzegamy potrzebę doskonalenia tych umiejętności, gdyż chcemy, aby czytelnicy postrzegali
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biblioteki jako miejsca przyjazne, a bibliotekarzy jako pomocnych i kompetentnych pracowników. Czytelnik jest ważny, na nic cenne kolekcje
i świetne katalogi, jeśli go zabraknie.
W tym numerze również wizyta w Krakowie – w Bibliotece Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów. Jej pracownicy oprowadzają po zakamarkach książnicy – wspominają początki zakonnego księgozbioru i opowiadają o unikatowych zbiorach. Warto przeczytać!
Już za chwilę finał jednej z najważniejszych nagród promujących polską literaturę – Nagrody Literackiej Nike. Przy tej okazji powracają dyskusje o kondycji rodzimego rynku wydawniczego. Przygotowaliśmy krótkie zestawianie graficzne najciekawszych faktów i wydarzeń z lat 2010–2011.
Rok 2011, ze względu na wprowadzenie 5% stawki podatku VAT, był dla branży nietypowy i trudny. Czy odbiło się to na liczbie wydawanych
tytułów i wynikach sprzedaży? Przypominamy też o bazie wydawców dostępnej na stronie internetowej Centrum NUKAT, która z pewnością
stanowi potrzebną i pożyteczną dla katalogujących bazę danych.
Wszystkim zawiedzionym brakiem stałej i popularnej rubryki Leszka Śnieżki „Myśli (nie)ujednolicone” spieszę donieść, że jest to sytuacja
chwilowa. Autor zajęty był zbieraniem materiałów do kolejnych tekstów, między innymi na dorocznym spotkaniu Grupy EURIG w Sztokholmie,

Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie
jest biblioteką zakonną. Służy zasadniczo studentom dominikańskiego Kolegium FilozoficznoTeologicznego, czyli młodym zakonnikom, dla których studia w dziedzinie filozofii i teologii
są przygotowaniem do przyjęcia święceń, oraz ich profesorom. Ponieważ, o ile nam wiadomo,
jest to jedyna biblioteka zakonna współtworząca katalog NUKAT, warto rozpocząć prezentację
biblioteki od wprowadzenia natury ogólnej.

co gwarantuje nam kolejną porcję aktualnych wiadomości ze świata katalogowania już w następnym numerze.
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akon Kaznodziejski, popularnie zwany dominikanami, powstał
na początku XIII w., w złotym okresie średniowiecza, w czasie,
kiedy dynamicznie rozwijały się miasta i miejskie republiki, kiedy powstawały i rozkwitały pierwsze uniwersytety. Nowy zakon zorganizowany został i działał zupełnie inaczej niż tradycyjne wspólnoty mnisze:
bracia nie tylko osiedlali się w miastach, a nie – jak wcześniej – w miejscach odludnych, ale też posyłani byli na uniwersytety: jako studenci
i jako profesorowie. Niejeden też z ówczesnych mistrzów teologii dołączył do zakonu. W niedługim czasie każdy większy klasztor stawał się
szkołą, a szkoła – oczywiście – potrzebowała biblioteki. I od samego
początku było jasne, że bibliotekę będzie miała. W starożytnej regule
św. Augustyna, która jako zwięzła, prosta i realistyczna stała się fundamentem życia braci, znajduje się zalecenie: „O księgi wolno prosić
codziennie o wyznaczonej godzinie. Kto zgłasza się poza czasem, nie
powinien otrzymać”. Późniejsze (z pocz. XVII w.) regulacje nakładały
surowe kary, aż do kary usunięcia ze wspólnoty, czyli ekskomuniki, na
brata, który by samowolnie wynosił książki z biblioteki. Umiłowanie,
przywiązanie i troska o biblioteki jako o miejsce i narzędzie pracy intelektualnej są więc od początku niewątpliwe i przetrwały do dziś.

Współczesne konstytucje zakonne nakładają bowiem na prowincjała
odwiedzającego klasztory obowiązek każdorazowego sprawdzenia,
czy przestrzega się tego, co obowiązuje w dziedzinie studiów, zwłaszcza zaś stanu bibliotek.

Historia biblioteki i zbiory historyczne
Początki księgozbioru krakowskich dominikanów zbiegają się
prawdopodobnie w czasie z momentem, w którym w Krakowie po
raz pierwszy zabrzmiało Gaude Mater Polonia. Autor tego utworu,
dominikanin Wincenty z Kielczy, był jednym z siedmiu pisarzy, którzy
w XIII w. działali w Prowincji Polskiej. Obecność tylu wykształconych
braci pozwala przypuszczać, że biblioteki dominikańskie posiadały
już wtedy większy zbiór książek, potrzebnych zakonnikom do pracy.
U swych początków biblioteka rozwijała się m.in. dzięki „pobożnym niewiastom”, które rozumiejąc znaczenie rozwoju intelektualnego kaznodziejów, składały na rzecz biblioteki pokaźne ofiary. I tak
w pierwszej połowie XV w. Jadwiga, żona Ottona z Pilczy, zapisała
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Budynek Kolegium (fot. J. Kaczmarek)

dominikanom 120 grzywien, natomiast w 1514 r. Anna Ligęzina
ofiarowała na budowę budynku biblioteki pozłacany puchar i szafir
oprawny w złoto. Wiemy, że zbiory bibliotek zakonnych w owych
czasach gromadzone były przede wszystkim trzema głównymi drogami – darów oraz zapisów osób spoza zakonu, spadków po zmarłych zakonnikach i zakupu. W klasztorze krakowskim przeznaczano
pewne kwoty na ten cel, a proweniencje na starych drukach (z datą
zakupu) świadczą o tym, że nie zaniedbywano tego obowiązku.
Podobnie jak dziś, tak i dawniej biblioteki narażone były na
straty, a przed złodziejami i nieterminowymi czytelnikami strzeżono się na różne sposoby. Mimo sankcji biblioteka stała się
kilka razy ofiarą zuchwałych kradzieży ze strony tzw. kolekcjonerów książek. Z wizytą pojawili się tu Tadeusz Czacki (dwukrotnie), Wacław Rzewuski oraz Józef Maksymilian Ossoliński. Według zachowanej relacji planowanej grabieży przez ostatniego
z nich zapobiegł o. Mateusz Kozłowski OP, profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, wysyłając na miejsce braci, którym powierzył zadanie
przypilnowania dostojnego gościa podczas zwiedzania.
W wyniku wielkiego pożaru, który 18 lipca 1850 r. spustoszył
Kraków, spłonął dominikański kościół Świętej Trójcy i część klasztoru, w tym gromadzona od wieków biblioteka. Z pożogi szczęśliwie

ocalało archiwum i przechowywane tam inkunabuły. Zachowały się
również książki, które w czasie pożaru znajdowały się w celach braci.
Dlatego zasadniczą część dzisiejszego zbioru starych druków stanowi
biblioteka skasowanego klasztoru św. Jacka w Warszawie.
Biblioteka krakowska szczęśliwie przetrwała lata II wojny światowej. W 1946 r. włączono do niej książki przywiezione ze zlikwidowanego klasztoru we Lwowie. W latach późniejszych dołączano do
biblioteki stare księgi z innych klasztorów dominikańskich. Dzisiejszy
zbiór starych druków powstał więc w wyniku połączenia wielu księgozbiorów. Półki biblioteczne ukrywają pamiątki m.in. po jednym
z najważniejszych polskich kaznodziejów XVII w. – Fabianie Birkowskim OP, kontrowersyjnym historyku Abrahamie Bzowskim OP czy
pierwszym prowincjale prowincji ruskiej – Antoninie z Przemyśla OP.
W jednej z książek o. Antonina dokonano w tym roku niezwykłego
odkrycia – okazało się, że biblioteka dominikanów posiada jedyny
znany (a może istniejący?) autograf Mikołaja Sępa Szarzyńskiego.
Notki proweniencyjne świadczą o posiadaniu przez dominikanów
książek należących dawniej m.in. do króla Jana Kazimierza.
Kolekcja starych druków obejmuje obecnie 461 inkunabułów,
ok. 7000 poloników i ok. 11000 druków obcych, w tym wiele cennych, rzadkich dzieł, m.in. prawdopodobnie jedyny w Polsce, bogato
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ilustrowany kolorowymi drzeworytami, druk
Der Schatzbehalter z Norymbergi z 1491 r.
w oryginalnej oprawie. Zgromadzone książki
odpowiadają profilowi studiów, znajdzie się
więc tu przede wszystkim literatura o tematyce teologiczno-filozoficznej, ale nie brakuje
też książek historycznych, archeologicznych,
z zakresu nauk przyrodniczych, literatury
pięknej, etc. Biblioteka pochwalić się może
także bogatym zbiorem kaznodziejstwa
polskiego. Zachwyca piękno ocalałych książek – zakonnicy dbali o stan i wygląd swoich
księgozbiorów. Książka była dla nich ważna. Widać ślady napraw i prób ratowania
rozdartych kart, popękanych grzbietów,
niejednokrotnie braki w drukach uzupełniane były kartami zapisanymi ręcznie. Zachowały się piękne oprawy z początku XVII
w. wykonane dla Abrahama Bzowskiego
OP, książki oprawione przez introligatorów
lwowskich i krakowskich – wykonane starannie, tłoczone złotem. Zachowały się superekslibrisy klasztorów (m.in. Krakowa i Lwowa) i poszczególnych członków wspólnoty.
Cenne i niezwykle ciekawe są ślady użytkowania książek – wszelkie notatki, marginalia,
dopiski... Ślady życia codziennego (lista zakupów), gorących polemik (na książkach heretyckich) czy wnikliwych studiów (na dziełach
Arystotelesa czy Tomasza z Akwinu).
Stare druki przechowywane w bibliotece są skatalogowane i ujęte w inwentarzach.
Czytelnicy mogą korzystać z katalogów
kartkowych, których pierwszą część biblioteka udostępnia w Dominikańskiej Bibliotece Cyfrowej „Armarium”. Trwają prace nad
wprowadzeniem starych druków do bazy
elektronicznej (dostępne już są wszystkie inkunabuły). Posiadamy katalog proweniencji
poloników (przed biblioteką bardzo ważne
dla badań nad księgozbiorem zadanie opracowania proweniencji druków obcych), opisy poloników posiadają również informację
o oprawach.
Księgozbiór, nieco zapomniany przez
czytelników, staje się obiektem coraz więk-
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szego zainteresowania badaczy dawnej
książki. Ze względu na swoistą niespójność
stanowi z jednej strony trudny, z drugiej –
niezwykle interesujący materiał badawczy.

Księgozbiór współczesny
W latach 50. XX w. podjęto decyzję
o przeprowadzeniu prac porządkowych:
z biblioteki wyodrębniono zbiór starych
druków, utworzono bibliotekę studium,
przeznaczoną dla braci studentów i wykładowców oraz bibliotekę konwentu – dla
pozostałych członków wspólnoty dominikańskiej. Od tamtej pory biblioteka studium gromadzi zasadniczo piśmiennictwo
naukowe z dziedziny filozofii, teologii, prawa
kanonicznego, historii, a także z dziedzin pokrewnych. Z kolei biblioteka konwentu kon-

centruje się na literaturze pięknej, religijnej,
duchowej oraz historycznej.
W kolejnych latach wygospodarowano pomieszczenia na lektorium, pracownie
oraz katalogi, przeprowadzono renowacje
i poszerzono magazyn. Przede wszystkim zaś
zadbano o zatrudnienie wykwalifikowanych
bibliotekarzy. Wypada tu wymienić m.in.
mgr Celinę Zawodzińską (1916–1999), emerytowaną kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej oraz mgr
Marię Ścieborę (1930–1994), pracownika
Oddziału Starych Druków Biblioteki Jagiellońskiej. Następnie swoimi kompetencjami
służyły bibliotece: dr Alina Miś, pracownik
Oddziału Katalogów Rzeczowych BJ, mgr
Zofia Wcisło, emerytowana kierownik Oddziału Opracowywania Zbiorów BJ, mgr
Halina Adamczyk, emerytowana kierownik Oddziału Opracowywania Zbiorów BJ.

Lektorium (fot. K. Płaszczyńska-Herman)
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Swój wkład w działalność biblioteki wnieśli
również pp. Maria Konieczna, Eugeniusz Konieczny, Bronisława Plewa i Teresa Wasilewska-Kruk.
W ostatnich latach bibliotece studium
przybywa przeciętnie ok. 3000 woluminów
książek rocznie (z zakupów i darów). Biblioteka prenumeruje też ok. 70 tytułów czasopism
zagranicznych i ok. 140 tytułów czasopism
polskich. Na uwagę zasługują szczególnie
prenumeraty zagraniczne – niektóre wyjątkowe w skali kraju.
Wśród znaczniejszych darów z ostatnich
dwudziestu lat trzeba wspomnieć książki
po o. Innocentym (Józefie) Bocheńskim,
logiku i rektorze Uniwersytetu we Fryburgu
Szwajcarskim, który w 1993 r. przekazał bibliotece część swego księgozbioru (ok. 3000
jednostek). W latach 90. XX w. biblioteka
przejęła też część księgozbioru Biblioteki
Radziechowskiej hrabiów Badenich (do lat
40. XX w. stanowiącej bibliotekę Naukowego
Instytutu Katolickiego w Krakowie). Zbiór
ten, jeszcze nie opracowany, reprezentuje
charakterystyczny księgozbiór XIX-wiecznej
biblioteki dworskiej. Do końca lat 80. XX w.,
jako odrębny księgozbiór, gromadzone były
też wydawnictwa drugiego obiegu (istnieje
katalog kartkowy).
W latach 2005–2007 r. zbiory nowe (od
XIX w.), lektoria i pracownie biblioteczne
zostały przeniesione do wyremontowanego
budynku dawnej biblioteki. W nowej części
magazynowej zgromadzonych jest obecnie
ok. 100 tys. wol. druków zwartych książek
biblioteki studium i ok. 40 tys. wol. biblioteki
konwentu. Na pierwszym piętrze tego budynku znajduje się lektorium czasopism oraz
zawierające ok. 5000 pozycji lektorium książek (obejmuje ono rozbudowany dział tomistyczny – dzieła św. Tomasza z Akwinu oraz
bogaty wybór najważniejszych opracowań,
działy: filozoficzny, biblijny, patrystyczny,
teologiczny, liturgiczny, historyczny oraz księgozbiór podstawowy).
Choć biblioteka przeznaczona jest za-

sadniczo dla wykładowców i studentów
dominikańskiego Kolegium, chętnie udostępnia swe zbiory również wszystkim zainteresowanym (prezencyjnie). W księdze
odwiedzin odnaleźć można m.in. wpisy kard.
Karola Wojtyły czy Leopolda Staffa.

Automatyzacja katalogu
i współpraca z NUKAT

katalogiem komputerowym stanowi
często przeszkodę trudną do pokonania;
• ułatwi integrację istniejących katalogów
różnego pochodzenia
• i na które biblioteka będzie mogła sobie
pozwolić.
Ze względów finansowych nie wchodził
w grę żaden z dużych systemów komercyjnych (Virtua, Horizon, Aleph itp.), zaś co do
systemów mniejszych (Mol, Sowa, Patron
itp.) nie było pewności, czy potrafią one
sprostać postawionym wymaganiom. W tej
sytuacji wybór padł na znane na świecie
i używane w kilkuset bibliotekach różnej
wielkości, w tym w bibliotekach akademickich, otwarte oprogramowania Koha.
System Koha, analogicznie jak np.
Linux, oparty jest na idei wolnego
oprogramowania wytwarzanego przez dobrowolnie zaangażowane w jego rozwój
firmy i osoby prywatne. Kod dostępny jest

Pierwsze prace nad automatyzacją procesu katalogowania podjęte zostały w bibliotece w 1994 r. Zastosowany wówczas
program Unikat pozwalał m.in. na wykorzystanie rozpowszechnianych przez Bibliotekę
Narodową gotowych rekordów zawierających opisy książek notowanych w Przewodniku Bibliograficznym. Rozwiązanie to było
wykorzystywane do 2002 r., kiedy to, podobnie jak w wielu innych mniejszych i średnich
bibliotekach, wdrożono program
MAK. W kolejnych latach stało się
jasne, że program ten coraz bardziej odbiega od oczekiwań, jakie
mają wobec systemu bibliotecznego czytelnicy i bibliotekarze. W tej
sytuacji poszukiwano rozwiązania,
które:
• będzie przyjazne dla użytkownika i będzie uwzględniało jego
przyzwyczajenia i wymagania
(prosty w obsłudze interfejs,
wygodne wyszukiwanie i prezentacja wyników wyszukiwania, możliwość zgłaszania
propozycji zakupów, automatyczne monity itp.);
• umożliwi współpracę w ramach inicjatyw współkatalogowania, takich jak np. NUKAT;
• umożliwi utworzenie wspólnego katalogu dla sieci współpracujących ze sobą mniejszych
Dawne lektorium, dziś magazyn starych druków (fot. ze
bibliotek klasztornych, dla któzbiorów Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów)
rych samodzielne zarządzanie
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za darmo na zasadach licencji GPL. Oznacza to m.in., że każdy może
nie tylko używać go za darmo, ale też dowolnie modyfikować, dostosowując do swoich potrzeb. Każdy może też – w ramach istniejącej struktury organizacyjnej i na określonych zasadach – włączyć się
w jego rozwijanie, czy poprawianie. Pierwotna wersja systemu Koha
powstała z inicjatywy Horowhenua Library Trust (konsorcjum bibliotek z Nowej Zelandii) i została opracowana przez firmę Katipo.
Uruchomienie pierwszej instalacji miało miejsce na początku stycznia 2000 r. i wkrótce potem oprogramowanie zostało przekazane do
domeny publicznej.
Koha jest dziś pełnowartościowym zintegrowanym systemem
informatycznym dla bibliotek, umożliwiającym współpracę wielu bibliotek w oparciu o centralne rozwiązanie informatyczne; w pełni respektuje format MARC 21 (lub UNIMARC), pozwala korzystać z kartotek haseł wzorcowych, protokołu Z39.50 (zarówno w trybie klienta,
jak i jako serwer). Budowa tego systemu oparta jest na architekturze
klient/serwer, przy czym zarówno bibliotekarze, jak i czytelnicy korzystają z systemu przez przeglądarkę www (jedynie prace administracyjne wymagają korzystania z okna poleceń systemowych). Jako
system otwarty daje też pełną kontrolę nad gromadzonymi danymi,
umożliwiając ich eksport w dowolnej chwili i w dowolnej formie.
Bibliotekarz pracujący w systemie Koha ma do dyspozycji następujące moduły: gromadzenie książek, gromadzenie wydawnictw
seryjnych, katalogowanie, system przeszukiwania katalogu, zarządzanie czytelnikami, obsługa wypożyczeń, generowanie raportów,
zestaw narzędzi pomocniczych, konfiguracja i administracja systemem. Dostęp do poszczególnych modułów lub ich części może być
przyznawany poszczególnym bibliotekarzom indywidualnie przez
administratora systemu. Ponadto, jak już wspomniano, administrator
systemu ma bezpośredni dostęp do wszystkich danych gromadzonych w systemie (dane przechowywane są w systemie relacyjnej bazy
danych o udokumentowanej strukturze).
Czytelnik ma dostęp do katalogu z prostym lub zaawansowanym systemem wyszukiwania, stanu i historii swojego konta czytelniczego, schowka przechowującego wybrane pozycje przez czas sesji,
historii wyszukiwań. Może zgłaszać dezyderaty zakupowe, wybierać
zdarzenia, które będą powodowały wysłanie przypomnień, tworzyć
prywatne i publiczne listy dokumentów, opatrywać opisy dokumentów komentarzami i/lub tagami.
Wdrożenie systemu Koha w 2010 r. pozwoliło bibliotece nawiązać współpracę z Centrum NUKAT, najpierw bierną (listopad
2010), a następnie czynną (kwiecień 2011). Wymagało to przystosowania systemu Koha do współpracy z katalogiem centralnym, co udało się sprawnie zrealizować dzięki precyzyjnie zdefiniowanym danym
dostarczanym przez Centrum, kompetencji jego pracowników, jak też
dzięki przejrzystości i poprawnemu udokumentowaniu kodu Koha.

biblioteki nukat-u

Włączenie się w tworzenie katalogu NUKAT umożliwiło też bibliotece zrealizowanie kilku dodatkowych projektów. Przede wszystkim, dzięki życzliwej współpracy z Centrum, dokonaliśmy, stosując
własne narzędzia, wymiany części naszych starych, często ułomnych,
rekordów bibliograficznych na standardowe rekordy NUKAT. W tej
chwili w naszej bazie katalogowej prawie 80 tys. rekordów bibliograficznych pochodzi z katalogu centralnego (co stanowi ok. 64%
wszystkich naszych rekordów). Równolegle ujednolicona została kartoteka haseł formalnych: 85% (z ogólnej liczby 104 tys.) rekordów khf
to w tej chwili rekordy CKHW NUKAT.
Kolejnym projektem, który realizowany jest dzięki współpracy
z katalogiem NUKAT, jest projekt wspólnego katalogu dla bibliotek
dominikańskich. Mniejsze biblioteki zakonne często nie są w stanie,
z powodów organizacyjnych i technicznych, przeprowadzić poprawnego katalogowania swoich zbiorów. Dzięki włączeniu ich do wspólnego katalogu opartego o system Koha i korzystającego z zasobów
NUKAT możliwe było przezwyciężenie dotychczasowych trudności.
Wcześniejsze fragmentaryczne katalogi zostały zintegrowane z katalogiem Biblioteki Kolegium; osoby porządkujące książki w mniejszych
bibliotekach umieszczają informację o swoich egzemplarzach we
wspólnym katalogu, wykorzystując obecne już w nim rekordy, bądź
pobierając rekordy z katalogu NUKAT. Okazuje się jednak, że dla ok.
8-9% opracowywanych książek nie ma gotowych rekordów – są
więc one tworzone przez katalogerów Biblioteki Kolegium na prośbę
bibliotek współpracujących. W ciągu ok. dwóch lat działania projektu skatalogowanych zostało w ten sposób ok. 48 tys. egzemplarzy
z ośmiu mniejszych bibliotek; kolejne dwa katalogi przygotowywane
są do konsolidacji.
Statystyki rozwoju naszego katalogu pokazują, że o ile w czasie
stosowania MAK-a średnio dodawano do katalogu ok. 10 tys. rekordów rocznie (często zawierających niestety jedynie fragmentaryczne
opisy), to przez ostatnie trzy lata, przy zmienionej organizacji pracy,
przy przeznaczaniu dużej części czasu na prace melioracyjne, katalog
rośnie w tempie ok. 15 tys. rekordów rocznie. Do katalogu NUKAT,
do września 2013 r., dodaliśmy ok. 3350 rekordów bibliograficznych,
1550 rekordów khf, a do ponad 1600 rekordów khf wprowadziliśmy
poprawki.
Tym, co wyróżnia bibliotekę dominikańską, jest niezwykły
charakter jej zbiorów, ich różnorodność i bardzo ciekawa historia
książnicy. Zbiory biblioteki przy Stolarskiej 12 w Krakowie wciąż
czekają na odkrycie.
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Po drugiej stronie lady.
Czytelnik okiem
bibliotekarza

Akademii Nauk i bibliotek publicznych.
W większości wypowiedzi ankietowanych
przewija się zapewnienie, że w trosce o jak
najlepszą obsługę użytkowników, ich zadowolenie z jakości usług oraz przyjazną atmosferę bibliotekarze starają się jak najlepiej
poznać swoich czytelników. Szczególnie stali
bywalcy bibliotek są rozpoznawalni i obsługiwani jak dobrzy znajomi, wszak często nimi
są. W mniejszych bibliotekach, gdzie jeden
lub zaledwie kilku bibliotekarzy zajmuje się
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Jednak w większości przypadków przypadków przez biblioteki przewija się mnóstwo osób, które należy po prostu szybko
i jak najlepiej obsłużyć. Aby poznać ich oczekiwania i wyjść im naprzeciw, bibliotekarze
stosują znane i od lat sprawdzone metody
pozyskiwania informacji o odbiorcy usług
oferowanych przez instytucję – rozmawiają
z czytelnikami, proszą o wypełnienie ankiet,
wskazują miejsca, gdzie można wpisać swoje
uwagi i wnioski na temat jakości zbiorów, ob-

tekst: Kamila Grzędzińska
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Czasem wystarczy rzut oka na wchodzącą do biblioteki osobę, żeby wiedzieć, że będą kłopoty. Innych
czytelników wita się jak dobrych znajomych, z którymi można porozmawiać o książkach. Relacje
bibliotekarz – czytelnik są na ogół poprawne, satysfakcjonujące dla obu stron, czasem serdeczne
i przyjacielskie. Ale bywają też trudne, napięte i konfliktowe. Jaki jesteś czytelniku, jak postrzega cię
bibliotekarz i co robi, abyś bibliotekę traktował jako miejsce przyjazne i chętnie do niej wracał?

My i oni
Środowisko bibliotekarskie niewątpliwie jest bardzo zróżnicowane, choć tu i ówdzie dają się nam jeszcze we znaki stereotypowe
opinie zarówno na temat wizerunku, jak i obowiązków bibliotekarza.
Czasem zżymamy się na takie poglądy, czasem z nimi dyskutujemy,
jednak najczęściej się z nich po prostu śmiejemy i przyjmujemy jako
nieszkodliwe żarty. Wiemy swoje, jacy jesteśmy różni i jak odmienne
bywają nasze zadania w zależności od zajmowanego stanowiska, czy
typu biblioteki, ale też indywidualnych predyspozycji, zdolności oraz
charakteru.
Większość z nas pracuje przy bezpośredniej obsłudze czytelnika,
codziennie spotykając się z ludźmi, rozmawiając z nimi, nawiązując
relacje – krótkie lub bardziej trwałe. Nie od dziś wiadomo, że miarą
sukcesu biblioteki jest zadowolony użytkownik, a zawód bibliotekarza ma charakter usługowy. Na nic drogocenne kolekcje, wartościowe zbiory, katalogi online o światowym zasięgu, gdy nie ma odbiorcy
– czytelnika korzystającego z dóbr kultury i owoców pracy bibliotekarza: katalogów, kartotek, informatorów i bezpośredniej pomocy
w zdobywaniu informacji. Podejście do czytelnika uległo zmianie
– stał się on najważniejszym adresatem wszelkich działań bibliotek.
Misją bibliotekarza zaś, i to oczywiście nie tylko tego pracującego

na co dzień na tzw. linii frontu przy bezpośredniej obsłudze czytelnika, jest zaspakajanie jego potrzeb. Ale czy znamy swoich czytelników? Czy wiemy, czego potrzebują? Czy staramy się odgadywać
ich potrzeby, czy może raczej korzystamy z profesjonalnych metod
wypracowanych przez komercyjne przedsiębiorstwa usługowe, aby
je poznać, zrozumieć i wreszcie jak najlepiej spełnić? I jeszcze jedna
sprawa – czy my sami jesteśmy odpowiednio przygotowywani do
tego, by profesjonalnie i efektywnie obsłużyć czytelnika, coraz bardziej wymagającego, a czasem wręcz trudnego? Bibliotekarzy, wyposażonych w bardzo specjalistyczną wiedzę, oraz różnorodnych narzędzi informacyjnych w bibliotekach nie brakuje, ale równie ważnym
czynnikiem w procesie dobrej obsługi użytkownika są kompetencje
społeczne pracowników instytucji. Czy mają oni możliwość je wykształcać i doskonalić? Wydaje się, że na tym polu jest jeszcze trochę
do zrobienia.

Poznajmy się lepiej!
Bibliotekarze znają swoich czytelników. Tak wynika z krótkiej ankiety przeprowadzonej na potrzeby tego tekstu wśród pracowników
działów udostępniania i informacji bibliotek różnego typu: bibliotek szkół wyższych – głównych i wydziałowych, jednostek Polskiej

„wszystkim” – gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów, a i użytkowników jest znacznie mniej, czytelnik ma
jeszcze większe szanse, aby poczuć się jak
u siebie i, jeśli tylko zechce, nie pozostać anonimowym.
W małych bibliotekach, czy filiach bibliotecznych, gdzie pojawia się niewielu
czytelników, relacje między czytelnikami
a bibliotekarzami zawiązują się szybciej
i mocniej, co pozwala na lepsze rozpoznanie
potrzeb czytelników i odpowiednie na nie
reagowanie.1
Znam stałych czytelników, którzy regularnie odwiedzają czytelnię. Staram się
z nimi rozmawiać, aby wiedzieć, czego potrzebują i znać ich opinie. Każdego pytam,
czego szuka, oferuję pomoc w zakresie wyszukiwania informacji.
1

Wszystkie wyróżnione cytaty pochodzą z ankiet.

sługi, zaproponować nowe rozwiązania lub
zasugerować pozyskanie potrzebnej literatury. Oto niektóre ze spostrzeżeń bibliotekarzy
dotyczących badania potrzeb czytelnika:
Często krótka rozmowa, zapytanie o cel
poszukiwań pozwalają na właściwą ocenę
potrzeb czytelnika. To się sprawdza w praktyce.
Badamy potrzeby czytelników poprzez
rozmowę, ankiety, dajemy możliwość zgłaszania uwag w książce życzeń i zażaleń, poprzez kontakt mailowy, telefoniczny, funkcję
„komentarz” w katalogu online.

Wielu stałych czytelników znamy, rozmawiamy z nimi. Inni wypełniają ankiety,
zgłaszają pisemne zapotrzebowanie na
konkretne tytuły (skrzynki na sugestie), wysyłają maile z pytaniami, wypowiadają się
na Facebooku.
Bibliotekarze wskazują także na rolę doświadczenia zawodowego, wieloletniej praktyki i wrodzonych umiejętności interpersonalnych, potrzebnych do pracy z ludźmi,
które ułatwiają efektywnie pomagać czytelnikom odnaleźć się w gąszczu informacji.
Nasi czytelnicy reprezentują wszystkie
kategorie wiekowe, zawodowe i społeczne.
Na podstawie doświadczenia orientujemy
się, jakie mają oczekiwania i jak można im
pomóc.
Bibliotekarze wykazują dużo dobrej woli,
są otwarci i pomocni. To cechy charakteru,
które muszą posiadać adepci tego zawodu pracujący przy bezpośredniej obsłudze
czytelnika. Wydaje się, że jest to zauważane
i doceniane przez tych, którzy znajdują się po
drugiej stronie bibliotecznej lady.

Aby rozpoznać potrzeby czytelników,
regularnie prosi się ich o wypełnienie ankiet
– praca bibliotekarzy jest w nich dobrze
oceniana, krytykowane są warunki pracy
i korzystania ze zbiorów, godziny udostępniania.
Żeby jednak nie było tak różowo, trzeba wspomnieć o wypowiedziach, choć
sporadycznych, z których wynika, że pracownicy bezpośredniej obsługi czytelnika
nie uważają, iż badanie i analizowanie oczekiwań czytelników należy do ich zadań.
Tak jak czytelnicy są różni, niejednokrotnie
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wymagający indywidualnego podejścia lub
niemałych pokładów cierpliwości, tak wśród
nas – bibliotekarzy są ci, którzy z energią i poczuciem misji chcą przysłużyć się każdemu
potrzebującemu oraz tacy, którzy po prostu
wykonują swoje obowiązki, podając książki
i odpowiadając na pytania.
Na pewno drogą do zapewniania satysfakcji czytelnikowi jest obustronny kontakt,
wzajemne relacje, dialog z biblioteką. Biblioteka musi odpowiadać na wnioski i żale czytelników, rozważać otrzymane od nich propozycje i wyjaśniać, jeśli nie może wprowadzić
sugerowanych zmian. Każdy klient instytucji
usługowej oczekuje, że będzie traktowany
jak partner i ma do tego absolutne prawo.
Bibliotekarze wydają się być tego świadomi.
Kanały informacyjne używane przez biblioteki, takie jak blogi, fora internetowe, konta
na portalach społecznościowych nie służą
już tylko do informowania – są przestrzenią
do wymiany opinii, rozmowy i wzajemnego
poznawania się. Jest to też świetna okazja, by
na mniej formalnej stopie przyjrzeć się swoim czytelnikom, zapytać o zainteresowania,
wysłuchać opinii na temat funkcjonowania
biblioteki. I oczywiście wyciągnąć wnioski.
Uważnie słuchamy sugestii czytelników i staramy się na nie odpowiadać. Nie
zawsze możliwa jest realizacja żądań czy
propozycji, w takim przypadku staramy się
wyjaśniać, dlaczego nie jest to możliwe.
Profil na FB służy promowaniu biblioteki, wymianie informacji, badaniu opinii
czytelników. Aktualizacja odbywa się na
bieżąco, nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Jaki jesteś czytelniku?
Żartobliwie lub całkiem serio bibliotekarzy można podzielić na różne typy w zależności od sposobu wykonywania obowiązków zawodowych, podejścia do czytelników
czy cech osobowości. Znamy to, prawda?
Bibliotekarz – biurokrata, który wielbi regu-

lamin i nigdy nie przymknie oka na drobne
wykroczenie. Opieszały bibliotekarz, któremu nigdy się nie spieszy. Bibliotekarz – mruk,
z którego wydobyć można jedynie ogólnie
znane formułki „proszę wypełnić rewers”
albo „nie ma, wypożyczone”. Bibliotekarz –
gaduła, który nie dość, że zagada na śmierć,
to jeszcze zarzuci dobrymi radami na temat
doboru literatury. A jak wiadomo, dobre
rady nie zawsze są w cenie. Na szczęście potrafimy się z siebie śmiać. Równocześnie nie
pozostajemy dłużni i też klasyfikujemy czytelników. Nie zawsze jednak te podziały służą
wyłącznie naszemu dobremu samopoczuciu
oraz rozrywce. Często towarzyszy im pogłębiona analiza psychologiczna danego „typu”
czytelnika i podpowiedź, w jaki sposób najlepiej się z nim komunikować i jak reagować
w trudnych sytuacjach. Stres, oburzenie,
poczucie niesprawiedliwości nie zwalniają
pracowników bibliotek z obowiązku zachowania zimnej krwi i profesjonalizmu. Sytuacje
konfliktowe zdarzają się wszędzie tam, gdzie
zachodzą bezpośrednie kontakty międzyludzkie, jednak jak wykazuje Anna Kleiber
w swoim artykule: „Trudny czytelnik – kto to
taki?” („Winieta” 2011 nr 1), w bibliotekach
nie występują one tak często.
Rick Brinkman i Rick Kirschner w książce
„Nie ma trudnych ludzi: 24 wykłady o podejściu do ludzi z różnym charakterem”
(Warszawa, 2005) wymieniają kilka typów
kłopotliwych czytelników, których określają
dość żartobliwie: czołg, granat, profesor, naburmuszony, maruda, niechluj, spryciarz. Już
na podstawie samych tych określeń możemy
sobie wyobrazić, czym charakteryzują się tak
opisane osoby. Co więcej, pewnie z łatwością
możemy przywołać w pamięci spotkania
z czytelnikami, których tak właśnie można by
nazwać. Czołg to osoba natarczywa, głośna,
niecierpliwa, granat miewa ataki złości, profesor najlepiej zna się na wszystkim, naburmuszonemu nic się nie podoba i jest wyraźnie
niezadowolony, niechluj swoją awersją do
środków czystości nie tylko przeszkadza

obsługującym go bibliotekarzom, ale też innym czytelnikom, spryciarz za wszelką cenę
stara się obejść regulamin i przechytrzyć
bibliotekarza.

Oko w oko

Pewnie każdemu zdarza się spotkać
na swej zawodowej drodze specyficznego
czytelnika, z takich doświadczeń rodzą się
anegdoty, powtarzane przez kolejne pokolenia, ale warto wiedzieć, jak sobie w takich
sytuacjach radzić, jak postępować, by nie
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stracić szacunku do samego siebie, a jednocześnie efektywnie obsłużyć czytelnika,
czyli wywiązać się z obowiązku zawodowego. Asertywność, cierpliwość, stanowczość, opanowanie, jak również poczucie
humoru, otwartość i życzliwość to pojęcia
dobrze znane tym, którzy codziennie przyj-

mują „interesantów”, w naszym przypadku
– czytelników. Pewne modele zachowań
w sytuacjach trudnych wypracowywane są
na podstawie wcześniejszych doświadczeń,
porad współpracowników, własnej intuicji
czy cech osobowościowych bibliotekarza.
Warto pamiętać, że w przypadku krytyki ze
strony czytelnika, często nieuzasadnionej
lub niesprawiedliwej, nie należy przyjmować pozycji obronnej, ale zawsze spokojnie
wysłuchać. Głosy negatywnej oceny rzadko
dotyczą konkretnych osób, w tym bibliotekarza, do którego zostały skierowane, raczej
są wyrazem niezadowolenia z przyjętych
rozwiązań lub niezrozumienia reguł rządzących instytucją. Dlatego warto słuchać i za-
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pamiętać, czego krytyka dotyczy, a nie – od
kogo pochodzi.
Umiejętności interpersonalne pracowników można wzmacniać i kształtować przy
pomocy odpowiedniej literatury fachowej
oraz szkoleń z zakresu obsługi klienta. Tej
pierwszej nie brakuje na rynku wydawniczym, w ofercie szkoleń
i warsztatów, także tych
dedykowanych bibliotekarzom, również można
przebierać. Jednak problemem zdaje się być przekonanie
kierownictwa
bibliotek, że takie kursy
mogą być przydatne ich
pracownikom i, co za tym
idzie, warte wygospodarowania na nie środków
finansowych w budżecie
instytucji.
Wiosną tego roku
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało w Warszawie cykl
warsztatów pt. „Psychologiczne predyspozycje
w zawodzie bibliotekarza”.
Na trzech spotkaniach
prowadzonych
przez
dr. Rafała Bodarskiego, trenera i konsultanta w zakresie psychologicznego treningu
grupowego, omówiono psychologiczne
aspekty pracy bibliotekarza. Obok zajęć na
temat rozwijania kompetencji zawodowych
i efektywnego sposobu kreowania pozytywnego wizerunku biblioteki zaplanowano też moduł poświęcony zagadnieniom
radzenia sobie z konfliktami występującymi
pomiędzy bibliotekarzami a czytelnikami
oraz w stosunkach przełożony – podwładny.
Z pewnością najbardziej cenne dla słuchaczy było pokazanie konkretnych sposobów
na rozwiązywanie spornych sytuacji. Jak
informuje pani Małgorzata Woźniak z SBP
– w warsztatach wzięło udział ogółem oko-

ło 70 bibliotekarzy z bibliotek publicznych,
pedagogicznych i akademickich. Największym zainteresowaniem cieszył się właśnie
ostatni moduł kursu. Z ankiety ewaluacyjnej
wynika, że warsztaty zostały dobrze ocenione. Uczestnicy chwalili sposób przekazania
wiedzy, metody prowadzenia zajęć, zaangażowanie prowadzącego oraz przyjazną
atmosferę spotkań. Wiele osób uzyskało motywację do dalszej pracy nad sobą. Ponieważ
pojawiły się uwagi, że szkolenie trwało zbyt
krótko, a uczestnicy wykazywali chęć pogłębienia tematu, organizatorzy zdecydowali się
na drugą edycję warsztatów, która odbędzie
się już jesienią.
Podobny kurs w swojej stałej ofercie
szkoleniowej ma Zakład Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej
Biblioteki Narodowej (ZEBID BN). Jednym
z zadań tej instytucji jest wspieranie kadry
kierowniczej bibliotek i ich pracowników
w doskonaleniu swych kompetencji zawodowych oraz realizacja programów oświatowych i opracowywanie materiałów edukacyjnych. Szkolenie pt. „Psychologiczne
aspekty pracy bibliotekarza”, podobnie jak
kurs proponowany przez SBP, również jest
sygnowane nazwiskiem doświadczonego
wykładowcy dr. Rafała Bodarskiego. Ponadto
Biblioteka Narodowa oferuje szkolenia dotyczące obsługi konkretnego typu użytkownika: „Biblioteka dla seniora” oraz „Osoby niepełnosprawne jako użytkownicy bibliotek
i innych instytucji kultury”. Uczestnicy tych
spotkań słuchają wykładów, oglądają prezentacje, biorą udział w zajęciach praktycznych,
dyskusjach, pracują w grupach zadaniowych.
Wszystko to pod okiem specjalistów i osób
od lat zajmujących się tą tematyką.
Warto też śledzić kalendarz konferencji
i wykładów otwartych organizowanych co
jakiś czas przez różne ośrodki w Polsce. Wiele z nich dotyczy budowania dobrych relacji
z klientem, radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy oraz innych psychologicznych
wymiarów życia zawodowego. Piętnasta,
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temat numeru
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jubileuszowa edycja Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepublicznych Szkół
Wyższych poświęcona była w tym roku relacjom z klientem, zarówno tym wewnętrznym – czytelnikiem, pracownikiem uczelni,
jak i zewnętrznym – wydawcą, księgarzem,
dostawcą baz danych oraz narzędzi komunikacji. Konferencję, która odbyła się we wrześniu, zorganizowała Wyższa Szkoła Bankowa
w Poznaniu.
W wyżej wspomnianej ankiecie na pytanie o uczestnictwo i potrzebę takich szkoleń
powtarzają się, niestety, wypowiedzi, które
świadczą o niewielkim stopniu zainteresowania doskonaleniem swoich umiejętności
w tym wymiarze, i to raczej nie wśród pracowników, ale pracodawców. Jak zwykle
głównym czynnikiem blokującym inicjatywę
bibliotekarzy pragnących samodoskonalenia
są ograniczone budżety bibliotek.
Nie miałam okazji w takich szkoleniach uczestniczyć, z tego co wiem, nie
było takich szkoleń.
Jest to trudne [korzystanie ze szkoleń

organizowanych przez inne niż macierzysta
biblioteka instytucje] ze względu na ograniczenia finansowe w bibliotece. Właściwie
możliwe jest tylko branie udziału w szkoleniach bezpłatnych – przy czym należy sobie
samemu takie szkolenie znaleźć.
Na szczęście było też kilka wpisów, które
świadczyły o tym, że możliwości skorzystania
z bogatej oferty szkoleniowej są wykorzystywane.
W bibliotece parę lat temu odbyły się
dwa szkolenia dot. pracy z czytelnikiem
„trudnym” przeprowadzane przez firmę zewnętrzną. Uczestniczący w nich pracownicy
ocenili je pozytywnie.

Jednym słowem
Na koniec poprosiłam ankietowanych
o krótkie określenie, kim dla nich jest czytelnik.
Niech poniższe wypowiedzi stanowią pewne,
znaczące, podsumowanie tego tekstu.
Ponieważ mój zawód jest zawodem

służebnym – jestem dla czytelnika, dlatego staram się, aby czytelnik był dla mnie:
miłym gościem, dla którego jest się zawsze
przygotowanym, uprzejmym, cierpliwym;
współpracownikiem – czytelnik korzystając
z różnych bibliotek (np. biblioteka główna
uczelni) ma różne sugestie, propozycje – należy na nie reagować.
Klientem, gościem, bywa współpracownikiem.
Na pewno klientem, użytkownikiem,
któremu trzeba pomóc, podsunąć radę,
ukierunkować w poszukiwaniach.
Partnerem warunkującym sens istnienia biblioteki.
Uważam czytelników za klientów i staram się tak ich traktować, jak sama bym
chciała być traktowana. Bardzo lubię pracę
z ludźmi i jestem ich ciekawa.
Mile widzianym, choć wymagającym
klientem.
Pracodawcą.
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Czytaj elektronicznie
w portalu sbp.pl
Artykuły elektroniczne z czasopism
Oferta e-sklepu Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich powiększyła się o możliwość zamawiania
elektronicznych artykułów z czasopism wydawanych
przez Stowarzyszenie. Na początku dostępne są
wybrane teksty z Przeglądu Bibliotecznego 2/2013
oraz Zagadnień Informacji Naukowej 1/2013.
www.sbp.pl/artykuly_elektroniczne

Ebooki
W sklepie SBP odnaleźć można już książki
w wersji elektronicznej. Zawartość działu będzie
systematycznie wzbogacania.
www.sbp.pl/ebooki

blog.nukat.edu.pl

Archiwum cyfrowe

NUKAT-owy skok na informacje
Ciekawostki, treści, linki i zdjęcia warte uwagi.
To i więcej na naszym blogu: blog.nukat.edu.pl

Starsze wydania publikacji SBP można
otworzyć w Archiwum Cyfrowym SBP
zupełnie za darmo.

Klikajcie, zaglądajcie, komentujcie, piszcie własne posty.

Skaczcie z nami!

relacja z konferencji

W bazie znajdują sie archiwalne wydania
książek z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”,
„Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze
polscy we wspomnieniach współczesnych”,
wydanych w latach
1991-2010.
Udostępniliśmy także wszystkie numery
naszych czasopism wydane w latach
1908-2010 roku.
www.sbp.pl/archiwumcyfrowe

Z życia NUKAT-u
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Z życia NUKAT-u

Dla kogo
NUKAT?
tekst: Agnieszka Kasprzyk
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Zawartość NUKAT-u – centralnego katalogu zbiorów
polskich bibliotek naukowych jest adresowana do
dwóch podstawowych grup odbiorców.
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P

ierwszą są szeroko rozumiani czytelnicy
– wszyscy, którzy poszukują informacji o lokalizacji potrzebnych im publikacji.
W tym przypadku NUKAT ułatwia i przyspiesza poszukiwania, bowiem odnalezienie
tytułu jest równoznaczne z odnalezieniem
przynajmniej jednej biblioteki, która ten tytuł udostępnia – na końcu każdego opisu
w bazie NUKAT znajdują się nazwy bibliotek
dysponujących daną publikacją w swoich
zbiorach. Sieć wypożyczalni międzybibliotecznych pozwala na sprowadzenie dokumentu, bądź jego kopii, do macierzystej biblioteki zamawiającego, oszczędzając mu
konieczności odbywania dalekich podróży
w celu uzyskania dostępu do potrzebnych
materiałów. W części opisów publikacji
w bazie NUKAT znajdują się także linki do
wersji elektronicznych dostępnych online.
Specyficzną podgrupą „czytelników” są osoby, które nie poszukują dostępu do publikacji, a tylko informacji o niej, najczęściej na
zlecenie osób zainteresowanych już bezpośrednio samymi dokumentami. Należy przy
tym pamiętać, że dane do katalogu centralnego wprowadza większość polskich bibliotek naukowych otrzymujących egzemplarz

obowiązkowy, NUKAT odzwierciedla zatem w znacznej części efekty
bieżącej polskiej produkcji wydawniczej. Od 2006 roku czytelnikami
korzystającymi z informacji zawartych w bazie NUKAT są osoby z całego świata, trafiające do opisów NUKAT poprzez bazę światowego
katalogu centralnego WorldCat, do której Centrum NUKAT przekazuje co miesiąc aktualne „wpływy” NUKAT-u.
Drugą, niemniej ważną grupą „klientów” katalogu centralnego
są wszyscy, którzy chcą i mogą wykorzystywać zawarte w bazie NUKAT dwa typy danych: rekordy bibliograficzne oraz rekordy kartoteki
haseł wzorcowych, składające się na opisy dokumentów gromadzonych przez biblioteki. Dane te są przede wszystkim wykorzystywane przez biblioteki w ich katalogach lokalnych, mogą jednak posłużyć każdemu odbiorcy, który chce budować własną bazę danych
o publikacjach, a więc wydawcy, księgarzowi, antykwariuszowi lub
nawet osobie prywatnej zamierzającej np. katalogować księgozbiór
domowy. Obecnie dane są dostępne dla wszystkich przez stronę
www katalogu NUKAT (widok dla katalogujących). Po zachowaniu
potrzebnych rekordów w schowku, można je następnie zapisać do
pliku w formacie wymiennym ISO 2709, a potem załadować z pliku
do posiadanego oprogramowania obsługującego ten format.
O ile rekordy bibliograficzne, czyli opisy dokumentów w bazie
NUKAT, dotyczą zasobów gromadzonych i udostępnianych przez
biblioteki, to rekordy kartoteki haseł wzorcowych dotyczą elementów, z których te opisy są budowane, a więc ujednoliconych haseł

– nazw osób, instytucji, imprez, ujednoliconych tytułów
i tytułów serii, a także haseł przedmiotowych identyfikujących treść i formę dokumentów bibliotecznych. Część z tych
rekordów może być użytkowana także przez inne instytucje gromadzące dokumenty i obiekty, takie jak archiwa, muzea czy biblioteki cyfrowe. Szeroko rozpowszechnione współdzielenie haseł pozwala
na spójne i jednolite przeszukiwanie heterogenicznych zasobów pozostających w gestii różnych instytucji.
Najważniejsze, by obie grupy „klientów” NUKAT-u pamiętały, że
nie jest to baza kompletna, choć jej zawartość i liczba współtwórców
(bibliotek) nieustannie rośnie. Znajdują się w niej przede wszystkim
opisy publikacji trafiających jako bieżące nabytki do współpracujących z NUKAT-em bibliotek, ale także i opisy starszych publikacji, jeśli
biblioteki mają czas i „moce przerobowe” na katalogowanie publikacji opisanych dotąd tylko w katalogach kartkowych.
Im więcej bibliotek współpracuje z NUKAT-em, im więcej z nich
decyduje się na prowadzenie rekatalogowania, obok katalogowania
bieżącego, tym szybciej przyrastają zasoby informacyjne katalogu
centralnego. Jeśli jednak w bazie NUKAT nie znajdziemy potrzebnych danych, warto skierować kroki ku wyszukiwarce KaRo, katalogowi Biblioteki Narodowej, zdigitalizowanym katalogom kartkowym
dużych bibliotek, takich jak Biblioteka Jagiellońska lub Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, a na koniec sięgnąć do źródeł zagranicznych z centralnym katalogiem światowym WorldCat na czele.

warsztat katalogera

Nukatowa baza wydawców
– co, jak i dlaczego?
tekst: Magdalena Rowińska
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Gdy emocje już opadły, albo prawie opadły, wracamy na łamach kwartalnika do tematu tworzenia
haseł khw dla wydawców. Hasła khw dla wydawców to zwykłe hasła khw dla instytucji, nie ma
w nich nic szczególnego, a rekordy dla nich nie różnią się w żaden sposób od innych rekordów khw
dla ciał zbiorowych.

S
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•
•
•

data ostatniej aktualizacji bazy,
liczba haseł dla wydawców,
łączna suma wystąpień khw dla wydawców w rekordach
bibliograficznych.

Wyszukiwanie odbywa się przez dowolne słowo z hasła lub przy
wykorzystaniu indeksu. Bardzo wygodne jest to, że nazwa wydawcy
stanowi bezpośredni link do rekordu khw w CKHW NUKAT. Baza
działa szybko, ma przyjazny interfejs.
Samo hasło khw dla wydawcy to niewystarczająca porcja informacji. Ważne są przecież dokumenty wydawane przez dane
wydawnictwo. Stąd też potrzeba uzupełniania starszych rekordów
bibliograficznych polami 710 zawierającymi khw dla wydawcy. Przy
tak rozbudowanych katalogach działania te muszą być zautomatyzowane. Centrum NUKAT podjęło się automatycznego uzupełniania
w katalogu NUKAT rekordów bibliograficznych polami 710 z hasłami
khw dla wydawców. Podstawą łączenia haseł khw z odpowiednimi
rekordami bibliograficznymi jest umieszczony w nich ISBN, który
zawiera w sobie numer identyfikujący wydawcę. Zasadnicza część
działań wykonywana zostaje automatycznie, ale całość jest dokładnie kontrolowana ręcznie. Efekty tych prac można śledzić na naszej
stronie www:

ame wydawnictwa bywają jednak kłopotliwe, bo w ich losach odbija się historia i ekonomia (wydawnictwa upadają, łączą
się, tworzone są instytucje zależne itp.). Ale
może właśnie dlatego praca bibliotekarza
jest tak potrzebna? Kto lepiej od nas porządkuje rzeczywistość? Mimo że (albo właśnie
dlatego) hasła khw dla wydawców to zwykłe hasła korporatywne, istnieje potrzeba,
żeby całość jakoś wyodrębnić. W tym celu
najlepiej zajrzeć na stronę www Centrum
NUKAT do zakładki „Warsztat katalogera”
i skorzystać z danych tam zamieszczonych.
W Centrum NUKAT przygotowano narzędzie, które na podstawie podpola $4 użytego w polu 710 rekordu bibliograficznego
automatycznie wybiera nazwy wydawców
z CKHW NUKAT. Otrzymujemy więc bazę
haseł, które w katalogu NUKAT zostały użyte
w funkcji wydawcy, upraszczając – bazę wydawców. Podawane są takie dane jak:

warsztat katalogera

Z punktu widzenia wydawcy
Jestem pracownikiem niewielkiego wydawnictwa i jakiś czas temu zainteresowałam się kwartalnikiem „Tytuł
Ujednolicony”, a co za tym idzie także Centrum NUKAT.
Dane Biblioteki Narodowej mówiące o czytelnictwie
w Polsce niepokoją zarówno wydawców jak i bibliotekarzy. Wydawnictwa oprócz niechęci do czytania gnębi
przeciągający się kryzys gospodarczy. Zdarza się, że na
biblioteki patrzymy z niechęcią, bo zabierają czytelnika-klienta. Jednak widać, że coś się zmienia i być może
nastąpi partnerstwo biblioteczno-wydawnicze. Takim
zwiastunem zmian są według mnie hasła dla wydawców
w katalogach.
Z punktu widzenia wydawnictwa wprowadzenie rekordów khw dla wydawców ma sens. Wszystkie publikacje widać w jednym miejscu i jest to ogromne ułatwienie
dla czytelnika, w moim odczuciu także promocja wydawnictwa.
Pytanie tylko, ilu czytelników o tym wie? Ilu wydawców? Jest co promować i jest pole do partnerskiej współpracy. Oprócz haseł dla wydawców nie zauważyłam
w katalogu centralnym innej formy współpracy bibliotekarzy z wydawcami. Jeśli taka współpraca jest, to na
pewno powinniście Państwo o tym głośniej mówić.
Aneta Chmielnicka-Wójcik

W wykazie podano informacje, nad jakimi wydawnictwami prace zakończono, nad jakimi rozpoczęto i jakie są dalsze plany. Prace
oczywiście dotyczą katalogu centralnego NUKAT, modyfikacje rekordów bibliograficznych przenoszą się do nukatowych rekordów
w katalogach lokalnych w plikach z poprawkami, a aktualizacja rekordów w katalogach bibliotek niepochodzących z NUKAT jest zależna
od działań własnych biblioteki. To oznacza, że im bardziej katalog lokalny jest uzgodniony z katalogiem NUKAT, tym więcej korzyści dla
biblioteki.

www.centrum.nukat.edu.pl > Warsztat katalogera > Narzędzia > Przeglądanie bazy
NUKAT > Nazwy wydawców > Hasła KHW

www.centrum.nukat.edu.pl > Warsztat katalogera > Narzędzia > Przeglądanie bazy
NUKAT > Nazwy wydawców > Automatyczne uzupełnianie

Ponieważ te prace prowadzone są w ramach projektu SYNAT
w określonym czasie, prawdopodobnie nie uda nam się uzupełnić
wszystkich rekordów bibliograficznych hasłami khw dla wydawcy,
ale prowadzone działania znacznie podnoszą wartość informacyjną
katalogów i jeszcze lepiej porządkują dane.
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RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2010-2011

infografika

RYNEK KSIĄŻKI – podział
sprzedaży detalicznej

Zarejestrowanych w Polsce wydawnictw – ponad 31 000, jednak 98%
rynku to produkcja 300 największych wydawnictw

BESTSELLERY 2011 roku

10 NAJWIĘKSZYCH WYDAWNICTW LITERACKICH

(źródło: Gazeta Wyborcza)

(kolejność wg liczby nowych tytułów wydanych w roku)

Akwizycja
Kioski z prasą

2010

2011
532

Grupa Publicat
490

Świat Książki
386

Prószyński i S-ka
300

Rebis

191

Znak

176

Prószyński i Ska
134
120

Albatros

298

W.A.B.

ok. 200

Zysk i S-ka

Rebis

289

Znak

Wydawnictwo Literackie

107
106

Muza

ok. 200

Weltbild/Świat Książki

Zysk i S-ka

ok. 200

Muza

101

W.A.B.

100

Wydawnictwo Literackie
Albatros

LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

199
192

Czarne

46

Carlos Ruiz Zafon „Pałac Północy”, Muza
Christopher Paolini „Dziedzictwo”, Mag
Carlos Ruiz Zafon „Światła września”, Muza
„Poczytaj mi mamo. Księga pierwsza”, Nasza Księgarnia
Stephanie Meyer „Przed świtem”, Wydawnictwo Dolnośląskie

3%

8%

Księgarnie

Supermarkety
14%
41%

2010

LITERATURA FAKTU

17%

Danuta Wałęsa „Marzenia i tajemnice”, Wydawnictwo Literackie
Artur Andrus, Maria Czubaszek „Każdy szczyt ma swój
Czubaszek”, Prószyński i S-ka
Szymon Hołownia i Marcin Prokop „Bóg, kasa i rock’n’roll”, SIW Znak
Wojciech Mann i Krzysztof Materna „Podróże małe i duże, czyli jak
zostaliśmy światowcami”, SIW Znak
Walter Isaacson „Steve Jobs”, Insignis

17%

Kluby i wysyłka

Internet

LITERATURA PIĘKNA

NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY LITERACKIE
Nagroda Literacka Nike

Literacka Nagroda Europy

Nagroda Fundacji im.

przyznawana od 1997 r. przez

Środkowej Angelus

Kościelskich

Fundację Agory, promuje

przyznawana od 2006 r. przez

od 1962 r. przyznawana autorom

literaturę polską.

władze Wrocławia dla książki

przed 40 rokiem życia przez ww.

prozatorskiej.

fundację; zwana „polskim Noblem
dla młodych pisarzy”.

Umberto Eco „Cmentarz w Pradze”, Noir sur Blanc
George R.R. Martin „Gra o tron”, Zysk i S-ka
Stieg Larsson „Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet”, Czarna Owca
Stieg Larsson „Dziewczyna, która igrała z ogniem”, Czarna Owca
Stieg Larsson „Zamek z piasku, który runął”, Czarna Owca

Kioski z prasą

2%

2010

2011

Wydane tytuły

24 380

24 920

Pierwsze wydania

13 430

12 180

139,2 mln

122,4 mln

Paszport „Polityki”

Nagroda Literacka Gdynia

Nagroda Literacka Miasta

ustanowiona przez tygodnik

powołana przez prezydenta

Stołecznego Warszawy

Nakłady łącznie

Polityka w 1993 r., przyznawana

miasta w 2006 r., przyznawana

wyróżnienie przyznawane

także w innych dziedzinach
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upowszechnianie czytelnictwa;
przyznawana od 1974 r.
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Rynek książki w Polsce 2011, oprac. Kuba Frołow (Biblioteka
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Rynek książki w Polsce 2012, oprac. Piotr Dobrołęcki (Biblioteka
Analiz) na zlec. Instytutu Książki
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Słodkie życie w Paryżu
David Lebovitz
Wydawnictwo Pascal
20

Julia Child w Paryżu znalazła
się przypadkiem i tam pokochała kuchnię francuską. David
Lebovitz pokochał francuską
kuchnię i dla niej przeprowadził
się ze Stanów do Paryża!
Przeżyj wspaniałą kulinarną podróż po
zakątkach stolicy Francji ze światowej sławy
cukiernikiem. Dzięki „Słodkiemu życiu w Paryżu” skosztujesz nie tylko smaku francuskich rarytasów, ale zaznasz także smaczków
paryskiego życia. Malownicze uliczki, zapach
świeżego pieczywa unoszący się w powietrzu, spacery wzdłuż Sekwany, przepyszne
wino i ciekawi ludzie. Miasto Świateł. Paryż! David Lebovitz zabiera nas w magiczną
podróż.
Zanurz się w niesamowity klimat Paryża, przyrządź smakowite ciasto absyntowe,
które przyprawi Cię o zawrót głowy. Oczaruj
znajomych i rodzinę przepysznym duszonym indykiem w winie beaujolais nouveau
ze śliwkami. Dowiedz się, jak zostać prawdziwym paryżaninem i dlaczego należy założyć
eleganckie ciuchy, aby wynieść śmieci. Tylko
tobie David zdradzi 50 wspaniałych przepisów i szepnie co nieco o paryskim życiu.

tytuł ujednolicony [11/2013]
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Smaki francuskiej kuchni
i smaczki paryskiego życia
Dawno nie czytałam tak wciągającej, ciepłej i pełnej humoru opowieści o stolicy Francji.
David Lebovitz, Amerykanin w Paryżu, z lekkością, wyrozumiałością dla mieszkańców
miasta świateł i humorem opowiada o codziennych zmaganiach z najprostszymi rzeczami,
które okiem obcokrajowca wcale nie wydają się być takie łatwe do wykonania.
Lebovitz przybył do Paryża z miłości do cukiernictwa, a w szczególności do czekolady. W Ameryce osiągnął wszystko – pracował jako
szef działu cukierniczego w jednej z najlepszych restauracji – Chez
Panisse w Berkeley, w Kalifornii, gdy w pewnym momencie zadał sobie pytanie – czy ja chcę to robić do końca życia? Odpowiedz przyszła sama wraz z decyzją o przeprowadzce. Lebovitz jednak zaczynał
swoje nowe życie w Europie z pozycji mistrza cukierniczego, autora
książek o deserach, co niejednokrotnie pomogło mu w codziennym
funkcjonowaniu.
Książkę „Słodkie życie w Paryżu” polecam wszystkim miłośnikom
Francji, dla mnie była kulinarno-społeczną podróżą sentymentalną.
Złożona z kilkudziesięciu rozdziałów przeplatanych przepisami, na
których widok czytelnik musi się uśmiechnąć, jest do skonsumowania w kilka godzin. Ja nie mogłam się oderwać. Lekkość pióra, dystans
do siebie i do otaczającego świata, optymizm patrzenia w jutro oraz
miłość do francuskiego jedzenia nie przysłoniły autorowi trudów
walki o zaaklimatyzowanie się w stolicy mody.
Dokładnie pamiętam moment, w którym stałem się paryżaninem. […] nastąpił kilka miesięcy po moim przyjeździe do Paryża.
Spędzałem leniwe niedzielne popołudnie w swoim mieszkaniu, snując się po nim w wyblakłych spodniach dresowych i luźnej, obszarpanej bluzie, czyli stroju idealnym do leniuchowania. Późnym popołudniem zebrałem się w końcu, by zjechać windą na wewnętrzny
dziedziniec i wyrzucić śmieci. Drzwi windy znajdowały się dokładnie

trzy kroki od moich drzwi wejściowych, a pomieszczenie z kontenerami zaledwie pięć kroków od wyjścia z windy, więc cała wyprawa wymagała ode mnie czterech prostych czynności: opuszczenia
mieszkania, zjechania windą, wyrzucenia śmieci i powrotu na górę.
Mogło mi to zająć jakieś czterdzieści pięć sekund. Dźwignąłem się
z kanapy, ogoliłem, przebrałem w odpowiednie spodnie, założyłem
świeżo wyprasowaną koszulę, skarpetki i buty, a później ruszyłam
w stronę drzwi z niewielkim plastikowym sac napoubelle, workiem
na śmieci. Boże, uchowaj, żebym spotkał któregoś z sąsiadów ubrany w najgorsze domowe ciuchy. Wtedy właśnie, mes amis, moi drodzy, dotarło do mnie, że stałem się paryżaninem.
Lebovitz w przyjemny, nienatarczywy sposób poleca swoje ulubione piekarnie, oprowadza po zakątkach paryskich dzielnic, zabiera
do restauracji z pysznym jedzeniem, zdradza, gdzie można dostać cudeńka z asortymentu cukierniczego, które każdy z nas chciałby mieć
na kuchennej półce. Przy okazji możemy też nauczyć się wielu uroczych francuskich słówek. Już nie mogę się doczekać, kiedy w mojej
maleńkiej kuchni przyrządzę bezę cynamonową z lodami kawowo-karmelowymi, ciasto absyntowe, kurczaka w sosie mole, podwójnie
czekoladowe naleśniki czy śliwkowo-malinowe clafoutis…
Aneta Leśniakiewicz
rogalikirozalki.blogspot.com
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Smaki z Fjällbacki
Camilla Läckberg, Christian Hellberg
Wydawnictwo Czarna Owca
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Wyjątkowa książka kucharska
autorki kryminałów Camilli
Läckberg i jej przyjaciela, jednego
z najwybitniejszych szefów kuchni
w Szwecji, Christiana Hellberga.
To sentymentalna podróż do krainy dzieciństwa i niezapomnianego smaku miejsca
dorastania autorki – Fjällbacki. Znajdziemy tu
wiele niepowtarzalnych przepisów na potrawy
z ryb i owoców morza, ale nie tylko. Christian
Hellberg dzieli się z nami swoimi najlepszymi
przepisami, których myślą przewodnią jest świeżość, pyszny smak i łatwość przyrządzenia.

tytuł ujednolicony [11/2013]
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Przysmaki z fiordu,
piknik nad Badholmem,
lunch na przystani
Są takie książki, które chce się mieć bez względu na wszystko. Lubię skandynawskie klimaty, desingn,
prostą kuchnię, łososia i „zakrytą chłopkę”, zimne fiordy, północne światło, zdystansowanych ludzi,
Oslo i operę nad Oslofjordem, Bullerbyn, Homki i Mible, „Tam gdzie rosną poziomki” Bergmana,
Doctora Proctora, sagi islandzkie, swetry Sary Lund, świąteczny glogg, Kurta Wallandera, kryminały
Lisy Marklund i wreszcie Camilli Läckberg, dlatego to, co napiszę o „Smakach z Fjällbacki” nie będzie
obiektywne.

Wiem, że to książka napisana na fali popularności kryminałów autorki, w których
występują Erika Falck i Patrick Hedström, ale
mimo wszystko nie czuć tu parcia na zwiększenie zasobności portfela pisarki. Przepisy
firmuje jeden z najlepszych szwedzkich kucharzy – Christian Hellberg, szkolny kolega
Camilli i dzięki niemu zyskują one profesjonalny charakter.
Przyznam, że nie znalazłam w tym tomie
zbyt wielu potraw, które miałabym ochotę
zrobić, a to dlatego, że nie dostaniemy u nas
dobrej jakości świeżych ryb i owoców morza. Za to spojrzałam na Fjällbackę oczami
Camilli i Christiana. Dzieci rybaków dzielą się
swoim życiem na wybrzeżu – piękne zdjęcia
Niklasa Bernstone’a są motywem przewodnim tej książki. Czerwone szopy na przystani,
jachty, morze, mewy, sieci, więcierze, zimowe

ciemności rozświetlone ciepłym światłem
padającym z okien domów – te obrazy
nie wyglądają jak z folderu dla turystów. Są
świeże i naturalne. W książce nie brakuje też
humoru – udany przepis na homarce (langustynki) składa się z jednego rybaka, homarców z więcierza i słonej wody. Przepisy
posegregowane są według fjällbackowych
aktywności, czyli rzeczy, które organizują
życie społeczności małego, nadmorskiego
miasteczka. Przysmaki z fiordu Vadero, piknik
nad Badholmem, lunch na przystani, grill na
wyspie Valo, świętowanie w Fjällbace, kolacja
w zimowych ciemnościach – tak układa się
życie mieszkańców Fjällbaki.
Mam nadzieję, że kiedyś w sklepie
w moim sąsiedztwie dostanę świeżą żabnicę,
przegrzebki, homara i omułki. Tak po prostu,
żebym mogła sobie zrobić jedną z pysznych

potraw Camilli. Teraz jedynie mogę spróbować przepisów na wieprzowinę, cielęcinę
i być może łososia, choć takiego jak na zdjęciach nigdy w Polsce nie widziałam.
Wzruszyły mnie podziękowania Camilli
dla jej ojca, który zmarł, gdy miała 24 lata, za
to że zaraził ją miłością do gotowania. Wielką
przyjemność i radość sprawiło mi czytanie
tej książki. Usłyszałam huk wiatru, poczułam
słony zapach morza i zatęskniłam, by znów
pojechać na północ. Tam jest tak pięknie
i inaczej.

Agnieszka Kołodyńska
sniezkagotuje.blogspot.com
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prześwietlenie

Iwona Kazimierczak

KONKURS!

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie pracuje od 1991 roku. Początkowo w Oddziale Księgozbioru Dydaktycznego w charakterze administratora zautomatyzowanego katalogu bibliotecznego, a od 1 czerwca 1996 r.
w nowo utworzonym oddziale – Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych, który przejął nadzór nad CKHW, zajął się kontrolą wprowadzanych
rekordów, koordynacją współpracy i metodyką. Najpierw odpowiedzialna
była za zatwierdzanie wprowadzanych przez bibliotekarzy haseł osobowych,
obecnie – haseł korporatywnych. Od 2005 r. szkoli katalogerów w zakresie
zasad tworzenia i stosowania rekordów khw dla imprez, a w trybie szkolenia
online w pełnym zakresie – haseł dla ciał zbiorowych, imprez i nazw wydawców. Towarzyska, pełna energii i zawsze uśmiechnięta. Swoim optymizmem
zaraża innych, nie zostawi nikogo bez pomocy, ceniona i lubiana w pracy

W naszym kąciku literackim ponownie zagościła Camilla
Läckberg, tym razem jako autorka książki kulinarnej – „Smaki
z Fjällbacki”. Przed rokiem na łamach „Tytułu Ujednoliconego”
pod recenzenckie pióro blogerów trafił ósmy tom sagi
kryminalnej z komisarzem Patrikiem Hedströmem i Eriką
Falck w rolach głównych – „Fabrykantka aniołków” Ponieważ
nieuchronnie zbliża się czas długich jesiennych wieczorów
wypełnionych dobrą lekturą, postanowiliśmy wrócić do tego
kryminału i uszczęśliwić dwójkę naszych czytelników.
„Fabrykantkę” otrzymają dwie pierwsze osoby, które poprawnie
odpowiedzą na pytanie:

CAMILLA LÄCKBERG, NAZYWANA KRÓLOWĄ
SZWEDZKIEGO KRYMINAŁU, WYDAŁA RÓWNIEŻ
KSIĄŻKĘ DLA DZIECI. JAK MA NA IMIĘ NIEZWYKŁY
BOHATER JEJ OPOWIEŚCI DLA NAJMŁODSZYCH
I SKĄD AUTORKA ZACZERPNĘŁA INSPIRACJĘ, BY GO
STWORZYĆ?
Odpowiedzi prosimy przysyłać na adres:
tu.nukat@uw.edu.pl

W Centrum NUKAT zajmuję się

kontrolą haseł khw dla nazw ciał zbiorowych i imprez

W NUKAT chciałabym:

usprawnić „sprzężenie zwrotne” pomiędzy administratorami a katalogerami

W swojej pracy najbardziej lubię:

moich współpracowników

Za 10 lat NUKAT:

jeszcze bardziej urośnie w siłę

W wolnym czasie najchętniej:

jeżdżę na rowerze

Lubię:

wiosnę nad Bałtykiem, lato w Edynburgu, jesień w Tatrach, koty i lody

Nie lubię:

hipokryzji i głupoty

Słowa, których nadużywam to:

ogólnie – za dużo słów

Ulubiona książka/płyta/film to:

wszystkie filmy z Robertem de Niro

felieton
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niepoinformowanych
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tekst: Agata Szczotka-Sarna

Są miejsca, w których aż chce się rozgościć, miejsca przyjazne, obsługiwane przez uprzejmy
personel. Takie choćby Singapore Airlines – w moich wspomnieniach lot tymi liniami to przemiłe
doświadczenie. Co ciekawe, błogość tegoż pozwoliła mi bez większych nerwów przyjąć komunikat
o bagażu zagubionym gdzieś pomiędzy Niemcami a Singapurem. Bagaż szczęśliwie się odnalazł,
jednak do dziś wierzę, że udany lot w jakiś sposób przygotował mnie na tę trudną sytuację.

P

odobnie radośnie wspominam przyjęcie
nas, zagranicznych studentów, na jednej
z londyńskich uczelni oraz w należącej do
niej bibliotece. A przecież było to dla mnie
i dla wielu z tych studentów absolutnie nowe
doświadczenie. Nowe na wielu poziomach:
miejsca, ludzi, często także języka. Mimo to,
udało się zniwelować towarzyszące takim
sytuacjom lęki i niepokoje. Czy mogę po
prostu zabrać tę książkę do plecaka? Kogo
poprosić o pomoc? Czy nie zablokuję systemu wyszukiwania jeśli kliknę tu albo tu? Czy
wyrzucą mnie z uczelni za zgubienie książki?
Czytelne wskazówki, wyczerpująca pod
względem informacyjnym wycieczka po zakamarkach kampusowej biblioteki – wszystko w atmosferze bliższej wyprawie do ekscytującej krainy słowa niż standardowemu
oprowadzaniu po nowym miejscu. W pakiecie powitalnym znalazł się także podręcznik, do którego chętnie sięgałam przy

kolejnych pracach zaliczeniowych. Podręcznik informował o tym, jak pisać, jak szukać
materiałów, jak tworzyć bibliografię, prezentował sytuacje, które może napotkać każdy
student: przetrzymanie książki po dozwolonym terminie, zagubienie książki, trudność
ze znalezieniem właściwej pozycji. Wszystko
to wyłożone jasno i zwięźle. W tej krótkiej
instrukcji korzystania z biblioteki i w – wówczas mało popularnym, przynajmniej w Krakowie – wolnym dostępie do regałów, widzę
podstawę sukcesu i przyczynę regularnego
zaglądania do biblioteki przez całe rzesze studentów. Brak tych przejrzystych wskazówek
generuje zazwyczaj niepewność, zagubienie
i bezradność, a te z kolei coraz bardziej absurdalne pytania i obawy.
Zjawisko library anxiety, czyli lęku przed
korzystaniem z biblioteki, choć zdefiniowane blisko trzy dekady temu i przez ten czas
lepiej poznane, pozostaje aktualne. Z każ-

dym rokiem, z każdym napływem studentów, z każdym zagubionym użytkownikiem
temat zyskuje na ważności. Z każdą zmianą
i nowością wprowadzoną do biblioteki, staje
się priorytetową kwestią.
Sprzymierzeńcami w budowaniu biblioteki przyjaznej, zamiast lęku budzącej
pozytywne skojarzenia, są te same narzędzia,
metody i zachowania, które znamy z instytucji stawiających w centrum satysfakcję
użytkowników. Podpatrzeć je możemy także w liniach lotniczych, czy sklepach dbających o jakość konsumenckich doświadczeń.
Kluczem jest… informacja. To jej brak rodzi
wątpliwości, te zaś są źródłem napięć i niepewności. Informacja, informacja, informacja – w bibliotece powinna mieć rozmaite
formy. Intuicyjna i przejrzysta strona internetowa, zawieszone na ścianach tablice i plany
bibliotecznej przestrzeni, ulotki i broszury,
infografiki, a nawet explanatory video, czyli

krótkie filmy objaśniające,
jak korzystać z katalogu,
jak skutecznie szukać informacji, jak wypożyczyć
i oddać książkę. Regularnie aktualizowane zestawy pytań i odpowiedzi
wyjaśniające kwestie najczęściej podnoszone przez użytkowników. Wreszcie komunikatory, infokioski i infolinie tworzone
z myślą o tych, którzy boją się bezpośredniego kontaktu z pracownikami biblioteki.
To tylko garść narzędzi, jakie można i warto
wykorzystać, aby o bibliotece mówić do
czytelników we współczesnym, zrozumiałym dla nich języku.
To jednak wciąż za mało. Bez względu
na to, jak wspaniały system biblioteczny
zakupimy, jak intuicyjne narzędzia zaprojektujemy, bibliotekarz jest tym najbliższym
sojusznikiem w poszukiwaniach prowadza-

nych przez czytelnika. To
bibliotekarz,
świadczący
specjalistyczną usługę, powinien być wiarygodnym
i sprawnym źródłem informacji – począwszy od
tego, jak trafić w wybrane
miejsca w bibliotece, przez informację o zasobach, aż po konkretne wskazówki, jak się
zachować w określonych sytuacjach. O ileż
pewniej czujemy się na pokładzie samolotu, wiedząc, gdzie są wyjścia ewakuacyjne
i jak postępować na wypadek turbulencji,
czy rozszczelnienia kabiny. W samolocie
to stewardessy i stewardzi są naszymi przewodnikami, naszym kołem ratunkowym
i źródłem informacji. Bibliotekarz powinien
być takim przewodnikiem w swoim królestwie, które – niestety – wielu czytelnikom
wydaje się być zamkniętym, niedostępnym
miastem na szklanym wzgórzu. Uśmiech,

życzliwość i gotowość do pomocy – wyrażona gestem lub słowem, potrafią przełamać
lęk i otworzyć bibliotekę dla tych, którzy się jej
obawiają, tak jak boją się zgubić w korytarzach
lotniska podczas przesiadki albo nacisnąć niewłaściwy klawisz w nowym urządzeniu.
Marzę, aby jak najwięcej bibliotek słynęło z user experience, czyli pozytywnego
doświadczenia swoich użytkowników. Pozytywnego, powtarzalnego, masowego. Marzę, aby takie miejsca były na każdej uczelni, w każdym mieście. Chcę do nich trafić
i wracać. Jeśli nie codziennie, to przynajmniej
w tak ciepłych wspomnieniach jak te o locie
Singapore Airlines czy korzystaniu z biblioteki na Middlesex University.

www.nukat.edu.pl
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