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Wpisałam w google frazę „student bibliotekoznawstwa” i nawet nie otwierając linków, które wyświetliły się w odpowiedzi, mogłam sobie na szybko wyrobić opinię o kierunku i ludziach, którzy podjęli te studia. Co tu dużo mówić, tego
się spodziewałam, stereotyp goni stereotyp. Kierunek archaiczny, niekorzystny i nieaktualny, a student mało ambitny i bez
szans na ciekawą pracę. Nic bardziej mylnego. Właściwie dziwi mnie, że wciąż, mimo tylu akcji promocyjnych, bardziej lub
mniej udanych, takie opinie są nadal powszechne. Informacja rządzi światem, a pracownik, który potrafi ją zdobyć i wykorzystać, nie gubiąc się w zalewie danych, jest na wagę złota w wielu branżach. Jakie są te studia, kim jest student i absolwent
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej? W tym numerze postaramy się uchylić rąbka tajemnicy. Przekonywać o tym,
że kierunek jest wartościowy i na czasie, a osoby, które zdecydowały się na jego studiowanie mądre, ambitne i poważne
nie mamy zamiaru. Oddajemy głos faktom oraz tym najbardziej zorientowanym w temacie – studentom i absolwentom.
Wierni czytelnicy „Tytułu Ujednoliconego” wyjątkowo długo czekali na ten numer. Przejściowe trudności spowodowały, że na chwilę kwartalnik przestał być kwartalnikiem, za co bardzo przepraszamy. Na osłodę tak długiego oczekiwania
mamy dla Państwa ciekawe materiały – sprawozdanie i fotorelację z grudniowego zjazdu bibliotekarzy. Doroczne spotkanie po raz pierwszy zostało zorganizowane tak, że każdy zainteresowany mógł wziąć udział w dyskusji i podzielić się
swoimi opiniami. Trzy jednoczesne panele – dyrektorski, biblioteczny i dla „nowych” bibliotek, cieszyły się sporym zainteresowaniem, a moderatorzy donoszą, że dyskusje wrzały. Obok relacji z tego wydarzenia udostępniamy Państwu materiał
od Małgorzaty Wielek-Konopki, wieloletniego bibliotekarza systemowego Biblioteki Jagiellońskiej. Ekspertka w panelu
bibliotekarskim dzieli się z czytelnikami „Tytułu” propozycjami usprawnienia współpracy między bibliotekami budującymi
katalog centralny. Czy te pomysły rzeczywiście rozwiążą codzienne problemy i ułatwią pracę bibliotekarzy i administratorów NUKAT? Zapraszamy do dyskusji.
Ponadto w numerze trzecia i ostatnia część przewodnika Iwony Wiśniewskiej po praktycznej stronie współpracy – tym razem o obowiązkach spoczywających na bibliotekach. Leszek Śnieżko na karty kwartalnika przelewa swe
myśli (nie)ujednolicone i zastanawia się, czy CKHW jest przepustką do globalnego świata informacji – warto przeczytać.
W kąciku literackim recenzje książek, które warto znać, w infografice garść porad nie tylko dla studentów, a do tego
muzealny felieton.
Na przekór zimowej aurze gorąco zachęcamy do lektury!

NOWOŚCI WYDAWNICTWA SBP
Barbara Maria Morawiec

BiblioBLOG w pigułce.
Poradnik dla bibliotekarzy

Seria: Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza,
ISBN 978-83-64203-36-7
Stwórz wirtualną wizytówkę biblioteki!
Twórz i udostępniaj interesujące rzeczy o multimedialnym charakterze dzięki biblioblogowi! Zacznij swoją przygodę z blogowaniem już dziś
i wejdź do świata blogosfery bibliotecznej. Dowiedz się,
dlaczego bibliotekarze powinni blogować i jak uniknąć
schematów, by być nieszablonowym i wyróżniającym
się bibliotekarzem blogującym. Poradnik blogowy pokaże krok po kroku, jak założyć blog, jakie są rodzaje
biblioblogów oraz wskaże zasady prowadzenia dobrego bloga, które niewątpliwie prowadzą do sukcesu.
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Publikacja ma charakter interdyscyplinarny, łączy kulturoznawczą, filmoznawczą i literaturoznawczą perspektywę
analizy utworów. (…) Książka napisana jest w formie rozbudowanego eseju naukowego, z zaangażowaniem i pasją, którą
zaraża czytelnika, a przy tym w sposób dojrzały i kompetentny. Autora cechuje rzetelność i sumienność w wykorzystaniu
dostępnych opracowań, swoboda intelektualna w łączeniu
różnych inspiracji badawczych, wreszcie odkrywczość interpretacyjna.
(z recenzji prof. Grzegorza Leszczyńskiego)
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systemowych bibliotek
współtworzących NUKAT
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Piątego grudnia 2014 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się spotkanie
dyrektorów i bibliotekarzy systemowych z bibliotek współtworzących katalog centralny NUKAT
lub rozważających przystąpienie do współpracy. Spotkanie poświęcone przyszłości katalogu
centralnego oraz strategii jego rozwoju w obliczu zachodzących zmian technologicznych
i wiążących się z tym oczekiwań użytkowników podzielone zostało na dwie części: sesję plenarną
i trzy jednoczesne panele dyskusyjne. W spotkaniu wzięło udział około 240 osób.

Sesja plenarna
Sesję rozpoczął dr hab. Marek Nahotko
z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od
wystąpienia „Czy OPAC ulegnie destrukcji?
Linked Data w pracy bibliotekarza”. Prelegent mówił o zamknięciu danych bibliotecznych w bazach katalogów bibliotecznych.
Dynamiczny rozwój technologii i zmiany
w wykorzystywaniu jej przez użytkowników
spowodowały, że biblioteki straciły monopol na tworzenie i dostarczanie informacji
bibliograficznej i katalogowej, stając się jednym z wielu źródeł informacji. Internet coraz
częściej zastępuje biblioteki, a wiele serwisów
pobiera dane z katalogów bibliotecznych

i wykorzystuje je do własnych celów. Zastosowanie technologii Linked Data w systemach bibliotecznych zwiększyłoby otwartość i dostępność danych, umożliwiając ich
włączenie w Sieć Semantyczną, zezwalającą
na automatyczne i półautomatyczne przetwarzanie informacji zgodnie z ich znaczeniem. Korzyści płynące z takiego rozwiązania
są oczywiste – poszerzenie możliwości wyszukiwawczych oraz optymalizacja wykorzystania istniejących danych.
Drugie z wystąpień, wygłoszone przez
Ewę Kobierską-Maciuszko, kierownika Centrum NUKAT, „NUKAT – strategia na następne 10-lecie”, dotyczyło obecnej sytuacji
oraz perspektyw rysujących się przed katalogiem centralnym. Prelegentka zaprezentowała obecną strukturę Centrum NUKAT,

przedstawiła najważniejsze fakty z historii
katalogu centralnego i podstawowe dane
statystyczne – na początku grudnia 2014
roku baza NUKAT mieściła prawie 3 miliony
rekordów bibliograficznych oraz blisko 4 miliony rekordów kartoteki haseł wzorcowych.
Codziennie wpływa średnio 1200 nowych
rekordów bibliograficznych i prawie tysiąc
rekordów khw. Około 36% rekordów bibliograficznych zatwierdzanych jest automatycznie. W katalogu użytkowane są trzy języki
informacyjno-wyszukiwawcze oraz udostępniane są elektroniczne wersje dokumentów.
Do głównych założeń strategii rozwoju katalogu centralnego Ewa Kobierska-Maciuszko
zaliczyła m.in. uzgodnienie kartoteki haseł
wzorcowych z innymi bazami danych prowadzonymi przez krajowe instytucje (w tym

Sesja plenarna

przez Bibliotekę Narodową) oraz nawiązanie bliższej współpracy
z wydawcami. Wskazała również na bardzo istotny problem – marka NUKAT nie jest dostatecznie wypromowana, co oznacza, że
dane wprowadzane do katalogu centralnego istotnym nakładem sił
i środków nie są dostatecznie wykorzystywane przez użytkowników.
Pewnym remedium mogłoby się tu okazać opublikowanie danych
z NUKAT-u w otwartym internecie na krajowym poziomie agregacji.
Prelegentka omówiła też kwestie szczegółowe, nad którymi obecnie
pracuje Centrum NUKAT, tj. kolejne kroki na drodze ku wdrożeniu
RDA, prace zespołu konsultacyjnego ds. jhp KABA oraz aktualizacje
polskich instrukcji tworzenia rekordów w formacie MARC21. Wspomniała także o globalnych powiązaniach NUKAT-u: OCLC, VIAF oraz
członkostwie w grupie roboczej RDA. Na koniec uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z budżetem, składem osobowym oraz
infrastrukturą Centrum NUKAT.

Panel dla bibliotekarzy
Pierwszy z paneli, zorganizowany pod hasłem „Efektywność
współpracy i codzienność współpracy – co wymaga poprawy”, został
poświęcony zasadom kooperacji pomiędzy współkatalogującymi bibliotekami a Centrum NUKAT. W panelu wzięło udział ponad 100

osób, a wśród panelistów znaleźli się: Małgorzata Wielek-Konopka
(Biblioteka Jagiellońska), Przemysław Ćwikowski (Ossolineum), Wojciech Sachwanowicz (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu), Roman
Tabisz (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie).
Zaproponowany temat panelu był bardzo obszerny, dlatego skupiono uwagę przede wszystkim na określeniu granic odpowiedzialności bibliotekarzy i administratorów za rekordy tworzone w bazie
NUKAT oraz zdefiniowaniu sposobów na poprawną współpracę
obu stron.
Maciej Malinowski, jeden z moderatorów panelu, z perspektywy głównego administratora rekordów khw wskazał na obowiązki
wszystkich tworzących bazę centralną. Zwrócił uwagę na czynności sprawdzające, jakie powinni wykonać bibliotekarze, aby uniknąć
dodatkowych pytań administratorów. Z kolei Iwona Wiśniewska
wypunktowała problemy związane z rekordami bazowymi, które
zbyt długo pozostają w statusach roboczych, przez co nie mogą być
w pełni wykorzystywane przez bibliotekarzy chcących je pobrać do
baz lokalnych.
W wypowiedziach panelistów wyraźnie podkreślono „ciężar odpowiedzialności” za rekordy, który spoczywa na równi na
wszystkich współtwórcach katalogu centralnego – bibliotekarzach
i administratorach. Zwrócił na to uwagę Wojciech Sachwanowicz,
mówiąc, że biblioteki czują się odpowiedzialne za „swoje” rekordy.
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w codziennej pracy. Jest to o tyle ważne, że
obowiązek dodatkowego kontrolowania
rekordów wprowadzony w 2014 roku wywoływał wiele wątpliwości wśród bibliotekarzy. O wadze i znaczeniu korekty można się
jednak przekonać każdego dnia, szczególnie
w przypadku rekordów zatwierdzanych automatycznie. Im większa dbałość o poprawność rekordów, tym mniej pracy przy ich
modyfikacjach.
Z powodu ożywionej dyskusji i mnogości zagadnień poruszonych w wypowiedziach panelistów i osób z sali zabrakło
czasu na zaprezentowanie planów Centrum
NUKAT na najbliższe miesiące. Zostaną one
opisane w osobnej publikacji, aby partnerzy
katalogu centralnego wiedzieli, czego mogą
się spodziewać w roku 2015.

6

Panel dla dyrektorów
bibliotek

Panel dla „nowych” bibliotek

W bibliotekach przyjmowane są odpowiednie procedury regulujące
ścieżkę modyfikacji takich rekordów, weryfikacji zapisanych w nich
danych i odpowiedzi na zapytania administratorów. W sprawach
związanych z budowaniem wspólnego katalogu, m.in. w zakresie modyfikacji rekordów, w istotny sposób pomaga właściwe zaangażowanie i usytuowanie bibliotekarza systemowego w strukturze biblioteki.
Problemem często poruszanym w wypowiedziach dyskutantów
okazały się rekordy starsze – „gorszej jakości”, które nie mają szczegółowo, lub też zgodnie z najnowszymi zasadami, wypełnionych pól,
w których powinny znajdować się dane stanowiące ważny element
wyszukiwania, podlegające obecnie skrupulatnej kontroli. W związku
z koniecznością poprawiania takich rekordów zaproponowano podział na modyfikacje merytoryczne dokonywane przez bibliotekarzy
i formalne dokonywane przez administratorów. Bibliotekarze nie są
skłonni poprawiać „cudzych” rekordów, tzn. takich, które administratorzy wskazują im jako konieczne do modyfikacji, aby zatwierdzić
nowy rekord lub zgłoszoną modyfikację. Centrum NUKAT będzie
pracowało nad poprawą relacji związanych z tymi właśnie aspektami
współpracy czynnej.
W dyskusji pojawił się też problem statusu Zatrzymany1, który
nadawany jest licznym rekordom, i który rzeczywiście sprawia wiele
trudności. Rekordy w statusie roboczym nie mogą być kopiowane,
często blokowane są na dłuższy czas, gdy bibliotekarze nie reagują

od razu na zapytania, a dyskusje toczone w rekordach nie wnoszą
do sprawy nic nowego. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że rekordom zbyt długo przebywającym w statusie Zatrzymany1 powinna
być poświęcana szczególna uwaga. Jest kilka możliwości interwencji:
przypomnienie osobie katalogującej o zaległości, przesłanie informacji do bibliotekarza systemowego danej biblioteki, prośba skierowana do innej biblioteki o sprawdzenie kwestionowanych danych,
a także, jeśli to możliwe, sprawdzenie informacji przez administratora katalogu centralnego.
Kolejną kwestią, która pojawiała się w wystąpieniach uczestników panelu, były szkolenia. Roman Tabisz zwrócił uwagę, że proces
przygotowania bibliotekarza do pracy w katalogu NUKAT jest procesem długotrwałym. Po otrzymaniu uprawnień do pracy w bazie
centralnej wchodzi się na wyższy poziom wiedzy bibliotekarskiej,
jednak edukacja katalogera nie powinna kończyć się na takim podstawowym szkoleniu, nawet zakończonym egzaminem. Praca w tym
obszarze to ustawiczne kształcenie i praca własna osób zajmujących
się opracowaniem zbiorów. Tu podział zadań rozkłada się po równo
na obie strony – biblioteki partnerskie i Centrum NUKAT. Postulowano o częstsze organizowanie przez Centrum NUKAT szkoleń z wprowadzanych nowości i utrwalających obowiązujące zasady.
Przedstawiciele Centrum NUKAT z zadowoleniem przyjęli pogląd wyrażany przez bibliotekarzy o konieczności korekty rekordów

Intrygujący temat panelu adresowanego
do dyrektorów bibliotek, „Odbiorca końcowy – jak o niego zadbać, czyli o użytkownikach katalogów bibliotecznych”, przyciągnął
około 60 uczestników, w większości rekrutujących się z kadry zarządzającej największych

Panel dyrektorski
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polskich bibliotek naukowych, w tym kilkunastu dyrektorów bibliotek i profesorów
bibliotekoznawstwa. Panel prowadziła Ewa
Kobierska-Maciuszko. Wstępem do dyskusji
były wystąpienia zaproszonych panelistów.
Dr Zuza Wiorogórska, kierownik Sekcji Gromadzenia Wydawnictw Ciągłych
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
i autorka dysertacji o kompetencji informacyjnej doktorantów polskich i francuskich,
przedstawiła wnioski płynące z jej obserwacji. Mówiła o braku fachowych badań nad
zachowaniami i preferencjami czytelników
w polskich bibliotekach, o słabej rozpoznawalności oraz braku narzędzi, które tworzą
dla nich bibliotekarze (w tym NUKAT-u) np.
e-wypożyczalni międzybibliotecznej, która
mogłaby być jedną z aplikacji współdziałających z NUKAT-em.
Piotr Bierczyński, wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, mówił o dramatycznym spadku udostępniania
zbiorów (dwukrotnie w okresie 10 lat) w dużej bibliotece publicznej w wielkim mieście.
Dr Anastazja Śniechowska-Karpińska,
wicedyrektor Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, opowiedziała o ankiecie skierowanej do użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

z której wynika, że lokalny OPAC zajmuje
miejsce drugie po Google”u (!) wśród sposobów wyszukiwania informacji, brakuje w nim
jednak spisów treści i streszczeń, a ponad
72% ankietowanych oczekiwałoby szerszej
instrukcji pt. „Jak działa katalog biblioteczny”.
Dr Henryk Hollender, dyrektor Biblioteki
Uczelni Łazarskiego, zgodził się z tezą Piotra
Bierczyńskiego o spadku wskaźnika udostępniania zbiorów bibliotecznych, również w bibliotekach uczelnianych. Porównał wskaźnik
wypożyczeń rocznych dla jednego studenta z Uczelni Łazarskiego do tego samego
wskaźnika w College of London, okazał się
on szokujący: 5 do 50 (!). Mówił też o „wartości dodanej” katalogu NUKAT, który jest
czymś więcej niż tylko sumą katalogów 130
bibliotek współpracujących i zadał pytanie,
czy aby na pewno przekonuje to i zachęca
potencjalnego użytkownika katalogu centralnego? Być może należy mu zaoferować
znacznie więcej?
W dyskusji po wystąpieniach panelistów
poruszono szereg interesujących wątków.
Na konieczność poszerzenia i wzmocnienia działań marketingowych na rzecz
NUKAT-u, nie tylko wśród bibliotekarzy, ale
przede wszystkim w środowisku użytkowników, wskazała Dorota Czarnocka-Cieciura
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Dyrektor BUW dr hab. Jolanta Talbierska i kierownik
Centrum NUKAT Ewa Kobierska-Maciuszko

z Centralnej Biblioteki Matematycznej PAN.
Grażyna Piotrowicz z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu dodała, że częścią szerszej
strategii marketingowej powinno być otwarcie danych z katalogu centralnego na globalną
sieć, o czym wspomniał keynote speaker spotkania plenarnego, dr hab. Marek Nahotko.
Nawiązano do zagadnień dotyczących
katalogowania w bazie centralnej. Anna
Michalska z Biblioteki Akademii Muzycznej
w Gdańsku przypomniała o pilnym zapotrzebowaniu na możliwość katalogowania
dokumentów niesamoistnych (rekord analityczny). Piotr Bierczyński w imieniu bibliotek
używających JHPBN zapytał o perspektywy
opracowania rzeczowego oraz obecny status tego języka. W odpowiedzi Mikołaj Baliszewski, wicedyrektor Biblioteki Narodowej,
poinformował o planowanym na I kwartał
2015 spotkaniu z bibliotekami na temat planowanych zmian w JHPBN.
Dr Agnieszka Wandel z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego omówiła zachowania informacyjne studentów oraz ich
oportunizm – przeważnie „interesuje ich tylko to, za co są oceniani”.

O rozdźwięku między oczekiwaniami
i nawykami wyszukiwawczymi użytkowników a obecnie dostępnymi narzędziami
(OPAC był projektowany 20 lat temu dla bibliotekarza, nie dla czytelnika) mówił dr Stanisław Skórka z Instytutu Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie a także dyrektor Biblioteki tegoż Uniwersytetu. Ponad 20-letnie
interfejsy katalogów bibliotecznych z trudem
przystają do współczesnych narzędzi typu
„discovery&delivery” (Amazon, Merlin itp.).
Prof. Janusz Kostecki z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zauważył,
że nie należy mówić o użytkowniku, a raczej
o różnych grupach użytkowników i bibliotekach tworzących narzędzia wyszukiwawcze
dla różnych odbiorców, nie tylko studentów.
W przypadku użytkownika akademickiego
nie tylko szybkość i łatwość wyszukiwania
mają znaczenie, lecz także jakość informacji,
jej kompletność, zdefiniowany zasięg i zakres.
Barierą jest też „żargon biblioteczny” pojawiający się często w materiałach informacyjnych
bibliotek i na szkoleniach bibliotecznych, odstraszający przeciętnego czytelnika.
W podsumowaniu dyskusji Henryk Hollender mówił o wartości NUKAT-u jako dobra publicznego, o zagrożeniu humanitarnym
płynącym ze świata technologii Web 3.0, poruszył też sprawę współpracy NUKAT-u z Federacją Bibliotek Cyfrowych. Zuza Wiorogórska z kolei apelowała o promocję katalogu
centralnego na poziomie OPAC-ów bibliotek
NUKAT-owskich według wzorca „Nie znalazłeś u nas? Spróbuj w katalogu NUKAT”.
Mimo momentami burzliwej dyskusji
i niektórych kontrowersyjnych sądów prowadząca panel odniosła wrażenie nadzwyczajnej życzliwości i troski wobec katalogu
centralnego oraz skupienia wokół jednego
celu: utrzymania czytelników w bibliotekach
dzięki coraz lepszym, bardziej uniwersalnym,
ale też przyjemniejszym i wygodniejszym
w użyciu, metodom i narzędziom.

Panel dla bibliotek rozważających współpracę z katalogiem NUKAT
Na spotkanie zaproszono również
przedstawicieli bibliotek, które jeszcze katalogu centralnego nie współtworzą. O korzyściach wynikających ze współpracy, ale także
o problemach, które się z nią wiążą, toczyła się
dyskusja podczas panelu dla „nowych”, w którym wzięło udział ponad 40 bibliotekarzy.
Znaczne powodzenie panelu należy
przypisać wyśmienitym panelistom – Dorocie Gazickiej-Wójtowicz z Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska
Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Katarzynie Materskiej
z Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego i Januszowi Kaczmarkowi z Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów. Biblioteka macierzysta każdego z panelistów jest
na innym etapie współpracy z katalogiem
NUKAT, ma inne doświadczenia wynikające
ze współpracy, a jednocześnie sami paneliści dali się poznać jako znakomici partnerzy
w tworzeniu katalogu centralnego.
Dorota Gazicka-Wójtowicz zwróciła
uwagę na zyski ze współpracy, o których
mówimy rzadko, a są niezmiernie istotne.
Można do nich zaliczyć np. upowszechnianie polskiego dorobku naukowego,
również mniejszych placówek naukowych.
Współpraca z katalogiem NUKAT umożliwia
pracę zgodną z trendami światowymi, ciągły
rozwój, pozyskiwanie nowych umiejętności.
Biblioteka współtworząca katalog centralny
może zmienić swój wizerunek, a bibliotekarze mogą stać się partnerami dla naukowców
i redaktorów czasopism naukowych.
Janusz Kaczmarek nakreślił zewnętrzne
oraz wewnętrzne przyczyny nieobecności
bibliotek w katalogu NUKAT. Zwrócił uwagę
na wizerunek NUKAT-u jako miejsca wymagającego, zbyt profesjonalnego, ale także na
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brak podręczników do katalogowania, jasnych, jednoznacznych zasad i brak dobrego
uniwersyteckiego kształcenia bibliotekarzy-katalogerów. W szerszym, kulturowym
kontekście brak liczniejszej, ogólnopolskiej
współpracy może się wiązać z „niedostatkiem ducha republikańskiego w Polsce,
nie tylko w bibliotekach”. Do przyczyn wewnętrznych można zaliczyć obawę przed
zmianami, niechętne podejście do nowych
wyzwań i bycia kontrolowanym, lęk o własne
kompetencje. Innym istotnym czynnikiem
przekreślającym współpracę może być brak
zrozumienia dla idei współpracy ze strony
dyrekcji biblioteki oraz brak dostatecznego
zaplecza informatycznego.
Katarzyna Materska na przykładzie
własnej instytucji przedstawiła drogę biblioteki do współpracy z katalogiem centralnym. Zwróciła uwagę na fakt, że współpraca z NUKAT-em powinna być oczywistą
częścią istnienia każdej biblioteki naukowej.
Jednak każda biblioteka ma swój katalog
i żeby współpraca była efektywna, muszą ją

Czas na kawę

Z życia NUKAT-u

poprzedzić przemyślane działania w bibliotece, tj. uporządkowanie danych z katalogu
po konwersjach i łączeniu różnych baz, zmiana systemu czy też formatu katalogowania.
Jednym z podstawowych pytań bibliotekarzy zgromadzonych na panelu było,
czy system, który dana biblioteka użytkuje, spełnia wymagania współpracy? Wiele
bibliotek użytkuje systemy, które w opinii
Centrum NUKAT nie pozwalają na podjęcie współpracy z katalogiem centralnym.
Są też takie, których producenci, dzięki
zaangażowaniu bibliotekarzy, w kolejnych
wersjach proponują rozwiązania, które ją
umożliwiają. Bibliotekarze, znając wymagania, jakie system biblioteczny musi spełniać przy współpracy z katalogiem NUKAT, bacznie przyglądają się użytkowanym
systemom, poznają ich zalety oraz wady
i mają realny wpływ na ich doskonalenie.
Katalog NUKAT to wiele korzyści, a biblioteka działająca w osamotnieniu to biblioteka, która może sobie nie poradzić
z wyzwaniami współczesnego świata. Żeby

podjąć współpracę, wystarczy wejść na stronę centrum.nukat.edu.pl, gdzie w zakładce
Współpraca znajdują się wszystkie potrzebne
informacje. Współpraca jest bezpłatna. Szkolenia rozpoczynające ją prowadzone są na
miejscu lub w formie webinarium. Wszystkie
biblioteki naukowe i/lub posiadające ciekawe,
unikatowe zbiory są zaproszone do współtworzenia katalogu centralnego. Moderatorki spotkania – Magdalena Rowińska oraz
Bożena Rogoźnicka – dziękują za inspirującą
dyskusję panelistom oraz wszystkim uczestnikom spotkania.
Grudniowe spotkanie przebiegło w niezwykle ciekawej i budującej atmosferze, co
pozwala żywić nadzieję na powtarzanie
podobnych sesji w przyszłości i wyciąganie
z nich wniosków konstruktywnych zarówno
dla bibliotek, jak i pracowników Centrum
NUKAT, a przede wszystkim dla odbiorców
danych z bazy katalogu centralnego, bez których ten projekt nigdy by nie zaistniał.
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N
–
U
–
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–
A
–
T,
czyli co wpływa na efektywność współpracy

przy budowaniu katalogu centralnego. Propozycje rozwiązań
tekst: Małgorzata Wielek-Konopka,
słowo wstępne: Kamila Grzędzińska
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Panele dyskusyjne zorganizowane podczas spotkania dyrektorów i bibliotekarzy systemowych
bibliotek współtworzących katalog NUKAT cieszyły się dużym zainteresowaniem zgromadzonych.
Omówiono wiele problemów, rozwiano niejedną wątpliwość, podzielono się uwagami,
doświadczeniami i opiniami. Zrodziły się nowe pomysły i ciekawe wnioski.
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ustaleń, które nie mogą się doczekać
realizacji; także tych, które zostały już
opracowane i wdrożone w bibliotekach współpracujących (np. rek. analityczny, prace współwydane na różnych
nośnikach, dok. z 2 poł. XIX w.). Wsparciem grupy przy formułowaniu ustaleń
byliby specjaliści z danych tematów.
3. Wdrożenie stałej procedury rozstrzygania kwestii dotyczących rekordów
przebywających zbyt długo w obszarze roboczym. Po upływie określonego
czasu decyzję w sprawie rekordu podejmują wspólnie bibliotekarz systemowy
NUKAT oraz osoby odpowiedzialne za
współpracę w bibliotekach będących
stroną sporu.

K – Komunikacja

A

wszystko to z nadzieją na usprawnienie współpracy między Centrum NUKAT i bibliotekami oraz wzajemnych relacji
pomiędzy bibliotekami, poprawę jakości danych i ułatwienie użytkownikowi korzystania
z naszego wspólnego katalogu. Małgorzata
Wielek-Konopka, wieloletni bibliotekarz systemowy Biblioteki Jagiellońskiej i doświadczony kataloger, zaproszona jako ekspert do
dyskusji w panelu bibliotekarskim, pokusiła się
o sformułowanie kilku wniosków – propozycji wdrożenia rozwiązań, które mogą pozytywnie wpłynąć na efektywność. Postulaty te
zostały przedyskutowane w Bibliotece Jagiellońskiej, jednej z największych i najaktywniej
współtworzących katalog centralny. Publikujemy ten materiał jako dalszy ciąg rozważań
i rozmów zapoczątkowanych 5 grudnia i oddajemy głos naszym Czytelnikom – katalogerom, bibliotekarzom systemowym, dyrektorom bibliotek oraz użytkownikom katalogu
NUKAT. Na łamach „Tytułu Ujednoliconego”
mają Państwo miejsce i okazję do dyskusji, polemik, uwag i przemyśleń. Zapraszamy!

N – Nauka
Edukacja ustawiczna w zakresie stosowanych standardów i podnoszenie świadomości na temat mechanizmów działających
w systemach.
1. Szkolenia wewnętrzne nie tylko nowych
bibliotekarzy i administratorów NUKAT,
ale także tych, którzy katalogują od lat
i często bazują na zdobytej kiedyś wiedzy, nie rejestrując zachodzących zmian,
pomimo przesyłanych komunikatów.
2. Szkolenia dla czynnie katalogujących
(w formie webinarium i na przykładach) prowadzone przez administratorów NUKAT, a dotyczące głównie
nowych ustaleń oraz procedur i automatycznych mechanizmów wdrażanych w NUKAT.
3. Dogłębniejsze szkolenia wewnętrzne
z zakresu funkcjonowania systemów,
w których katalogujemy. Świadomy

mechanizmów systemowych bibliotekarz popełnia mniej pomyłek, postępuje zgodnie z procedurami i potrafi
poprawnie zinterpretować działania
np. administratorów NUKAT.

Z życia NUKAT-u

Symbol biblioteki – osoba odpowiedzialna
za współpracę – adres e-mail – numer telefonu.
2. Baza tymczasowych ustaleń (nie sformułowanych w formacie) oraz baza odpowiedzi na powtarzające się problemy
(typu – F.A.Q. – najczęściej pojawiające
się pytania – tutaj administratorzy mogliby odsyłać bibliotekarzy).
Wdrożenie praktyki przekazywania
z Centrum NUKAT do osób odpowiedzialnych za współpracę informacji
o katalogujących, którzy wciąż sprawiają
problemy. Decyzja o dalszym postępowaniu (doszkolenie pracownika, przydzielenie dodatkowej korekty, zdyscyplinowanie) – leży zawsze w gestii Biblioteki.

A – Akceptacja

Wymiana poglądów, bezpośredni kontakt.
1. Przygotowanie przejrzystej i łatwo dostępnej dla wszystkich katalogujących (w warsztacie katalogera) listy kontaktów do
osób odpowiedzialnych za współpracę.

Staramy się zrozumieć i zaakceptować
różnorodność i rozbieżne interesy Bibliotek.
1. Zadaniem grupy roboczej byłoby
dzielenie się lokalnymi problemami, które utrudniają współpracę. Zrozumienie

U – Uzgodnienia
Wspólne decydujemy o zawartości,
kształcie bazy i wdrażanych procedurach.

facebook.com/KatalogNUKAT

1. Powołanie grupy roboczej pracującej
wspólnie nad wdrożeniem RDA.
2. Powrót do spotkań stałej grupy roboczej, powołanej z przedstawicieli
NUKAT oraz przedstawicieli Bibliotek,
którzy są członkami Zespołu Koordynacyjnego NUKAT.
Zadania grupy roboczej koncentrowałyby się na wypracowywaniu rozwiązań bieżących problemów (np. dużej
liczby melioracji i rekordów usuwanych z bazy NUKAT), przygotowaniu

NUKAT-owy skok na informacje
Ciekawostki, treści, linki i zdjęcia warte uwagi.
To i więcej na naszym facebooku: facebook.com/KatalogNUKAT

Klikajcie, zaglądajcie, komentujcie, piszcie własne posty.

Skaczcie z nami!

specyfiki konkretnej biblioteki, organizacji
pracy i osobliwości systemu, w którym
dana biblioteka pracuje pozwala łatwiej
zaakceptować pewne rozwiązania.
2. Ustawienie tak kont dla bibliotekarzy
cyfrowych, aby mogli dodawać pole
856 bez konieczności modyfikacji rekordu (problem „starych” rekordów
trafiających w status Zatrzymany0).

T – Twórcze podejście
do bazy
Opracowywanie nowych narzędzi ułatwiających pracę i dzielenie się nimi.
1. Centrum NUKAT – wdrażanie narzędzi ułatwiających pracę bibliotekarzom katalogującym.
2. Biblioteki współpracujące – dzielenie
się narzędziami opracowanymi we
własnych ośrodkach.
3. Współpraca przy opracowywaniu narzędzi wspomagających porządkowanie
katalogu centralnego, jak również naszych
katalogów lokalnych.
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A to się studiuje?*
Całkiem obiektywny, choć nie do końca kompletny,
przegląd kierunków bibliotekoznawczych na polskich uczelniach
tekst: Kamila Grzędzińska, Michał Mirowski
* Często spotykana reakcja na studenta bibliotekoznawstwa.
Informacja naukowa robi lepsze wrażenie.
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Bluzka zapięta pod szyję lub koszula w kratę i pulower, torba
listonoszka, okulary w grubej oprawie, a pod pachą EWoK
i wypchane notatkami segregatory. Czy tak wygląda student
bibliotekoznawstwa? Być może, w końcu styl vintage jest teraz
bardzo na czasie. W wewnętrznej kieszeni torby studenta tkwi
tablet, w kieszeni spodni smartfon, a opis na fejsie jest regularnie
odświeżany. Czym się różni student bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej od studentów innych kierunków?

Z

apewne niczym, wybiera kierunek z myślą o przyszłej pracy zawodowej albo zupełnie
przypadkiem, sumiennie chodzi na wykłady, przygotowuje się do ćwiczeń i uczy do białego rana w czasie sesji albo traktuje swoje studenckie obowiązki lekko, a egzaminy zdaje na
zasadzie „trzech zet”. A może jest bardziej oczytany i znacznie lepiej zorientowany w świecie
informacji niż kolega z Wydziału? Jeśli tak, czyni to go świetnym kandydatem do pracy w wielu sektorach, nie tylko w bibliotece. Zanim jednak stanie się poszukującym intratnej posady
absolwentem, ma przed sobą kilka lat studiów.

Gdzie studiować?
Największe polskie uczelnie oferują studia licencjackie i magisterskie w trybie stacjonarnym lub zaocznym, a dla chcących poszerzyć zawodowe horyzonty lub uzupełnić wykształcenie – bardzo ciekawe kierunki studiów podyplomowych. Kandydat na studenta, chcący
swe przyszłe zawodowe życie związać z książką, ma w czym wybierać. Uniwersyteckie władze
umieszczają studia bibliotekoznawcze i pokrewne na wydziałach historycznych, humanistycznych, filologicznych, zarządzania, administracji, a nawet pedagogicznych, co dowodzi, że jest
to kierunek interdyscyplinarny. Studia zapewniają pogłębione wykształcenie humanistyczne,

szeroką wiedzę ogólną i przygotowują do
pracy w rozmaitych instytucjach. Informacja
odgrywa olbrzymią rolę we wszystkich dziedzinach życia, a specjaliści od gromadzenia,
przetwarzania i zarządzania informacją są
poszukiwani w wielu gałęziach gospodarki.
Dokładne informacje o oferowanych kierunkach i typach studiów na polskich uczelniach
znajdują się w ramce pod tekstem.

Co na studiach?
W programach studiów, szczególnie na
początku drogi kształcenia, wiele miejsca zajmują przedmioty ogólne, na które często narzekają studenci. Historia Polski i powszechna, historia literatury i kultury, psychologia,
filozofia, socjologia, logika, komunikacja społeczna i medialna oraz wiele innych. Po uczelnianych korytarzach i na studenckich forach
niosą się narzekania: „a komu to potrzebne?”.
Tymczasem absolwent tego kierunku powinien posiadać szeroką wiedzę ogólną, dużą
swobodę w poruszaniu się po źródłach informacyjnych, rozbudzoną ciekawość świata
i chęć poszukiwania odpowiedzi na pytania,
które stawia przed nim rzeczywistość. Takich
bibliotekarzy się zapamiętuje, to oni są wizytówkami swoich bibliotek i niejednokrotnie
stanowią inspirację dla młodszych pokoleń
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do wyboru własnej drogi zawodowej. Często pojawiającym się motywem przy okazji
wywiadów, ankiet i badań socjologicznych
bibliotekarzy są wspomnienia o spotkanych w przeszłości „prawdziwych bibliotekarzach”, ludziach z pasją, którą potrafili
zaszczepić innym. Oczywistością jest, że dobrze przygotowany do zawodu absolwent
sprawnie wyszukuje, selekcjonuje i ocenia informacje, a jednocześnie potrafi rozmawiać
z czytelnikiem, edukować go, być dla niego
partnerem bądź przewodnikiem. Warto postawić pytanie, czy w programach studiów
wystarczająco dużo miejsca poświęca się
kształceniu kompetencji społecznych, umiejętności współpracy z czytelnikiem satysfakcjonującej obie strony. Ważne jest też, by nie
ustawać w samokształceniu, szczególnie że
od bibliotekarza wymaga się wiedzy z wielu
dziedzin. Świat pędzi do przodu, pojawiają
się nowe technologie i trendy, zmienia się
prawo, a w niektórych dyscyplinach informacja szybko się dezaktualizuje.
Przedmioty kierunkowe, a także specjalizacje, które w ramach studiów wybierają studenci, mają przygotować adeptów
zawodu do konkretnych zadań w przyszłej
pracy. Nadal jest dużo teorii: nauka o książce, historia książki i bibliotek, czytelnictwo,
rynek książki, wiedza o prasie, ale są też
przedmioty, które wprowadzają studenta
w zagadnienia praktyczne: gromadzenie
i opracowanie dokumentów bibliotecznych, zintegrowane systemy biblioteczne,
informacja naukowa, zarządzanie i marketing w bibliotece, prawo autorskie, etyka
w działalności informacyjnej i bibliotecznej
i wiele innych. Jest to oczywiście jedynie
wybór przedmiotów z programów studiów
bibliotekoznawczych I i II stopnia.
Przeglądając ofertę programową na stronach www szkół wyższych można znaleźć
ciekawe przedmioty, które nie tylko urozmaicają tok studiów, ale też poszerzają horyzonty, otwierają na nowe zagadnienia, a może
nawet rozbudzają pasje i wytyczają nowe

temat numeru

kierunki poszukiwań i badań naukowych?
Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu słuchacze studiów podyplomowych chodzą na zajęcia ze sztuki książki,
studenci II roku studiów licencjackich na
Uniwersytecie Wrocławskim zapoznają się
z zagadnieniami typografii i grafiki książki,
na Uniwersytecie Łódzkim przyglądają się
komiksowi na współczesnym rynku wydawniczym, a na Uniwersytecie Warszawskim pracują nad emisją głosu. Aż chciałoby
się wrócić na studia!
Na dalszych etapach kształcenia studenci wybierają specjalizacje lub tak zwane ścieżki edukacyjne. Najczęściej edytorstwo, informację naukową, bibliotekarstwo
cyfrowe, ale też prasoznawstwo, biblioteki
naukowe, czytelnictwo, biblioteki dziecięce
i młodzieżowe, biblioterapię i sztukę książki. Aby pracować w bibliotece szkolnej nie
wystarczy jednak specjalizacja na studiach
bibliotekoznawczych, należy uzupełnić
wykształcenie, najczęściej na podyplomowych studiach pedagogicznych. Absolwent studiów II stopnia na Uniwersytecie
Warszawskim uzyska uprawnienia do pracy w zawodzie nauczyciela – bibliotekarza
po zaliczeniu bloku przedmiotów kształcenia pedagogicznego w trakcie trwania
studiów magisterskich.
Studia w założeniu mają też kształcić
przyszłych menadżerów, kierowników i dyrektorów bibliotek. Absolwent powinien
posiadać umiejętności podejmowania decyzji, organizowania warsztatu pracy, kierowania różnymi przedsięwzięciami, planowania i realizowania polityki informacyjnej oraz
radzenia sobie w nietypowych sytuacjach.

Kto studiuje?
Kto decyduje się na studia bibliotekoznawcze? Zapewne, jak na każdym
kierunku, część studentów trafiła na studia przypadkiem lub w wyniku wyboru
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„mniejszego zła”. Nie do końca są świadomi,
jaką wiedzę mają szansę posiąść i czym zajmować się będą w przyszłości. Kierunek
ten nie jest popularny wśród maturzystów.
Panuje wręcz pogląd, powtarzany na forach
internetowych, że jest to kierunek o niczym,
łatwy i, przede wszystkim, nie przygotowujący w perspektywie do dobrze płatnego
i ciekawego zawodu. Takie poglądy wynikają jedynie z niewiedzy. Niejednokrotnie
studenci „z przypadku” odnajdują się na
studiach, realizują swe zainteresowania, uczą
się z chęcią, a w późniejszym życiu zawodowym łączą pracę z prawdziwą pasją. Takich
bibliotekarzy potrzebują polskie biblioteki.
Portal www.uczelnie.info.pl uprzedza potencjalnych studentów bibliotekoznawstwa,
że praca w bibliotece wymaga wytrwałości
i cierpliwości, a kandydat powinien odznaczać się dokładnością, skrupulatnością
oraz… dobrym wzrokiem i brakiem alergii
na kurz. Można się uśmiechnąć pod nosem
czytając o żmudnych i, co tu dużo mówić,
nudnych zadaniach bibliotekarza, ale faktem
jest, że takie stwierdzenia nie przyczynią się
do wzrostu popularności kierunku. Wręcz
przeciwnie, raczej odstraszą osoby rzutkie,
kreatywne i ambitne, a tacy pracownicy są
w bibliotekach bardzo potrzebni, czekają na
nich ciekawe, nieszablonowe zadania.
Studenci pytani o motywy podjęcia studiów bibliotekoznawczych zazwyczaj wskazują swą pasję czytelniczą albo… przypadek.
Są oni bywalcami bibliotek, dobrze się w nich
czują i potrafią sobie wyobrazić siebie po drugiej stronie lady. Obserwują pracę bibliotekarzy i widzą, jak różnorodne są ich zadania, a co
za tym idzie – kompetencje, umiejętności
i wiedza. Zawsze lubiłam czytać książki i atmosferę bibliotek, stwierdza Ewelina Wacławska
z Uniwersytetu Śląskiego. Agnieszka Paszek
przyznaje, że na poziomie licencjackim wybór
kierunku był przypadkiem, ale zaraz dodaje:
studia magisterskie (już w pełni z wyboru)
kontynuuję na tym samym kierunku na
specjalizacji zarządzanie informacją.

Jak się studiuje?
Jak oceniają studia studenci, a jak absolwenci? Okazuje się, jak to w życiu często
bywa, że czas zmienia sądy i opinie. Studenci, raczej zadowoleni ze swojego wyboru,
jako atut często podają interdyscyplinarność studiów, to że dają możliwości rozwoju i szeroki wachlarz wyboru przyszłej
ścieżki zawodowej. Narzekają na przedmioty ogólne, często nie rozumiejąc, dlaczego znalazły się one w programie. Joanna
Kaźmierczak, studentka studiów l stopnia
Uniwersytetu Śląskiego, poziom i program
nauczania ocenia dobrze, ale zwraca uwagę na zbyt mały nacisk położony na informację naukową. Podobnego zdania jest
Agnieszka Paszek, która studiuje na II roku
studiów uzupełniających UŚ. Dodaje też:
dużym atutem tego kierunku na naszej
uczelni jest możliwość wyboru specjalizacji
dopiero na poziomie studiów magisterskich, co pozwala wybrać świadomie, po
poznaniu podstaw do każdej specjalizacji.
Dzięki temu wybór jest dobrze przemyślany i zgodny z planowanym zawodem.
Marta Gawlik, również z Uniwersytetu Śląskiego, mówi: przedmiotami najbardziej
pożytecznymi są zajęcia z opracowania
zbiorów oraz z przeszukiwania zasobów
Internetu. Anię – studentkę I roku studiów
magisterskich na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie pozytywnie
zaskoczyły przedmioty dotyczące infobrokeringu oraz architektury informacji. Poznaliśmy bardzo ciekawe narzędzia ogólnodostępne, jak również zrozumieliśmy, że
po naszym kierunku nie trzeba pracować
tylko w bibliotece, ale w bardzo różnych
segmentach, opowiada i dodaje: dzięki
przedmiotom z zakresu bibliotekarstwa,
automatyzacji bibliotek, źródeł informacji czy zarządzania informacją nie mamy
problemów z przeszukiwaniem katalogów, baz, bibliografii. Jest też łyżka dziegciu:

Przedmiot, którego bardzo nie lubiłam to
filozofia, nadal nie wiem, po co była na
pierwszym roku.
Michalina, która studiuje na II roku
studiów licencjackich na Uniwersytecie
Warszawskim zwraca uwagę na słabą organizację i bałagan panujący na studiach.
Z programem studiów jest taki problem,
że co roku się zmienia. Oczywiście przy kierunku takim jak nasz „martwy” program
studiów nie miałby sensu, trzeba ciągle
dodawać nowe zagadnienia, ale niestety
panuje przez to niemiłosierny bałagan,
który po prostu nas męczy. Z drugiej strony
chwali jakość prowadzenia tradycyjnych dla
bibliotekoznawstwa przedmiotów, takich
jak opis bibliograficzny czy źródła informacji.
Za ciekawe i rozwijające uważa przedmioty
związane z informacją i jej wyszukiwaniem,
czyli zajęcia praktyczne i warsztaty, na których studenci realizują własne projekty (np.
projekt Centrum Aktywizacji Cyfrowej) oraz
te związane z nowymi mediami i komunikacją. Zaskoczeniem była dla mnie natomiast
słabo prowadzona technologia informacyjna – wydawało się, że powinniśmy uczyć
się rzeczy zaawansowanych, potrzebnych
przy projektowaniu stron www i baz danych, zamiast tego zmienialiśmy kolor
czcionki w Wordzie. Michalina proponuje:
odciążyłabym nieco program, wykreśliła
przedmioty, które nie wiążą się ściśle z komunikacją, bibliotekoznawstwem, rynkiem
książki, informacją i mediami. Tym przedmiotom przyznałabym więcej punktów
ECST (nasz nakład pracy jest niewspółmierny do tego, ile punktów otrzymujemy).
Dzięki temu moglibyśmy się skupić na tym,
co jest najważniejsze.
Jak z perspektyw czasu oceniają studia
absolwenci? Podjęcie pracy w zawodzie
lub w innej branży często weryfikuje wcześniejsze wyobrażenia i opinie. W praktyce
okazuje się, jakie umiejętności nabyte podczas nauki przydają się na co dzień, a które
są zupełnie zbędne. Z perspektywy kilku
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lat stwierdzam, że najbardziej przydatne
okazały się zajęcia prowadzone na studiach magisterskich w ramach dwóch
specjalizacji: edytorstwa oraz zarządzania
informacją i wiedzą, za niezwykle cenne
doświadczenie uważam także filozofię,
uczącą zupełnie innego sposobu myślenia.
Wielokrotnie przekonałam się, że korzystam z wiedzy zdobytej podczas wykładów,
które pozornie nie miały bezpośredniego
przełożenia na późniejszą pracę (np. historii nauk matematyczno-przyrodniczych),
mówi Joanna Andrusiewicz, absolwentka
UW. Piotr Kuskowski, również absolwent
UW, uważa, że największą zaletą tych studiów była ich uniwersalność oraz duże
możliwości wyboru specjalizacji. Według
niego studia przygotowują do pracy w wielu instytucjach, których działalność związana jest z zarządzaniem informacją i wiedzą.
Natomiast wybór specjalizacji na studiach
magisterskich pozwala na kształcenie w wąsko określonej dziedzinie, dostosowanej
do sprecyzowanych już zazwyczaj na tym
etapie planów zawodowych. Osoby, które
chciały pracować w bardziej lub mniej tradycyjnej bibliotece, miały dostępne ścieżki
studiów dopasowane do tych potrzeb,
łącznie z arcyciekawą specjalizacją skoncentrowaną na historii książki. Ci, którzy
chcieli się zmierzyć z rzeczywistością świata korporacji, mieli do dyspozycji ścieżkę
zarządzania informacją i wiedzą, mówi
Piotr. Z kolei Damian Patoka, absolwent
UW, dobrze wspomina przedmioty poświęcone ekonomii, marketingowi, rynkowi
książki i prasy: pozwoliły mi zrozumieć pewne uniwersalne mechanizmy, które rządzą
produktami, niezależnie od ich formy czy
nośnika. Podkreśla też, że zaletą studiów
jest duży nacisk na zajęcia poświęcone komunikacji międzyludzkiej: rolą bibliotek jest
przecież zaspakajanie potrzeb ich użytkowników, a są to bardzo różne osoby i nie
zawsze potrafią jasno wyrazić swoje oczekiwania. Wiedza ta pomaga mi zarówno
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w kontaktach z klientami, jak i innymi
developerami. Damian został programistą.
Anita Kruk, która kilka lat temu ukończyła
UW, studia wspomina dobrze i radzi młodszym kolegom, żeby wykorzystali ten czas
maksymalnie. Mam na myśli programy
stypendialne, działalność w kołach naukowych i inne atrakcje, które pojawią się na
horyzoncie. Stypendia, wyjazdy zagraniczne,
praktyki studenckie w ciekawych miejscach
oraz przyjaźnie zawierane na całe życie to
stale pojawiający się pozytywny wątek we
wspomnieniach absolwentów. Niestety nie
brakuje też takich głosów: Poziom studiów
oceniam jako niski, były łatwe, co jednocześnie przekłada się na zarobki, gdy pracuje się w zawodzie. Sam zawód nie jest
poważany, mimo że często zdarzają się
bibliotekarze o naprawdę rozległych horyzontach. (Mikołaj Albrycht, absolwent UW)

o możliwościach zatrudnienia w różnych
instytucjach i poszukiwanych przez pracodawców kompetencjach, które posiadają
absolwenci bibliotekoznawstwa nie zacierają
niestety przykrego wrażenia.
Poproszeni przez nas o komentarz absolwenci UW w większości nie pracują jednak w zawodzie. Pomimo to często deklarują przydatność zdobytej wiedzy na studiach
w budowaniu swej kariery zawodowej. Ciekawa jest wypowiedź Piotra Kuskowskiego,
który od sześciu lat pracuje w globalnych
firmach audytorsko-doradczych, obecnie
na stanowisku menedżerskim związanym
z zarządzaniem wiedzą i badaniami rynkowymi. W moim przypadku wybór padł na
ścieżkę związaną z zarządzaniem informacją i wiedzą oraz świat korporacji, konkretnie zaś – branżę konsultingową, w której
zacząłem pracować już na studiach.
W ciągu pierwszych lat pracy w między-

I co dalej?
Studia nie zawsze przygotowują do wykonywania zawodu. Są pewnym etapem
w życiu, czasem mniej lub bardziej rozrywkowym, rozwijającym, inspirującym. Nie
sposób jednak nie zastanawiać się nad wyborem dalszej drogi i nie wyobrażać sobie
swego przyszłego miejsca pracy. Studenci
raczej jednogłośnie deklarują chęć poszukiwania pracy w bibliotekach, wydawnictwach, centrach informacyjnych i pokrewnych instytucjach. Michalina, studentka UW,
tak planuje swą przyszłość: zdecydowanie
bardziej chciałabym pracować w sektorze
związanym z informacją niż w bibliotece,
na przykład w sektorze prywatnym, w organizacjach pozarządowych zajmujących
się cyfryzacją, dostępem do informacji,
zbieraniem i udostępnianiem informacji.
Przez fora internetowe przewinęła się fala
narzekań na trudności ze znalezieniem dobrej, a zwłaszcza dobrze płatnej, pracy po
tym kierunku. Rzadko pojawiające się głosy

narodowych firmach doradczych zajmowałem się kolejno wyszukiwaniem informacji biznesowych, wyborem, zakupem
i wewnętrzną promocją baz danych i serwisów informacyjnych, a następnie projektowaniem i wdrażaniem systemów IT służących zarządzaniem informacją i wiedzą,
takich jak intranet czy CRM. W bardzo
wielu momentach mogłem wykorzystać
praktyczne umiejętności oraz koncepcje
wyniesione ze studiów. Nawet teraz, kiedy pracuję na samodzielnym stanowisku
kierowniczym, a moja kariera zawodowa
ewoluowała w kierunku doradztwa bizne-
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sowego i analiz rynkowych (wciąż w ramach konsultingu), ciągle czuję, że studia
do czegoś mi się jeszcze przydają.
Anita Kruk, po specjalizacji edytorskiej na
informacji naukowej i bibliotekoznawstwie
UW, pracuje jako redaktor w wydawnictwie
edukacyjnym. Pracę podjęła na ostatnim
roku studiów dziennych, z powodzeniem
łącząc obowiązki zawodowe z nauką oraz
przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej. Damian Patoka, programista, posiadając
silną potrzebę tworzenia próbował swoich
sił jako dziennikarz, fotograf i muzyk. O tym,
że nie będzie szukał zatrudnienia w bibliotece ani instytucjach pokrewnych przekonał się
w trakcie praktyk studenckich.

Piotr Kuskowski na podstawie swoich doświadczeń rekrutera ocenia, że absolwentom
z tytułem magistra bibliotekoznawstwa brakuje pewności siebie, kompetencji komunikacyjnych, umiejętności zaprezentowania swojej osoby. Z pewnością te predyspozycje potrzebne są wszystkim opuszczającym mury uczelni i przydałoby się, żeby w programie każdych
studiów było miejsce na naukę autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej, na planowanie kariery i doradztwo zawodowe. Takie przygotowanie jest przydatne nie tylko w czasie
rekrutacji, ale w trakcie całej drogi zawodowej. Wydaje się jednak, że absolwenci bibliotekoznawstwa nieźle sobie radzą w bibliotekach, mediatekach, wydawnictwach, archiwach,
księgarniach, centrach informacji naukowej, instytucjach zbierających i przetwarzających
informacje, szkolnictwie, ośrodkach badawczo-rozwojowych, placówkach kulturalnych i mediach. Pamiętać też trzeba, że praktyka czyni mistrza, profesjonalizm rodzi się w codziennym
wypełnianiu powierzonych zadań, doświadczaniu porażek i zawodowych sukcesów, a talenty
odkrywa się czasem zupełnie przypadkiem.
Autorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy podzielili się swoimi opiniami: studentom
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie,
studentom i absolwentom Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki Wam powstał ten tekst!
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Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej
www.umcs.pl

Lublin

Wydział Humanistyczny
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Nauk Historycznych
Instytut Historii i Archiwistyki
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
www.home.umk.pl

Katowice

Warszawa

Studia stacjonarne i niestacjonarne I, II, III stopnia

Wydział Historyczny
Instytut Informacji Naukowej i Studiów
Bibliologicznych

Studia podyplomowe:
• Bibliotekoznawstwo
• Informacja Naukowa
• Polityka Wydawnicza i Księgarstwo
• Zarządzanie Informacją i Technologia Informacyjna
• Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności

www.lis.uw.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński

Studia stacjonarne i niestacjonarne I, II, III stopnia

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Studia podyplomowe:
• Infobrokering i wywiad rynkowy

www.inib.uj.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
www.wpa.amu.edu.pl

Poznań

Wydział Humanistyczny
Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją
i archiwistyka

Białystok

Kielce

Wrocław

Łódź

Uniwersytet Łódzki
Wydział
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

Bydgoszcz

www.ukw.edu.pl

www.ibi.uni.wroc.pl

Studia stacjonarne i niestacjonarne I, II stopnia
• Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
Studia podyplomowe:
• Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

www.kbin.uni.lodz.pl/kbin

www.ujk.edu.pl/ibib

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Katedra Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej Zakład Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Filologiczny
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Studia stacjonarne I stopnia
• Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

filologia.up.krakow.pl/studia.html

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Wydział Humanistyczny
Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa

www.wsus.pl

Studia podyplomowe:
• Studia kwalifikacyjne w zakresie Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa,
• Tworzenie kolekcji cyfrowych,
• Nowe technologie dla kultury i administracji,
• Nowe technologie w warsztacie pracy nauczyciela
Studia stacjonarne i niestacjonarne I, II, III stopnia
Studia podyplomowe
• w Zakresie Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją,
• w Zakresie Kancelarii Tajnej i Ochrony Informacji Niejawnych
• Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją,
• w Zakresie Edytorstwa Komputerowego
Studia stacjonarne i niestacjonarne I, II, III stopnia
• Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Studia stacjonarne I stopnia
• Informacja w instytucjach e-społeczeństwa
Studia stacjonarne I stopnia
• Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Studia stacjonarne I stopnia
• Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia stacjonarne i niestacjonarne I, II stopnia
Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa.

www.inib.uwb.edu.pl

www.up.krakow.pl/whum/studia.html

Wydział Filologiczny
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej

Studia I stopnia
• Informacja w e-społeczeństwie
Studia I i II stopnia
• Informatologia stosowana

Studia podyplomowe
• Informacja naukowa, elektroniczna i bibliotekarstwo,
• Zarządzanie bibliotekami

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Kraków

Uniwersytet Śląski
Wydział Filologiczny
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
www.ibin.us.edu.pl

KIERUNKI BIBLIOTEKOZNAWCZE NA POLSKICH UCZELNIACH
Uniwersytet Warszawski

iinibumcs.blogspot.com/p/studia.html
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Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Studia podyplomowe:
• Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
• Zarządzanie Instytucjami Kultury

Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Humanistyczny
Instytut Filologii Polskiej
www.ifp.uz.zgora.pl

Studia stacjonarne i niestacjonarne I, II, III stopnia.
Studia podyplomowe
• Nowe technologie w edytorstwie,
• kwalifikacyjne dla bibliotekarzy,
• kwalifikacyjne dla nauczycieli bibliotekarzy
Studia stacjonarne i niestacjonarne I, II stopnia
Studia podyplomowe
• Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
• Publikowanie cyfrowe.

Studia podyplomowe
• Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
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EFEKTYWNA NAUKA
1

2

Ćwicz pamięć
Pracuj w ciszy i skupieniu

Mów do siebie! Nic tak nie pomaga w
utrwaleniu informacji, jak powtarzanie
zdobytej wiedzy na głos. Mów do
siebie, kolegów, sąsiadów, rodziny,
ćwicz przed lustrem…

Uporządkuj informacje
–– wypunktuj
–– używaj kolorowych flamastrów
–– streszczaj notatki
–– segreguj materiały tematycznie

Masz wyobraźnię wzrokowca?
Zwizualizuj, w głowie lub na kartce,
informacje, fragmenty książek czy
definicje, a zapamiętasz je w mig!

Przyswajaj wiedzę
regularnie,
w mniejszych dawkach

3

Angażuj różne zmysły –
wzrok, słuch, dotyk

4

Mnemotechnika
– zapamiętuj przez kojarzenie

Rozwiązuj testy!

Podczas czytania notatek,
spisuj na osobnej kartce pytania
„kontrolne”, użyj ich później do
sprawdzenia swojej wiedzy
A
B
C

5

Staraj się skupiać na jednej
rzecz naraz, multitasking jest
przereklamowany

6

Wyznaczaj sobie drobne
cele i przyznawaj za ich
osiągnięcie nagrody

8

Powiedz nudzie nie!

9

Zaglądaj do internetu tylko
wtedy, kiedy naprawdę go
potrzebujesz.

7

Pij dużo wody! Tylko

10

Baw się! Szukaj w nauce

dobrze nawodniony mózg może
pracować na pełnych obrotach

Śpij! Niewyspany mózg gorzej pracuje
i trudniej przyswaja wiedzę

Z
Z Z

Buduj ciągi skojarzeń oparte na
łatwych do zapamiętania słowach:
nazwach przedmiotów wokół ciebie,
tekście ulubionej piosenki, rymowanki,
kolorach tęczy, nazwach owoców

Gdy nauka zaczyna cię nużyć,
zmień coś – miejsce pracy, kubek
do kawy lub jego zawartość,
kup nowy notes albo kolorowe
długopisy. Rutyna nie każdemu
służy

Nie daj się
rozproszyć!

zabawy i w zabawie nauki

biblioteki nukat-u

tytuł ujednolicony [15/2015]

biblioteki nukat-u

Biblioteka Jagiellońska (Jagiellonka)
– nauk przemożnych perła
tekst: Małgorzata Wielek-Konopka
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Bogata zaś i gościnna Biblioteka Jagiellońska nęciła z daleka ustawicznie. Doraźne wypady do niej
podczas przerw świątecznych czy wakacyjnych nie mogły wystarczyć. Mieć ją stale pod ręką, pracować
nie utykając na wyrwach i brakach – jakaż natarczywa pokusa! Uległem jej 1.
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O historii Biblioteki Jagiellońskiej
słów zaledwie kilka
„Nauk przemożnych perła” – takim mianem król Kazimierz III
Wielki określa w akcie fundacyjnym z 12 maja 1364 r. Uniwersytet
w Krakowie (wówczas Studium Generalne), którego sercem od samego początku była Biblioteka. Biblioteka Jagiellońska – najstarsza polska książnica i największa polska biblioteka uczelniana świętuje w tym
roku wraz z Uniwersytetem 650-lecie utworzenia. W Uchwale Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r., ustanawiającej rok
2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego, czytamy: W murach Uniwersytetu Jagiellońskiego wzrosła bezcenna dla
polskiej i europejskiej kultury Biblioteka Jagiellońska […].
Zaczątek Biblioteki Jagiellońskiej (nazwa utrwalona w XIX w.) stanowił rozproszony w różnych gmachach Akademii Krakowskiej księgozbiór, pochodzący głównie z darów profesorów i wychowanków.
Za sprawą profesora teologii Tomasza Obiedzińskiego w 1515 r. biblioteka uniwersytecka znalazła swoje pierwsze lokum w XVI–wiecznym gmachu Collegium Maius u zbiegu ulic św. Anny i Jagiellońskiej. Księgozbiór zgromadzony początkowo w Librarii (zwanej Salą
Obiedzińskiego) był stale wzbogacany głównie poprzez darowizny

Collegium Maius, Sala Obiedzińskiego (fot. J. Krieger, ok. 1880 r.)

1. Tak o Bibliotece Jagiellońskiej pisał Stanisław Pigoń. Kiedy otrzymał z Uniwersytetu Jagiellońskiego propozycję objęcia katedry Wydziału Filozoficznego,
stanął przed trudną decyzją – czy opuścić ukochane Wilno i przenieść się do
Krakowa? We wspomnieniach przyznaje: Otóż te chwile rozdarcia – to zarazem
drugi moment, w którym w sposób decydujący zaważyła nad moim życiem ponęta
Biblioteki Jagiellońskiej.

Biblioteka Jagiellońska, nowe skrzydło gmachu z wejściem od ul. Oleandry (ze zbiorów BJ, fot. Magdalena Słowik)

czy zapisy testamentowe2. Innym źródłem pozyskiwania książek były
zakupy możliwe dzięki hojnym fundatorom oraz stałym funduszom
ustanawianym na rzecz Biblioteki. W 1773 r. taki fundusz ustanowiła
Komisja Edukacji Narodowej. W kolejnych latach istnienia na tempo
przyrostu zbiorów i rozwój Biblioteki bardzo istotny wpływ miały wydarzenia historyczne.
Collegium Maius było siedzibą Biblioteki aż do 1940 r., kiedy to
zbiory przeniesiono do budynku przy al. Mickiewicza. Zakończenie
budowy nowego gmachu Biblioteki Jagiellońskiej (1931-1939), będącego wówczas najnowocześniejszym budynkiem bibliotecznym
w Europie, zbiegło się z wybuchem II wojny światowej.
Niemcy pierwotnie planowali zaadaptować budynek biblioteki
na studio radiowe, ale po ekspertyzie technicznej wycofali się z tego
pomysłu i podjęli decyzję o zachowaniu bibliotecznego charakteru
2. Liber benefactorum (Lista darczyńców) przechowywana w Oddziale Rękopisów
BJ zawiera wiele wybitnych nazwisk, z których nie sposób wybrać tych „najważniejszych”

budynku – Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego została przekształcona w niemiecką Staatsbibliothek Krakau. Przeprowadzka
przedwojennych zbiorów odbyła się pod nadzorem dr. Gustawa
Abba, dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Berlinie. W przeciągu
62 dni 643 937 tomów w 13 200 skrzyniach zostało przewiezionych
do nowego gmachu Biblioteki.
Czas okupacji to dla Biblioteki Jagiellońskiej okres walki o ochronę polskich dóbr kultury, a także szukanie sposobów na nieoficjalne
udostępnianie zasobów naukowcom i studentom uczęszczającym
na tajne komplety. Niewątpliwie to, że zbiory Biblioteki Jagiellońskiej
nie ucierpiały zbytnio w trakcie wojny, a przy tym mogło z nich także
w tych trudnych czasach korzystać środowisko naukowe Krakowa,
zawdzięczamy ówczesnemu dyrektorowi biblioteki – Edwardowi
Kuntzemu i polskim bibliotekarzom.
Okres powojenny to czasy gwałtownego przyrostu zbiorów bibliotecznych. Wpływy roczne w tym czasie wynosiły do ok. 40 000
woluminów. Znaczne powiększenie księgozbioru stało się impulsem
do przeprowadzenia w latach 1961-1963 rozbudowy gmachu, a następnie w latach 1995-2001 wybudowania nowego skrzydła Biblioteki.

biblioteki nukat-u
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Ostatnie 20 lat istnienia Biblioteki Jagiellońskiej to czas wielkich
przemian, ściśle związanych z rewolucją technologiczną, która pociągnęła za sobą wieloaspektowe przeobrażenia w funkcjonowaniu
Biblioteki. W 1991 r. Biblioteka Jagiellońska postawiła pierwsze kroki
na drodze do automatyzacji podstawowych procesów bibliotecznych, tworząc lokalną sieć biblioteczną. Rok później (1992) władze
Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęły niezwykle ważną decyzję
w sprawie komputeryzacji Biblioteki – podpisano kontrakt z firmą
VTLS na zakup zintegrowanego systemu bibliotecznego Virginia
Tech. Library System (VTLS). Środki na ten cel pozyskano z fundacji A.W. Mellona i Komitetu Badań Naukowych. W czerwcu 1993 r.
uruchomiony został Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejny milowy krok, który bardzo istotnie
przyspieszył tworzenie cyfrowej informacji o zbiorach Biblioteki, to
przystąpienie do współtworzenia Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT). Ostatnim etapem wchodzenia w świat
cyfrowy było uruchomienie w 2010 r. Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, w której obecnie3 dostępnych jest 252 966 publikacji.
Dzieje Biblioteki Jagiellońskiej to przede wszystkim dzieje księgozbioru krakowskiej książnicy, ale czym byłyby książki bez ich czytelników, badaczy, miłośników i strażników? Mury Biblioteki pamiętają
wiele sławnych postaci: Annę Jagiellonkę, Stefana Batorego, Jana III
Sobieskiego i innych monarchów przechadzających się po Collegium
Maius. Znają też dobrze Stanisława Wyspiańskiego „pomieszkującego” w czytelni budynku przy ul. św. Anny. Pamiętają Helenę Modrzejewską wciąż obdarzającą bibliotekę nowymi nabytkami – a to
afiszem ze swej nowej sztuki, innym razem czasopismami przywiezionymi z zagranicznych podróży i Jana Matejkę, który spędzał tu wiele
czasu na korzystaniu ze zbiorów, skrzętnie podsuwanych mu przez
starszego brata – Franciszka, pracownika Biblioteki Jagiellońskiej. Nie
sposób wymienić wszystkich jej gości i stałych bywalców4.
Historia Biblioteki to również historie życia i osiągnięć jej pracowników i kolejnych dyrektorów: Jerzego Samuela Bandtkiego, Józefa
Muczkowskiego, Karola Estreichera, etc. Wciąż krążą o nich opowieści jak ta dotycząca Karola Estreichera (Seniora) i jego wiernego towarzysza – pieska Dżimusia: Stary dyrektor Biblioteki co rano przechodził jej sale, a przed nim sunął charcik dając znać studiującym
i służbie, że zbliża się kierownik instytucji, który każdemu objaśnień
udzieli, książki doradzi, a nawet sam przyniesie. (Estreicher, 1957)
Historia Biblioteki Jagiellońskiej to o wiele, wiele więcej niż opowiedziano powyżej…
3. Stan z dnia 06.10.2014
4. Wiele ciekawostek związanych z Biblioteką można znaleźć w „Kalendarzu Krakowskim” na rok 2013, który w całości został poświęcony Bibliotece
Jagiellońskiej
5. Stan z dnia 30.09.2014, [online], www.bj.uj.edu.pl/zbiory-biblioteczne-uj [dostęp: 30.09.2014]
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Miejsce, gdzie się pergamin
spotkał z komputerem
Księgozbiór Biblioteki Jagiellońskiej stanowią zbiory wielodyscyplinarne, łączące nowoczesność z tradycją. Są wśród nich niezwykle
cenne obiekty, będące świadectwem minionych czasów, rozwoju
myśli i nauki oraz przykładem kunsztu drukarskiego i introligatorskiego. Spośród całej rzeszy niezwykle cennych dokumentów swoje
schronienie znalazły w Bibliotece Jagiellońskiej takie skarby jak:
• najwcześniejszy ze znanych (ok. 1408 r.) przekaz tekstu
Bogurodzicy z nutami
• Almanach Cracoviense ad annum 1474. Kraków, Kasper
Straube, 1473
(pierwszy druk, który ukazał się na ziemiach polskich, odnaleziony w 1844 r. za biblioteczną szafą, w trakcie remontu budynku Collegium Maius)
• De revolutionibus orbium coelestium libri VI. Nürnberg, Johannes Petreius, 1543 (egzemplarz pierwszej edycji dzieła Mikołaja Kopernika)
• iluminowany Kodeks Behema z początku XVI w.
• Banderia Prutenorum Jana Długosza
• Klaudiusza Ptolemeusza Cosmographia (ok. 1465-1475)
• Abrahama Orteliusza Theatrum orbis terrarum. Antwerpia,
1575
• autografy i pierwodruki dzieł m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Stanisława Wyspiańskiego, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Marii Szymanowskiej, Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego i in.
Ogólna liczba zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego wynosi aktualnie5 7 305 236 woluminów i jednostek. Od momentu przeniesienia zbiorów z Collegium Maius do gmachu przy
al. Mickiewicza księgozbiór powiększył się o 6 635 629 woluminów.
Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej to 5 279 566 wol. i jednostek, pozostałe
zasoby znajdują się w magazynach innych bibliotek UJ.
W Bibliotece Jagiellońskiej znajdziemy właściwie wszystkie typy
dokumentów. Obok zbiorów tradycyjnych starych i współczesnych,
wśród których są: bezcenne rękopisy, stare druki, mapy, grafiki, nuty,
dokumenty dźwiękowe muzyczne, dokumenty życia społecznego,
druki ulotne, książki i czasopisma, Biblioteka gromadzi także dokumenty elektroniczne, filmy, audiobooki, mikroformy. Od 2010 r. Biblioteka prowadzi intensywną digitalizację zbiorów, udostępniając
je w postaci plików DjVu lub plików audio i video w Jagiellońskiej
Bibliotece Cyfrowej. Oprócz dokumentów zabezpieczanych przed
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„Bogurodzica” (ze zbiorów BJ)

„Kodeks Behema” (ze zbiorów BJ)

m.in. degradacją spowodowaną kwaśnym papierem, do biblioteki cyfrowej trafiają także zdigitalizowane współczesne materiały naukowe oraz egzemplarz obowiązkowy przekazywany
do Biblioteki Jagiellońskiej także w postaci cyfrowej.
Zbiory tradycyjne
•
Wydawnictwa zwarte – 2 483 206 wol.
•
Czasopisma – 958 333 wol.
Zbiory specjalne: 1 838 027 jedn.
•
Rękopisy – 33 208 jedn.
•
Stare druki – 106 752 jedn. (w tym 3 666 inkunabułów)
•
Zbiory kartograficzne – 57 301 jedn.
•
Zbiory graficzne – 59 301 jedn.
•
Muzykalia – 44 332 jedn.
Zbiory elektroniczne
•
zbiory elektroniczne zinwentaryzowane – 17 345 jedn.
•
zbiory licencjonowane, do których BJ opłaciła dostęp – 173 994 jedn.
•
materiały zdigitalizowane przez Bibliotekę – 219 509 jedn.
Współcześnie Biblioteka Jagiellońska gromadzi zbiory biblioteczne przede wszystkim
w oparciu o egzemplarz obowiązkowy, którego historia, w kontekście Biblioteki Jagiellońskiej,
sięga 1807 r., kiedy to na mocy wydanego wówczas dekretu wydawcy, drukarze i autorzy zobowiązani zostali do przekazywania Bibliotece jednego egzemplarza każdego druku, który ukazał
się na terenie Galicji Zachodniej. W późniejszym okresie obowiązek rozszerzono na terytorium
całego kraju, a od 1968 roku, zgodnie z zapisami Ustawy o bibliotekach, Biblioteka Jagiellońska

„Cosmographia” Ptolomeusza (ze zbiorów BJ)

otrzymuje wszystkie wydawnictwa opublikowane na terenie Polski, już nie w jednym, ale
w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich jest
wieczyście archiwizowany, natomiast drugi
przeznaczony do udostępniania. Poza egzemplarzem obowiązkowym, który stanowi główne źródło wpływów, zasoby uzupełniane są
drogą darów, kupna i wymiany. Część zbiorów
Biblioteki Jagiellońskiej stanowią także depozyty, tj. księgozbiór Klasztoru OO. Kamedułów w Krakowie, czy wyjątkowy ze względu na
swą formę depozyt cyfrowy – kopie cyfrowe
starodruków i druków medycznych z prywatnych zbiorów Profesora Janusza Skalskiego,
kierownika Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej
Collegium Medicum UJ, a prywatnie bibliofila i kolekcjonera instrumentów medycznych
z minionych epok i współczesnych. W kolekcji
Bibliotheca Medica prof. Janusza Skalskiego,
dostępnej w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej,
znajdują się dzieła, których nie posiada Biblioteka Jagiellońska i które są rzadkością w innych
polskich bibliotekach. Uzupełnieniem kolekcji
są wystawy wirtualne.
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współkatalogowania i dotąd nie zostały odnotowane w katalogu
centralnym. Obecnie ponad 200 bibliotekarzy UJ (w tym ok. 100
pracowników BJ) wprowadza dane do katalogu NUKAT, współtworząc centralną informację o zbiorach bibliotek polskich. Biblioteka
Jagiellońska jest częścią katalogu centralnego od samego początku
jego istnienia. Staramy się nie tylko wspólnie tworzyć metadane, ale
również współdziałać w zakresie porządkowania bazy, wprowadzania narzędzi wspomagających prace katalogowe oraz tworzyć standardy katalogowania i czuwać nad ich przestrzeganiem.

Bibliotheca Universitatis Cracoviensis
/ Bibliotheca Patria
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Współczesne magazyny Biblioteki Jagiellońskiej (ze zbiorów BJ)

Głównym źródłem informacji o zbiorach
dostępnych w Bibliotece Jagiellońskiej jest
Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek
UJ oraz tradycyjne katalogi kartkowe. Druki
znajdujące się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej wydane do roku 1949 rejestruje Katalog
Podstawowy (tzw. Stary Katalog) dostępny
aktualnie w postaci cyfrowej (zeskanowane
karty katalogowe). Wszystkie książki i czasopisma, które wpłynęły do biblioteki od 1994 r.
są opracowane w katalogu komputerowym.
Komputerowe opracowanie zbiorów specjalnych wdrażane jest w miarę zatwierdzania instrukcji katalogowania kolejnych
typów dokumentów w formacie MARC21,
w tworzeniu których Biblioteka Jagiellońska
6. Stan bazy na koniec września 2014 r.

bierze aktywny udział. Równolegle z katalogowaniem bieżącego wpływu prowadzone
jest opracowanie retrospektywne; także
zbiory digitalizowane, zanim trafią do biblioteki cyfrowej, są skatalogowane w katalogu
komputerowym, z którego dane po konwersji do formatu Dublin Core wykorzystywane
są do tworzenia opisu obiektów cyfrowych.
Do 2002 r. katalogowanie zasadniczo
odbywało się lokalnie. Wyjątek stanowiły
czasopisma (Centralna Kartoteka Czasopism, BUG) oraz hasła wzorcowe (Centralna
Kartoteka Haseł Wzorcowych, BUW). Po
10 latach katalogowania zbiorów w bazie
lokalnej, Biblioteka przystąpiła do współtworzenia katalogu centralnego NUKAT, co
istotnie wpłynęło na przyspieszenie opracowania księgozbioru i umożliwiło uruchomienie opracowania retrospektywnego.

Aktualnie w bazie Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się 1 151 167 rekordów
bibliograficznych6, z których ponad 70%
zostało wprowadzonych w procesie współkatalogowania. Dodatkowo w latach 20092012 Biblioteka Jagiellońska uczestniczyła
w projekcie realizowanym przez Bibliotekę
Uniwersytecką w Warszawie: "NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej", którego zadaniem było scalenie danych z katalogów
lokalnych z katalogiem NUKAT. W ramach
tego przedsięwzięcia zintegrowanych zostało 119 550 rekordów bibliograficznych
znajdujących się w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ z odpowiednikami, które zawiera baza NUKAT oraz
przekazano do katalogu centralnego 55
233 opisów publikacji, które zostały wprowadzone do KKZBUJ przed rozpoczęciem

Trwający od 650 lat związek z Uniwersytetem jednoznacznie
wskazuje na zasadniczą funkcję, którą pełni Biblioteka Jagiellońska:
jest ona przede wszystkim biblioteką główną Uniwersytetu Jagiellońskiego i wraz z pozostałymi 45 bibliotekami UJ tworzy zwarty system
biblioteczno–informacyjny. Ze względu na swoją bogatą historię
i niezwykle cenne zbiory, stanowiące skarby kultury polskiej i światowej, książnica pełni także funkcję biblioteki narodowej, a znaczna
część jej zbiorów zaliczana jest do narodowego zasobu bibliotecznego. Bibliotheca Patria – tym mianem Biblioteka Jagiellońska określana jest już od czasów Karola Estreichera (druga połowa XIX w.).
Z tych dwóch funkcji jakie pełni Biblioteka Jagiellońska wynikają
zadania, które niejednokrotnie są trudne do pogodzenia. Biblioteka
ma przede wszystkim służyć środowisku naukowemu, szeroko udostępniając swe zasoby, a jednocześnie archiwizować polską produkcję
wydawniczą i chronić materiały biblioteczne stanowiące dziedzictwo
narodowe, by zachować je dla potomności. Dbałość o sumienne wypełnianie obu tych zadań od samego początku była przedmiotem
troski kolejnych dyrektorów Biblioteki Jagiellońskiej.
Jak zachować książki w jak najlepszym stanie dla wielu pokoleń,
jednocześnie udostępniając je żądnym wiedzy uczonym, pozwalając
im czerpać z bogactwa zasobów bibliotecznych?
Sposobów zabezpieczania zbiorów było wiele, zmieniały się one
wraz z rozwojem nauki i cywilizacji. Dla przykładu 26 sierpnia 1672 r.
została ogłoszona przez papieża Klemensa X Bulla, grożąca ekskomuniką każdemu, kto przywłaszcza sobie dzieła z Biblioteki Uniwersytetu
Krakowskiego. Jeszcze do lat 30-40. XIX wieku co cenniejsze książki
w salach Obiedzińskiego były przykute solidnymi łańcuchami, nawet nie tyle ze względu na studentów, co uczonych, którzy chętnie
książki pożyczali, ale niechętnie je zwracali. Najczęściej trzymali je
w domu przez całe życie i dopiero w obliczu śmierci i przyszłej męki
za nieoddane książki ostatnią wolą decydowali o zwrocie (Chwalba, 2005). Aktualnie niewątpliwą pomocą w realizacji powierzonych
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jej zadań są dla Biblioteki Jagiellońskiej 2 egzemplarze obowiązkowe
oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.
Do podstawowych obowiązków, które wypełnia Biblioteka poza
udostępnianiem i ochroną zbiorów należy także prowadzenie działalności: bibliograficznej, naukowej, dokumentacyjnej, wydawniczej,
edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej. Zadania
realizowane są przez zespół liczący obecnie 336 osób zatrudnionych
w 11 Oddziałach podzielonych na 30 Sekcji. Biblioteka Jagiellońska
to niezmiennie aktywny ośrodek naukowy, informacyjny, kulturalny
i edukacyjny. To miejsce, gdzie odbywają się niezwykłe wystawy (np.
coroczna wystawa towarzysząca Wielkanocnemu Festiwalowi Ludwiga van Beethovena), spotkania autorskie, krajowe i międzynarodowe konferencje, gdzie prowadzone są szkolenia i warsztaty dla studentów i pracowników (tj. cykl wykładów Ars Quaerendi), warsztaty
dla katalogujących, lekcje biblioteczne. Tutaj realizowane są wielkie
projekty rządowe tj. "Kwaśny papier", czy Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN) lub zadania finansowane ze środków unijnych
tj. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, mające na celu ochronę zbiorów
polskich bibliotek.
Dzisiejsza Biblioteka Jagiellońska, choć coraz bardziej cyfrowa, hybrydowa i wirtualna, to nadal ta sama „Jagiellonka” co przed wiekami.
To przede wszystkim miejsce, gdzie wciąż powstają ważne projekty,
gdzie rodzą się i są realizowane nowatorskie idee.
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CKHW – przepustka
do globalnego rynku
informacji?
tekst: Leszek Śnieżko
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Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych (CKHW),
tworzona od ponad dwudziestu lat przez biblioteki
uczestniczące w procesie współkatalogowania
w ramach katalogu NUKAT, jest bez wątpienia
wielkim osiągnięciem polskiego bibliotekarstwa.
Mimo początkowych oporów ze strony części
bibliotekarzy szybko udowodniła swoją przydatność
w usprawnianiu dostępu do bibliotecznych
zasobów i stała się jednym z głównych filarów
centralnego katalogu.

OPISY
BIBLIOGRAFICZNE

C

o więcej, nie bez satysfakcji możemy stwierdzić, że wprowadzone na początku funkcjonowania CKHW standardy tworzenia
rekordów kartotekowych pozwoliły na opracowywanie danych
wysokiej jakości, które z powodzeniem spełniają swoją rolę nie tylko
w naszym katalogu, ale również w Międzynarodowej Wirtualnej Kartotece Haseł Wzorcowych (VIAF). Czy możemy jednak poprzestać
na tym, co udało nam się osiągnąć do tej pory? Niestety nie. Oczekiwania i potrzeby użytkowników zasobów bibliotecznych ulegają
zmianie, a wraz z nimi zmianie ulegać musi również sposób funkcjonowania bibliotek. Temat ten był wielokrotnie poruszany w fachowej
literaturze, nie będę więc kolejny raz analizował problemów związanych z wpływem wywieranym przez Google na umysły naszych czytelników i groźbą wyparcia bibliotek z rynku usług informacyjnych.
Chciałbym natomiast spróbować zastanowić się nad tym, jaką rolę
mogą odegrać kartoteki haseł wzorcowych w procesie przystosowywania się bibliotek do funkcjonowania w tej nowej rzeczywistości.
Moim zdaniem mogą odegrać tutaj bardzo istotną rolę, powinniśmy
jednak zmienić sposób postrzegania ich miejsca w naszej pracy.

Obecnie, bez względu na to jak bardzo doceniamy ich znaczenie,
kartoteki uważane są za produkt uboczny procesu katalogowania.
Głównym celem pracy katalogera jest stworzenie opisu bibliograficznego, natomiast rekordy khw powstają „tak jakby przy okazji”.
Przypisuje się im jedynie rolę pomocniczą, same w sobie natomiast
nie stanowią większej wartości. Znajduje to swoje odzwierciedlenie
w zasadach tworzenia tych rekordów. Zakładają one, że w rekordach
należy uwzględniać te informacje, które będą miały istotne znaczenie z punktu widzenia katalogerów oraz użytkowników naszych
zasobów. Tymczasem w świecie bibliotekarskim pojawiają się głosy
sugerujące potrzebę odwrócenia tej hierarchii wartości. W myśl tych
głosów to właśnie rekordy khw powinny stać się głównym obiektem
zainteresowania bibliotekarzy i to one, a nie opisy bibliograficzne,
mogą pomóc bibliotekom uzasadnić swoją przydatność w budowaniu dostępu do informacji.
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Na jakiej podstawie formułowane są
takie opinie, czy nie idą one zbyt daleko?
Z pewnością tak, jeśli patrzymy na biblioteki
w tradycyjny sposób, czyli jak na instytucje
zajmujące się gromadzeniem zbiorów i udostępnianiem ich czytelnikom. Jeśli jednak
spojrzymy na biblioteki jak na producentów
informacji, która ma funkcjonować w szerszym, nie tylko bibliotecznym, kontekście,
wówczas okazuje się, że powyższe stwierdzenia nie są pozbawione racji bytu. Głosiciele
tej śmiałej tezy wskazują na fakt, że rekordy
khw są bardziej unikatowym i bardziej atrakcyjnym towarem, jaki biblioteki mogą zaoferować na globalnym rynku informacji, niż
dane bibliograficzne, które mogą zostać pozyskane z innych źródeł (wydawcy, dystrybutorzy). Poza bibliotekami nikt nie dysponuje
tak obszernymi bazami danych wzorcowych.
Czy jednak istnieje zapotrzebowanie na takie
dane? Oczywiście tak. Przykładu nie trzeba
szukać długo. Przypuszczam, że każdy z nas
wielokrotnie próbował znaleźć w Internecie informacje dotyczące konkretnej osoby.
Często jest to dość frustrujące doświadczenie, ponieważ informacje odnoszące się do
poszukiwanej osoby przemieszane są zazwyczaj z informacjami na temat zupełnie innych
osób o tym nazwisku. Wprowadzenie porządku w tym zakresie w skali całego Internetu nie byłoby prostym przedsięwzięciem,
z całą pewnością jednak dane biblioteczne
mogłyby być wykorzystane do stworzenia
powiązań między zasobami informacyjnymi gromadzonymi przez instytucje z sektora
dziedzictwa kulturowego. W Polsce jesteśmy
jednak bardzo odlegli od zrealizowania nawet
tego skromniejszego scenariusza, podczas
gdy w innych krajach (np. Niemcy) temat
jest omawiany znacznie szerzej. Obserwując
toczące się tam dyskusje, można wysnuć
wniosek, że pełne wykorzystanie potencjału

tkwiącego w naszych kartotekach wymagałoby spełnienia dwóch warunków. Pierwszy
z nich to wprowadzenie pewnych zmian
w strukturze rekordów, drugi to stworzenie,
na użytek instytucji, które nie posługują się
formatem marcowskim, dodatkowej formy
udostępniania danych.
Na czym miałyby polegać zmiany
w strukturze? Obecnie większość danych
wprowadzanych do naszych rekordów
zapisywana jest w postaci trudnej do automatycznego przetwarzania. Problem
ten oczywiście nie dotyczy tylko polskich
kartotek, dlatego też w ostatnich latach format MARC 21 został poddany znaczącym
modyfikacjom, które mają pozwolić na poprawienie struktury rekordów. I tak np. dane
biograficzne, które aktualnie zapisujemy
w polu 667, mogłyby zostać rozpisane na kilka odrębnych pól, co znacząco zwiększyłoby
czytelność zawartych w rekordzie danych.
Sposobem na spełnienie drugiego warunku
mogłoby być oferowanie naszych danych
w postaci linked data, czyli wykorzystanie
technologii internetowej, która, w oparciu
o jednoznaczne identyfikatory, pozwala
na wiązanie między sobą danych pochodzących z różnych źródeł. Oba warunki są
bardzo ściśle ze sobą powiązane. Spełnienie
tylko jednego z nich nie będzie pozwalało na
wykorzystanie pełnego potencjału tkwiącego w kartotekach. Ograniczając się do zmiany struktury rekordów pozbawimy się możliwości rozszerzenia dialogu z instytucjami
spoza kręgu bibliotecznego, a ograniczając
się jedynie do udostępnienia danych w postaci linked data, zaoferujemy dane, które nie
będą zgodne z aktualnymi standardami.
Podsumowując chciałbym stwierdzić,
że na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat
stworzyliśmy kartotekę, która zasługuje na
ogromne uznanie. Jeśli jednak chcemy, aby
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ten wysiłek nie został zaprzepaszczony, musimy decydować się na znaczące zmiany, które
czasami mogą wiązać się z dodatkowym nakładem pracy. Warto jednak podjąć to wyzwanie, ponieważ kartoteki będą odgrywać
coraz istotniejszą rolę w naszej pracy i jeśli
chcemy pozostać ważnym graczem na rynku usług informacyjnych, musimy mieć do
zaoferowania produkt, który będzie odpowiadał oczekiwaniom odbiorców.
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Dawanie i branie…, czyli
współkatalogowanie
w NUKAT (cz. 3)
tekst: Iwona Wiśniewska

Poprzednie dwie części naszego mini-cyklu o współpracy poświęcone były narzędziom
informatycznym, które mają ułatwiać i usprawniać pracę bibliotekarzy w zakresie tworzenia
i modyfikowania rekordów khw oraz rekordów bibliograficznych. Każda z bibliotek współpracujących
z Centrum NUKAT może sama zdecydować, z których pomocy będzie korzystała, w jakim zakresie
zautomatyzuje współpracę oraz na ile może i chce zaoszczędzić czas katalogerów.

W

spółpraca wg Słownika języka polskiego to między innymi wspólne
funkcjonowanie wraz z innymi elementami
w ramach całości organizmu lub maszyny.
Katalog NUKAT za taki organizm lub maszynę można uznać. Dlatego, aby współpraca
była płynna i efektywna, na każdej z bibliotek
ciążą także obowiązki związane z uczestniczeniem w przedsięwzięciu, jakim jest współtworzenie katalogu centralnego. Dwa rodzaje współpracy – bierna i czynna – wcale nie
oznaczają, że od bibliotek oczekujemy różnych działań. Etap współpracy czynnej, który
najczęściej poprzedza współpraca bierna,
ma bardziej rozszerzony zakres wymagań ze
względu na możliwość aktywnego włączenia
się biblioteki w budowanie katalogu central-

nego. Szczegółowe informacje o wszystkich zadaniach, do których biblioteka się zobowiązuje
zgłaszając akces do współpracy, przekazywane są w trakcie pierwszego szkolenia przeprowadzanego w Centrum NUKAT, a potem wielokrotnie przypominane przy różnych okazjach.
Jest jednak sprawą dla nas oczywistą, że w natłoku spraw związanych z koniecznością reorganizacji codziennej pracy, nauką obsługi nowego oprogramowania pewne sprawy organizacyjne mogą umknąć. Dlatego chcemy tu przedstawić zestawienie obowiązków, o których osoby
odpowiedzialne za współpracę w poszczególnych bibliotekach muszą pamiętać.

Aktualizacja danych o współpracy
W bibliotekach przystępujących do współtworzenia katalogu NUKAT musi zostać wyznaczona osoba odpowiedzialna za współpracę. To do tej osoby trafia wszelka korespondencja z Centrum NUKAT. Osoba ta odpowiada również za rozpowszechnianie w swojej bibliotece informacji, procedur, ustaleń przekazywanych z Centrum. W końcu to za jej
pośrednictwem wyjaśniane są różne wątpliwości dotyczące rutynowej pracy bibliotekarzy.
Osoba odpowiedzialna za współpracę (dla nas – bibliotekarz systemowy) musi przejść

tytuł ujednolicony [15/2015]

w Centrum NUKAT kompleksowe szkolenie, w trakcie którego dowiaduje się o swoich obowiązkach i zadaniach. Wśród nich są:
szkolenie pracowników biblioteki, zgłaszanie
osób uprawnionych do współpracy lub takie
uprawnienia tracących, informowanie o osobach zajmujących się obsługą współpracy
informatycznej w macierzystej bibliotece,
o zmianach adresów www (biblioteki, katalogu, struktury linku do katalogu lokalnego),
adresów e-mailowych służących do obsługi
współpracy. Z Centrum NUKAT, za pośrednictwem bibliotekarza systemowego, do katalogerów docierają także materiały szkoleniowe, wskazówki oraz procedury dotyczące
organizacji współpracy. Za ich stosowanie
w każdej bibliotece odpowiada bibliotekarz
systemowy. Do niego kierowane są również
informacje o konieczności doszkolenia poszczególnych osób lub uwagi o często powtarzających się błędach merytorycznych
popełnianych przez bibliotekarzy.
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Aktualizacja bazy lokalnej
Na adres bibliotekarza systemowego (głównie, chociaż czasami i na inne wskazane
adresy emailowe) przesyłane są codziennie
wykazy rekordów usuniętych z bazy. Biblioteki, podpisując porozumienie o współpracy, zobowiązują się do systematycznej
aktualizacji danych w katalogach lokalnych.
Temu służy informacja o rekordach usuniętych z bazy, która powinna być na bieżąco weryfikowana w katalogu biblioteki.
Dodatkowym sprawdzeniem tego punktu
zawieranego porozumienia jest coroczne
porównanie baz, które daje pełen obraz aktualizacji danych we wszystkich ośrodkach.
Obowiązkiem biblioteki jest również dbanie
o to, aby rekordy khw i bibliograficzne przejęte z katalogu NUKAT w bazie lokalnej miały
tę samą wartość informacyjną, co rekordy
w bazie centralnej. Są to zadania wszystkich

bibliotekarzy systemowych, bez względu
na realizowany rodzaj współpracy. Każda
z powiązanych z katalogiem NUKAT baz lokalnych musi być lustrzanym odbiciem bazy
centralnej w części, która powstaje w ramach
współkatalogowania. Dlatego równie ważne,
co usuwanie rekordów zbędnych, jest prowadzenie aktualizacji tych rekordów, które
zostały zmodyfikowane w bazie NUKAT.
O pomocniczych narzędziach informatycznych do „śledzenia zmian” mowa jest na każdym szkoleniu dla informatyków.

Rekordy w statusach
roboczych
Bibliotekarze systemowi i katalogerzy zobowiązani są do odpowiadania na pytania administratorów lub kolegów z innych
bibliotek i wyjaśniania wątpliwości związanych z rekordami bibliograficznymi dla
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poszczególnych dokumentów. Korespondencja ta powinna być prowadzona poza
rekordami. Jeśli prośby o wyjaśnienia wpisywane są do rekordów bazowych, to obowiązkiem wszystkich zainteresowanych jest
jak najszybsza reakcja na pytania zawarte
w rekordzie. Rekordy znajdujące się w jednym ze statusów roboczych (Mod1, Czekaj,
Zatrzymany0, Zatrzymany1, Konsultacje)
są niedostępne dla innych użytkowników
bazy. Przedłużające się wyjaśnianie kwestii
poruszanych w rekordach lub pozostawianie
takich rekordów bez reakcji powoduje dodatkową pracę dla administratorów i wszystkich osób zaangażowanych w wyjaśnienie
danego problemu.

Centralna informacja
o zbiorach
Biblioteka, która ukończyła szkolenie w zakresie współpracy biernej, zobowiązana
jest rozpocząć pobieranie rekordów z bazy
NUKAT. Każdy przejęty do katalogu lokalnego rekord bibliograficzny musi zostać powiązany z rekordem oryginalnym znajdującym
się w katalogu NUKAT. Tym powiązaniem
jest symbol biblioteki dodawany w polach
9XX rekordu bibliograficznego przy użyciu
klienta systemu VIRTUA. Wszystkie rekordy
oznaczone w ten sposób w katalogu NUKAT
powinny mieć swoje odpowiedniki w bazie
lokalnej oraz odwrotnie – każdy rekord pobrany do bazy lokalnej powinien zostać oznaczony symbolem w katalogu centralnym.
Sprawdzeniu zgodności stanu obu zbiorów służy przeprowadzane od kilku lat porównanie symboli, które od ubiegłego roku
wzbogacone zostało o sprawdzanie aktualności rekordów bibliograficznych w bazach
lokalnych (pole 005 z datą ostatniej modyfikacji rekordu). Rozbieżności ujawnione w trakcie corocznego porównania baz
powinny być przez bibliotekę wyjaśnione
i usunięte, ponieważ zaniedbania w tym

zakresie mogą zaowocować dalszym wzrostem niespójności baz. Narzędzie informatyczne do systematycznej kontroli dodawanych symboli dostępne jest na serwerze
ftp, o czym była mowa w poprzedniej części (zobacz: „Tytuł Ujednolicony” 13/2014).
Równie ważnym punktem w tworzeniu
centralnej informacji o zbiorach polskich
bibliotek naukowych jest przekazanie do
Centrum NUKAT poprawnie skonfigurowanej struktury linku, na podstawie którego uruchamiane jest powiązanie między rekordem
w katalogu NUKAT, a jego kopią w katalogu
lokalnym. Stałym i niezmiennym elementem
powiązanych rekordów jest numer kontrolny z pola 035. W każdym systemie struktura
takiego linku jest inna i za jej poprawność
odpowiadają informatycy w poszczególnych
ośrodkach. Oni powinni sygnalizować osobom odpowiedzialnym za współpracę z katalogiem centralnym każdą zmianę w strukturach tych linków. Ta informacja musi
następnie trafić do Centrum NUKAT, aby
utrzymane zostało powiązanie między rekordami w katalogu NUKAT a ich kopiami
w katalogach bibliotek partnerskich. Każda
niezgodność w tym zakresie powoduje, że
użytkownicy tracą możliwość łatwego i bezpośredniego przejścia z opisu na poziomie katalogu centralnego do baz lokalnych, w których mogą sprawdzić sygnatury i dostępność
egzemplarzy w poszczególnych bibliotekach.

Szkolenia, konferencje
Przedstawiciele bibliotek uczestniczących
w tworzeniu katalogu centralnego biorą
udział w obowiązkowym szkoleniu online
dla bibliotek rozpoczynających współpracę
bierną oraz w drugim, częściowo stacjonarnym, szkoleniu dla bibliotek podejmujących
współpracę czynną. Inne szkolenia i warsztaty organizowane przez Centrum NUKAT są
dobrowolne, a obecność na nich deklarują
najczęściej osoby zainteresowane tematem.

Od około trzech lat głównym kanałem prowadzenia warsztatów i szkoleń są webinaria
pozwalające oszczędzić czas i koszty uczestnictwa w wydarzeniu. Administratorzy
Centrum NUKAT starają się przygotowywać tematyczne szkolenia, kiedy obserwują, że jakieś zagadnienie stwarza problemy
bibliotekarzom. Apelujemy także do bibliotek
o zgłaszanie tematów szkoleń, które powinny odbyć się w ramach działalności Centrum.
Wspólne doskonalenie zawodowe przynosi
efekty, w ten sposób możemy wypracowywać lepsze rozwiązania, formułować zasady i wzajemnie uczyć się ich stosowania.
Konferencje naukowe organizowane przez
Centrum NUKAT cieszą się uznaniem
w środowisku bibliotekarskim. To w trakcie
ich trwania niejednokrotnie ogłaszane są
przełomowe projekty lub zadania, których
realizacja może podnieść poziom informacji
o zbiorach bibliotek naukowych oraz być
kolejnym krokiem w pogoni za światowymi
rozwiązaniami w dziedzinie bibliotekarstwa
i informacji naukowej.
Omówione pokrótce obowiązki i zadania bibliotek oraz ich przedstawicieli niech
będą wskazówką, jak należy postępować i na
co zwracać szczególną uwagę, aby współpraca z Centrum NUKAT nie była uważana za
uciążliwy obowiązek, ale pozwalała na efektywniejszą pracę w zakresie opracowania
zbiorów. Każde odstępstwo od przyjętych
procedur powoduje zamieszanie i kłopoty,
których można uniknąć, kiedy każda z zainteresowanych stron zdaje sobie sprawę
z tego, jakie konsekwencje przynieść może
najdrobniejsze zaniedbanie.
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prześwietlenie

MARIA
NASIŁOWSKA
Od dwudziestu lat związana z językiem haseł
przedmiotowych KABA. I choć czasem związek
jest trudny i wymagający, pozostaje mu wierna.
Zaczynała w Oddziale Opracowania Zbiorów
BUW, by w 1996 roku przejść do Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych. W Centrum NUKAT jest od początku, czyli od 2002
roku. Nawet w czasie krótkiej, dwuletniej przerwy, kiedy pracowała w Oddziale Opracowania
Zbiorów Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie,
nie zerwała więzi łączących ją z jhp KABA.
Obecnie pełni funkcję głównego metodyka
jhp KABA, czuwa nad spójnością całości słownictwa oraz jego rozwojem. Organizuje szkolenia z zakresu stosowania i tworzenia słownictwa jhp KABA. Jest autorką podręczników,
artykułów publikowanych w czasopismach
branżowych i wielu materiałów szkoleniowych.
Rozwiązuje codzienne problemy metodyczne,
nadzoruje pracę redaktorów dziedzinowych
KABA w Centrum NUKAT. Zawsze chętnie służy pomocą i radą.
Od 13 lat praktykuje jogę, od kilku lat prowadzi
zajęcia m.in. z zakresu jogi kręgosłupa oraz jogi
dla kobiet. Z czytelnikami „Tytułu Ujednoliconego” podzieliła się cenną wiedzą, jak pozbyć
się dolegliwości związanych z siedzącym trybem życia.
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W CENTRUM NUKAT ZAJMUJĘ SIĘ:
porządkami w jhp KABA
W NUKAT CHCIAŁBYM ZMIENIĆ:
filozofia jogi mówi, że tylko będąc naprawdę
„tu i teraz” można znaleźć przestrzeń na realną
zmianę. „Tu i teraz” NUKAT-u wskazuje na
kierunek słusznych zmian
W SWOJEJ PRACY NAJBARDZIEJ LUBIĘ:
konkret
ZA 10 LAT NUKAT:
będzie jeszcze bardziej potrzebny dla
wszystkich poszukujących wiedzy
W WOLNYM CZASIE:
praktykuję jogę i dzielę się zdobytą wiedzą
w tym zakresie z uczestnikami moich zajęć
LUBIĘ:
ciszę
NIE LUBIĘ:
dat, statystyk i innych cyferek
SŁOWA, KTÓRYCH NADUŻYWAM TO:
hmmmmmm…
ULUBIONA KSIĄŻKA TO:
jest tak wiele ważnych książek,
że trudno którąś wyróżnić…

kącik literacki

Wschód

kącik literacki

W poszukiwaniu przeszłości

Andrzej Stasiuk
Wydawnictwo Czarne

Najnowsza książka Andrzeja Stasiuka
to niezwykły zapis podróży na
Wschód – podróży we wspomnienia
do obrazów z dzieciństwa
spędzanego u dziadków na Podlasiu
i podróży tam, skąd wyszły oddziały
Czyngis-chana, tam, gdzie historia jest
jak geologia i tektonika: nieunikniona,
nieprzewidywalna, miażdżąca,
tam, gdzie lucyferycznym blaskiem
świeci nowa potęga – do Rosji, Chin
i Mongolii. To próba uchwycenia
cienia Wschodu, który na nas pada.
Opowieść o tęsknocie, pragnieniu
i strachu. I o tym, jak umyka
przestrzeń, a powraca pamięć.
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Chyba żadne nowości wydawnicze nie cieszą mnie tak bardzo, jak te z nazwiskiem Andrzeja
Stasiuka na okładce. Najnowszy „Wschód” kupiłam natychmiast po premierze i od razu zatonęłam
w lekturze. Po raz kolejny dałam się uwieść słowom Stasiuka, znów ruszyłam w podróż w nieznane,
choć przecież cofałam się w przeszłość, do wnętrza świata, którego już nie ma.

„Wschód” to książka wyjątkowo pożywna – mnóstwo tu spraw,
o których warto pomyśleć bądź je samodzielnie dopowiedzieć. Pod
koniec –wskazuję na jedno z intelektualnych poruszeń – pojawia
się litania loretańska do komuny. To wielka tajemnica, do której
Stasiuk ledwie się zbliżył. Jak był możliwy ten zdumiewający sojusz,
jak ludowy katolicyzm splótł się z komunistyczną retoryką? Wolno się
spodziewać, że pisarz do tej sprawy kiedyś wróci. Tymczasem cieszmy
się „Wschodem” – mądrym i okazałym.
Dariusz Nowacki, wyborcza.pl
Po autobiograficznym, pięknym „Grochowie” dostajemy obszerny
„Wschód”, w którym dzieciństwo: wieś nad Bugiem, potem robotnicze
przedmieścia Warszawy, przeplata się z obrazami ze źródła systemu:
z Mongolii, Syberii czy Chin.

Parafrazując Miłosza: takiej książki młody człowiek nie napisze. Bo
żeby powstało coś równie doskonałego jak „Wschód”, potrzebna jest
życiowa mądrość, którą Stasiuk bezsprzecznie posiada i w dodatku
potrafi z niej korzystać. Pisarz opowiada o dorastaniu w cieniu Wschodu, o nieograniczonej przestrzeni, trudach podróży, rosyjsko-chińskim
pograniczu i innych nieoczywistych miejscach. Wielokrotnie szuka
powodów, dla których ruszył na drugi koniec świata, usprawiedliwia
się przed sobą i po części chyba przed mamą, która zupełnie nie może
zrozumieć tego jeżdżenia. Staruszka namawia syna, żeby pojechał lepiej na jakieś wakacje w stylu all inclusive, jak normalni ludzie. Zresztą
fragmenty o matce należą do tych najlepszych z całej książki, to one
wywołują najdotkliwsze kłucie w sercu. Opowieść o ich relacji to opowieść o samotności zrodzonej z bliskości.
Nie potrafiłbym im wytłumaczyć, po co tu przyjechałem. Sam nie
bardzo wiem. W poszukiwaniu przeszłości? Żeby zobaczyć, co stało
się z dniami, które minęły?
Proza Stasiuka ma smak kromki świeżego chleba ze śmietaną i cukrem. Jest we „Wschodzie” wszystko co najlepsze w jego pisaniu:
smutek, tęsknota, samotność, śmierć, pamięć i zapomnienie, dźwięki, smaki, zapachy i widoki. To wszystko przetworzone przez jego
męską wrażliwość daje niesamowity efekt. To tak, jakby dotykać
absolutu, mieć tuż przed oczami cały sens istnienia, który i tak
w końcu gdzieś umyka. No więc przewracam kolejne kartki, dziwię
się tym prostym i pięknym zdaniom, zaznaczam ołówkiem kolejne
fragmenty i myślę sobie, że gdyby ktoś chciał ode mnie pożyczyć

„Wschód”, to chyba bym odmówiła. No bo jak to? Wynieść Stasiuka
z domu? Rozstać się na dłużej? Niemożliwe. Przecież wiem, że przez
najbliższe tygodnie będę zdejmować tomik z półki, przeglądać go
w nieskończoność i szukać zaznaczonych zdań.
Widzę przeszłość wyraźniej niż teraźniejszość. Przecież to, co jest, nabiera sensu dopiero, gdy minie.
„Wschód” jest jedną z najbardziej autobiograficznych książek Andrzeja Stasiuka. Nie przestaje mnie zadziwiać, że jego sielskie i wiejskie
dzieciństwo tak bardzo przypomina mi moje własne, a przecież dzieli nas prawie trzydzieści lat. Czyżby świat zmieniał się kiedyś wolniej?
Bardzo łatwo uwierzyłam w opowieść Stasiuka i łapczywie spijałam
słowa zadrukowane na kartach papieru. W międzyczasie przeczytałam kilka wywiadów i dopiero jedna z jego wypowiedzi mnie otrzeźwiła. Stasiuk zwrócił uwagę na to, że jest pisarzem i tworzy literaturę,
a nie reportaże. Jeśli czegoś nie pamięta, to zaczyna zmyślać, nagina
rzeczywistość do własnych potrzeb, bo opowieść ma być ciekawa
i dobrze napisana. I w rzeczywistości taka jest. Literacko piękna, melancholijna i smutna. Wspaniała proza, nawet jeśli zmyślona, to i tak
warta więcej niż połowa książek w mojej biblioteczce.
Na Altan Els było cicho. Zupełnie. Leżałem w śpiworze, nasłuchiwałem i nic nie mogłem usłyszeć. Ciemność i cisza. Trochę gwiazd w górze. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Takiej dźwiękowej nicości.
A jednocześnie przecież było wiadomo, że świat rozciąga się wokół,
rozprzestrzenia bez żadnych przeszkód.

Justyna Sobolewska, polityka.pl
Marta Kowalik
all-you-need-is-book.blogspot.com
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Szum
Magdalena Tulli
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Powieść jak poezja

wydawnictwo: Znak Literanova

Najnowsza powieść jednej
z najwybitniejszych polskich
pisarek. Naznaczona emocjonalną
intensywnością historia kobiety,
próbującej przełamać towarzyszące
jej od zawsze poczucie wyobcowania
i poszukującej porozumienia z matką,
z którą zawsze łączyły ją trudne relacje.
To najodważniejsza, najbardziej
osobista książka Magdaleny Tulli.
Autorka odkrywa w niej uniwersalną
prawdę o kondycji ludzkiej, w którą
wpisany jest pierwiastek obcości,
niedostosowania, a także dojmująca
potrzeba wzajemnego zrozumienia
i wybaczenia.

Istnieją pojęcia, których znaczenie winno być określane poprzez zdecydowanie szersze rozumowanie, aniżeli zostało
to przyjęte. Bo czym jest „normalność”? Czy istnieją kryteria normalności? Czy normalnym jest ten, który żyje według
ogólnych schematów, a może właśnie ten wyobcowany człowiek, będący poza ramami wzorca „normalnego” życia?
W końcu – w którą pójść stronę, aby zaakceptować swoją wersję normalności i nauczyć się z nią żyć? Na te i inne pytania
odpowiedzi poszukuje Magdalena Tulli w niezwykle osobistej i szczerej powieści „Szum”.
Bohaterka „Szumu” od zawsze jest niedostosowana. Do życia w grupie rówieśników,
do odrabiania lekcji, w końcu do pierwszych miłości, małżeństwa. Do życia w pojęciu ogólnym. Kobieta próbuje przełamać
poczucie wyobcowania, poszukuje własnego sposobu na funkcjonowanie w świecie. Wraca do źródeł, próbuje uporać się
z trudnymi relacjami, jakie od zawsze łączyły
ją z matką. Choć ta już nie żyje, bohaterka
stara się znaleźć nić porozumienia pomiędzy dwoma kobietami. Okazuje się, iż to, co
przemilczane, nie traci atrybutu istnienia,
a na drodze do uporządkowania swego
życia należy odnaleźć spokój, zrozumienie
i, przede wszystkim, wybaczenie.
„Szum” to proza przywodząca na myśl najdoskonalszą poezję. Literatura Tulli pełna
jest sekretów, zakrętów, metafor i niedomówień. Powieść jest szczerą, odważną i bolesną próbą uporania się z demonami dorosłej

kobiety. To jedna z tych opowieści, która
utwierdza nas w przekonaniu, iż jest coś
ponad nami – nasza historia. Przemilczane,
zamiecione pod dywan traumy upomną
się o siebie w najmniej oczekiwanym momencie, w kompletnie nieprzewidywalny
sposób. Nasza opowieść rozpoczęła się na
długo przed tym, zanim świadomie zaczęliśmy ją tworzyć. „Szum” to historia dzieciństwa i dorosłego życia w poczuciu wyobcowania. Książka jest zbiorem uniwersalnych
prawd o ludzkim bycie, skarbnicą mądrości
i wiedzy. „Szum” trzeba przeczytać, aby zrozumieć i zaakceptować swoją historię.
Mimo iż powieść jest krótka (192 strony),
niemożliwym jest pochłonięcie jej w międzyczasie. Na tę książkę po prostu trzeba
mieć czas, nie spieszyć się i, może powinnam zacząć od tego, dojrzeć do niej. „Szum”
nie jest utworem dla wszystkich, lecz dziełem dla świadomych siebie osób, które od

literatury wymagają czegoś więcej aniżeli
rozrywki. Nie doświadczamy tutaj tradycyjnej fabuły w stylu „poszła, przyszła, zrobiła”.
Książka jest zapisem luźnych, aczkolwiek
wielkich, myśli wspomnień z dzieciństwa.
To próba dojścia do ładu z samą sobą. Zapis
relacji bohaterki z matką, jej poczucie niedopasowania trafiają do czytelnika dogłębnie. Obok tej powieści po prostu nie da się
przejść obojętnie.
Książka uczy zrozumienia i akceptacji.
„Szum” obnaża najbardziej wstydliwe rejony naszej duszy, to bez wątpienia powieść
wybitna, przez którą przemawia potrzeba
zezwolenia na swoje słabości. Oraz wybaczenia. Sobie i innym. To trudna sztuka, tak
jak i napisanie dzieła osobistego w ten sposób, w jaki napisany jest „Szum”. Doskonała
lektura dla pragnących więcej.

Magdalena Kijewska
przeglad-czytelniczy.blogspot.com
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Biegiem
do muzeum!
36

tekst: Aleksandra Janus

Było niedzielne popołudnie. Wybrałam się na spacer, który zaprowadził mnie w pobliże jednego
z warszawskich muzeów. Kiedy przechodziłam obok, z trudem uniknęłam zderzenia z kilkuletnim
dzieckiem, które co sił w nogach gnało ku głównemu wejściu. Pomyślałam z rozbawieniem, że
dawno nie widziałam, aby ktoś z równą determinacją forsował bramy jakiejkolwiek instytucji
kulturalnej. Kilka długości za dzieckiem pojawiła się zdyszana matka, która – z irytacją i rezygnacją
zarazem – wołała: „nie, tam nie idziemy! Tam NIC nie ma!”.
Trudno było mi powstrzymać rozbawienie spowodowane tą niezamierzonej zapewne, lecz nadal miażdżącą, krytyką. Wierząc
w to, że istnieją dobre powody, dla których
bohaterka tej sceny mogła chcieć powstrzymać swojego syna od zakończenia brawurowej ucieczki w muzealnym holu, zaczęłam
natychmiast, na własne potrzeby, analizować
tę stanowczą opinię.
W pierwszym odruchu niezgody pomyślałam: jak to nic? a wystawy?! – samych czasowych akurat dwie. Marny to jednak argument: jest muzeum, to i jest wystawa, jak ktoś
mógłby przytomnie zauważyć (choć i od tej
zasady zdarzają się wyjątki). Coś, co zakrawa
na banał mogłoby nie przekonać wszystkich
nieprzekonanych, z którymi toczyłam swoją
wewnętrzną dyskusję. Można przecież omijać muzea dlatego właśnie, że są muzeami.

A dla podobnych, pełnych zapału, kilkulatków szukać atrakcji wśród innych rozrywek.
Wyliczałam więc w głowie, naprędce wszystkie warsztaty dla dzieci i rodzin z dziećmi,
o których doszły mnie słuchy, wszystkie programy edukacyjne tworzone z myślą o tej
grupie odbiorców, a także specjalne – nie
tylko niedzielne – muzealne atrakcje. Bądź
co bądź, pomyślałam z ulgą, dzieci nie wydają
się być zaniedbywanym odbiorcą muzeum.
Chociaż intuicyjnie często wiązana
z najmłodszymi, edukacja muzealna coraz
częściej proponuje uczenie się przez całe życie, a metryka coraz rzadziej wyklucza kogokolwiek z członkostwa w grupie docelowej.
I wcale nie trzeba być seniorem lub rodzicem,
by się na nią załapać. Niewątpliwie dla pewnych grup wiekowych propozycji znajdzie się
więcej, niż dla innych, jednak drzwi muzeów

na przestrzeni ostatnich lat znacznie szerzej
otwarto przed tymi, którzy wcześniej nie
mogli przebierać w ofertach.
Trudno nie zauważyć, że po części jest to
pochodna wymogów stawianych przez programy unijne i grantowe, za sprawą których
witamy w muzeach grupy wcześniej wykluczone. Jednocześnie wydaje się, że jest to element znacznie rozleglejszego procesu, który
obejmuje także zmianę wykorzystywanych
narzędzi i metod pracy oraz zwrot w kierunku edukacji nieformalnej.
Dobrych przykładów nie brakuje i trudno byłoby wyliczyć wszystkie. Ciekawy cykl
przeznaczony dla dorosłych odbiorców
zrealizował pod koniec minionego roku
Ośrodek Edukacji Muzealnej Łazienki Królewskie pod hasłem „Obiekty osobne”. Ta
seria warsztatów twórczych z elementami

arteterapii powstała z myślą o osobach 18+,
poszukujących inspiracji dla własnych działań kreatywnych. W „Lekcji muzealnej dla
dorosłych”, która wykracza poza tradycyjne
oprowadzanie i przewiduje także część praktyczną, wziąć można udział w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Nie jest to jednak wyjątek,
oferty tego typu, obejmujące nie tylko warsztaty, ale także spotkania, dyskusje czy seminaria, znajdziemy w każdej większej instytucji. Obok dzieci i dorosłych także młodzież
ma w czym wybierać. Również w MSNie,
wraz z początkiem lutego rusza czwarta
edycja programu „Wejdź w muzeum!”, adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który obejmuje zajęcia praktyczne,
spotkania i debaty skupione wokół sztuki
współczesnej. Pilotażowym wydarzeniem
dla uczestników w tym samym wieku była,
zainicjowana przez Muzeum Woli, grudniowa wizyta niemieckich uczniów z miasta Westerland na wyspie Sylt, która rozpoczęła cykl
polsko-niemieckich wymian szkolnych dla

licealistów. Wizycie towarzyszyła wystawa
poświęcona postaci Heinza Reinefartha oraz
materiałom dowodowym na temat rzezi
Woli. Weekendowych atrakcji dla rodzin
z dziećmi, a także propozycji dla seniorów,
również nie brakuje.
Jednocześnie daje się zaobserwować
zmiana statusu samego edukatora. Niegdyś
uważany za osobę od zadań specjalnych,
choć „dodatkowych", dziś znacznie częściej
wchodzi do gry jako zawodnik pierwszego
składu. Odkąd muzea znacznie uważniej
zaczęły przyglądać się swoim odbiorcom,
okazało się, że pozycja edukatora jest znakomitym punktem obserwacyjnym. Jest ona
także rozległą strefą kontaktu: niewielu pracowników instytucji tak często staje twarzą
w twarz ze zwiedzającym i dostaje sposobność do chociażby krótkiej pogawędki. Stopniowe wyrównywanie akcentów pomiędzy
gromadzeniem i zabezpieczaniem kolekcji,
a jej upowszechnianiem sprawia, że pozycja edukatora zyskuje status strategicznej.

Jeżeli celem instytucji jest zwiększanie zaangażowania swoich (także potencjalnych)
odbiorców, to właśnie edukatorzy i edukatorki stoją na linii frontu w walce o niego.
I wcale nie na baczność, ale z zakasanymi
rękawami ochoczo zabierając się do pracy.
Legendarne historie o szkolnych wycieczkach, podczas których nieodzownym
komponetnem lekcji muzealnej były filcowe
kapcie, przykazanie „nie dotykaj” oraz konieczność mówienia szeptem słyszy się dziś
przede wszystkim w żartach. Nawet wyczuwalna w nich czasem nostalgia wydaje się
potwierdzać, że obraz ten pochodzi z coraz
odleglejszej przeszłości. Puszczając wodze
fantazji, uśmiechnęłam się do myśli, że być
może małoletni amator muzeów, z którym zderzenia ledwo udało mi się uniknąć,
uczestniczył ostatnio w jakimś świetnym
warsztacie, który rozpalił w nim tę pasję i zapał. A nawet jeśli nie, być może przydarzy mu
się to prędzej czy później. I oby dostał wystarczająco dużo dobrych powodów, by wracać.

Aleksandra Janus – muzeolożka, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej
UJ, gdzie realizuje projekt badawczy poświęcony strategiom ekspozycyjnym w polskich muzeach historycznych, współautorka inicjatywy innemuzeum.pl. Pracuje w Centrum Cyfrowym,
gdzie zajmuje się otwartością w sektorze GLAM oraz koordynacją projektu Otwarte Zabytki.

37

www.nukat.edu.pl

Wydawca:
Redaktor naczelna:
Sekretarz redakcji:
Zespół:

Centrum NUKAT
Kamila Grzędzińska, k.grzedzinska@uw.edu.pl
Aleksandra Świerk, aleksandra.swierk@gmail.com
Agnieszka Kasprzyk, a.e.kasprzyk@uw.edu.pl
Aleksandra Świerk, aleksandra.swierk@gmail.com
Magdalena Rowińska, m.rowinska@uw.edu.pl
Koordynacja: VIVID STUDIO
Projekt graficzny i skład: VIVID STUDIO, biuro@vividstudio.pl
Zdjęcie na okładce: Ze zbiorów BJ

Patronat

www.tytulujednolicony.pl
tu.nukat@uw.edu.pl

