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OD AUTORA

Na drodze Polski do spofcczeństwa infoimacyjnego i uczącego się 
ważną rolę mają do spełnienia biblioteki różnych typów -  przede 
wszystkim biblioteki szkolne, publiczne i akademickie -  gromadząc 
i udostępniając odpowiednie materiały oraz informując o nich i ich 
treści, a równocześnie wspierając procesy kształcenia obecnych i po
tencjalnych użytkowników. Skuteczną realizację tych zadań mogą za
pewnić odpowiednio przygotowani bibliotekarze.

I choć są autorzy, którzy twierdzą, iż działalność bibliotekarska 
nie jest związana z badaniami naukowymi', współcześnie -  podobnie 
jak w przeszłości -  praca bibliotekarza ma charakter naukowy. 
Wymaga należytego wykształcenia, dużej wiedzy i głębokiej, ciągle 
odnawianej znajomości środowiska, w którym bibliotekarz działa. 
Odnawianie to musi się opierać na umiejętności prowadzenia sonda
ży poznawczych i wykorzystywania ich wyników w praktyce.

Według Barliary Skargi, nauka jest „próbą nadawania sensu rozmai
tym zjawiskom rzeczywistości”, z tym żc -  jak dodaje Andrzej Białynic- 
ki-Birula -  badacz uprawiający naukę nierzadko tworzy owe sensy2.

Aby jakiś kierunek badań naukowych uznać za odrębną i sam o
dzielną dyscyplinę naukową, musi on spełniać pewne określone przez

* P(ir. J. M cyriat: Lcs m ćiiers des hihliolliequcs lu s  par bihliothecaires rcvus 
p a r im  (locumcntalistc. „D ocum en ta lis tc ’' 1995 nr 4/5 s. 227-230.

2 M. Bajer: Diagnoza i terapia. „Forum  A kadem ickie” 1997 n r 12 s. 9.



społeczność uczonych warunki. D o podstawowych składników każdej 
dyscypliny naukowej należą; . .
• posiadanie własnego przedmiotu i cciu badań, przez inne nauki 

nie realizowanego;
• własna teoria, czyli zespół twierdzeń przypisany danej nauce;

, • język, którym posługuje się dana nauka;
. • własne bł}dź przejęte z innych nauk metody i techniki liadawcze, 

umożliwiające badanie określonego przedmiotu i pozwalające re
alizować cele danej nauki;

• określenie danej nauki w ogólnym systemie nauk;
• zapotrzebowanie społeczne na badania naukowe w określonym  

kierunku nauki.
Ludwik Krzywicki, znany polski socjolog, już kilkadziesiąt lat te

mu stwierdził, że każda nauka przechodzi dwa etapy rozwoju. Od na-, 
uki o charakterze opisowym, ukazującej przede wszystkim fakty 
i zdarzenia jednostkowe, zmierza do nauki teoretycznej, uogólniają
cej opisane poprzednio materiały faktyczne^. Bibliotekoznawstwo 
nagromadziło już dość faktów i zdarzeń dotyczących organizacji, me
tod pracy i działalności bibliotek, aby móc przejść od etapu uogólnień 
do teorii biblioteki.

Przedmiotem W prowadzenia do bibliotekoznawstwa, czyli wiedzy 
o bibliotece w różnych dawkach  (podtytuł stanowi parafrazę określe-. 
nia w ziętego  z publikacji am erykańskiego uczonego, Russella 
L. Ackoffa Zarządzanie w małych dawkach) jest bibliotekoznawstwo 
rozumiane jako dyscyplina naukowa w ujęciu naukoznawczym (ina
czej; wiedza o  bibliotece; ang. library science., franc. bibliothćconomie\ 
niem. Bibliothekswissenschaff, ros. bibliotekovedenie). Główne cele 
niniejszego opracowania stanowią;

określenie istoty bibliotekoznawstwa jako nauki;
• ujawnienie związków między bibliotekoznawstwem a innymi dys-_ 

cyplinami naukowymi;
• zakreślenie granic bibliotekoznawstwa wewnątrz systemu nauki;
• ukazanie szczegółowej .struktury biblit)tekoznawslwa;
• przybliżenie m etodologii bibliotekoznawstwa jako nauki. 

Odbiorcami Wprowadzenia do bibliotekoznawstwa, czyli nauki
o bibliotece w różnych dawkach  mogą być studenci bibliotckoznaw-

’ I,. Krzywicki: Dzieła. T. 2. W arszawa 1958 s. 335.



stwa i infomiacji naukowej, uczniowie szkół średnich i pomatural
nych, bibliotekarze zawodowi chcący prowadzić badania naukowe 
oraz wszyscy zainteresowani m etodologią badań naukowych. Książka 
nic jest podręcznikiem; stanowi dla czytelnika „niejako zaproszenie 
do wzięcia udziału w wytyczaniu”  ̂bibliotekoznawstwu pozycji sam o
dzielnej dyscypliny naukowej. -  -

^ W. Sedlak; W prowadzenie w bioelektronikę. W roclaw  1988 s. 9.





1. POJĘCIE ВШЫОТЕК!

Pojęcie biblioteki zm ieniało się w ciągu dziejów. W starożytności 
i średniowieczu, a nawet do połowy XVII wieku, biblioteka stanowi
ła głównie część jakiejś instytucji społecznej (państwowej -  dworu 
królewskiego; samorządowej -  rady miejskiej; religijnej -  świątyni, 
klasztoru), czasem była instytucją samodzielną (przeważnie jako bi
blioteka), której głównym celem  było gromadzenie i przechowywanie 
książek, niekiedy unikatowych i bardzo cennych. Od drugiej połowy 
XVII wieku, a szczególnie w dwóch następnych stuleciach, bibliote
ka zaczęła stawać się placówką udostępniającą zbiory szerszej pu
bliczności w coraz bardziej demokratyczny sposób (funkcjonowały bi
blioteki naukowe, publiczne, społeczne), zaś od przełomu X IX  i XX  
wieku bibliotekarze uświadom ili sobie potrzebę informowania  
o zbiorach, a także o piśmiennictwie w ogóle i jego treści. Te zmiany 
dokonywały się w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki Pół
nocnej na tle szybkich i głębokich przemian gospodarczych i społecz
nych. Europa w tym czasie była kontynentem przodującym pod 
względem nauki, oświaty i kultury, zaś Ameryka dzierżyła pierwszeń
stwo w postępie techniki i gospodarki. Świadectwem tego był rozwój 
uniwersytetów, teatrów i oper, muzeów oraz bibliotek publicznych.

W związku z ilościowym i jakościowym rozwojem techniki zwięk
szy! się zakres jej stosowania przez człowieka, nastąpiło tworzenie 
przez niego w coraz większym stopniu środowiska sztucznego, nasy



canego obiektami technicznymi. Na różnych etapach rozwoju techni
ki odmienny byi jej wpływ. Inaczej oddziaływały społecznie proste 
narzędzia, inaczej urządzenia mechaniczne, a jeszcze inaczej wpływa
ją na środowisko naturalne, psychiczne i społeczne człowieka wysoce 
złożone urządzenia automatyczne. N ie ominęły te zmiany bibliotek, 
jako systemów techniczno-społecznych, w których coraz częściej na
stępuje proces rozszerzania się działań technicznych kosztem działań 
manualnych. Działania techniczne tracą zaś bardzo często charakter 
działań indywidualnych na rzecz działań zbiorowych, nawet społecz
nych. Podobnie jest i z biblioteką jako systemem techniczno-społecznym. 
W inny sposób oddziaływała na czytelników biblioteka starożytna czy 
średniowieczna, inaczej oddziałuje zautomatyzowana biblioteka 
przełomu X X  i XXI wieku. Tym bardziej, że nowoczesna biblioteka, 
zbudowana podobnie jak wiele współczesnych konstrukcji (ruchome 
lampy, rozkładane fotele, meble segm entowe itp.) z modułów, może 
być codziennie „od nowa komponowana”!. - —

To, że biblioteki współczesne nie nadążają równomiernie za roz
wojem naukowym, technicznym i społeczno-politycznym, wynikało 
z dotychczasowych tradycji -  stereotypowych i zrutynizowanych dzia
łań, ugruntowania się pewnych przestarzałych norm oraz wzorów 
działań i zachowań ludzkich. Szczególnie biblioteki polskie pod 
względem  organizacyjnym nie zmieniają się od lat. Panuje w nich 
funkcjonalizm struktur i schematyzm rozwiązań organizacyjnych. 
W  stosunku do nowoczesnych m etod pracy oraz systemów zarządza
nia i kierowania istnieje w tym względzie, określona przez literaturę, 
„luka organizacyjna” -  management gap^. Jedną z przeszkód, utru
dniających unowocześnienie bibliotek jako systemów techniczno- 
-społecznych, m oże być również, sztucznie podtrzymywana, ograni
czona dostępność społecznej kontroli bibliotek, nie oparta na kryte
riach prakseologicznych takich, jak skuteczność, przede wszystkim 
zaś -  ekonomicznych, jak np. efektywność czy wydajność, oraz nikły 
strumień informacji o działaniach bibliotek w danym środowisku spo
łecznym^. Powstaje również pytanie, czy zacofanie polskich bibliotek 
nie jest efektem  tzw. alienacji instytucjonalnej, czyli działania syste
mu techniczno-społecznego dla niego samego, dla związanej z nim 
instytucji i dla innych obiektów z nią powiązanych -  np. nadrzędnych.

1 B runo  Zevi, cytat za; U . Eco: D zieło otwarte. Wyd. 2. W arszawa 1994 s. 39.
2 J. W ojciechow ski: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. W arszawa 1997. 

Z . Ż m igrodzki; Racjonalizacja pracy bibliotecznej. K atow ice 1986.



Alienacja ta, jak wskazują uczeni, ma dwa źródła: wewnętrzne, wyni
kające ze stałości działań i konserwatyzmu ludzi w instytucji działają
cych, i zewnętrzne, tkwiące w samym społeczeństwie, jego strukturze 
społecznej oraz mechanizmach funkcjonowania gospodarki i pań
stwa. Proces alienacji instytucjonalnej wzmacniają: autonomizacja, 
ograniczająca cele i wartości danej instytucji tylko do niej samej, brak 
odpowiedzialności społecznej tejże instytucji oraz instytucji nadrzęd
nych za wyniki działań, elitaryzacja odpowiednich środowisk społecz
nych oraz bezosobowość działań grup społecznych wewnątrz i na 
zewnątrz danej instytucji, co w wyniku daje brak odpowiedzialności 
zarówno grupowej, jak i indywidualnej'^.

W ciągu wielowiekowej historii biłiliotek zm ieniało się znaczenie 
pojęcia biblioteki. Jej miejsce i rola stają się zrozumiałe na tle ustro
ju gospodarczego, społecznego i politycznego danego społeczeństwa. 
Współczesne rozumienie pojęcia biblioteki jako instytucji społecznej 
kształtowało się od przełomu XVIII i X IX  w., zaś jako systemu 
techniczno-społecznego -  od połowy X X  w. Definicje pojęcia bi
blioteki są różne. Najbardziej rozpowszechniła się następująca: 
„biblioteka jest instytucją społeczną -  gromadzącą, opracowującą, 
przechowującą i udostępniającą materiały biblioteczne oraz informu
jącą o nich i ich treści”. Koncepcja mediateki ma rodowód polski. Już 
w 1775 r. marszałek wielki koronny, Jerzy Mniszech (1748-1806), 
opracował i opublikował projekt założenia „Museum Polonicum”, 
w którym miały być przechowywane wszystkie dokumenty i materia
ły dotąd gromadzone oddzielnie przez biblioteki, archiwa i muzeaS. 
Inna definicja ujmuje bibliotekę jako instytucję kultury o określonych  
zadaniach gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostęp
niania materiałów bibliotecznych (tworów kultury piśmienniczej) 
oraz informowania o nich i ich treści. A  oto ogólniejsza definicja bi
blioteki w ujęciu systemowym: biblioteka jest to system społeczny 
o określonych celach działania w systemie komunikacji społecznej. 
Można także spotkać się z określeniami, iż biblioteka to:
• zorganizowany według określonych zasad magazyn pamięci spo

łecznej;   -
• określony ośrodek informacji i komunikacji społecznej;

A. K iepas: N auka  -  technika -  kultura. K atow ice 1984 s. 126-127.
J. Rogaila von B ieberstein; Archiv, B ibliothek und  M useum  ais D okum enta-  

tionsbereiche. M iinchen 1975 s. 46.



• zorganizowana instytucja społeczna świadcząca usługi bibliotecz
ne i informacyjne dla danej społeczności; ~

• określony zakład pracy;
• przedsiębiorstwo usługowe świadczące ustalone usługi -  bezpłat

ne lub za opłatą;
„zespoły biblioteczne” obsługujące wspólnoty.
Określenia zmieniają się w zależności od tego, z jakiego punktu 

widzenia rozpatrujemy bibliotekę. Jadwiga Kołodziejska od lat trak
tuje bibliotekę jako instytucję kultury. Na czwartym spotkaniu spe-. 
cjalistów czytelnictwa w Berlinie w listopadzie 1980 r. przedstawiła 
referat zawierający to wyrażenie w tytule. W sprawozdaniu z konfe
rencji jej rosyjska uczestniczka V. D. Stelmach wydzieliła w referacie 
J. Kołodziejskiej kilka podstawowych problemów: historyczno-kultu- 
ralną analizę społecznej roli bibliotek w różnych okresach rozwoju 
społeczno-kulturalnego Polski; wykorzystanie przez współczesne bi
blioteki form przekazu i przechowania informacji oraz jej wyszukiwa
nia za pom ocą technicznego potencjału kraju (rola bibliotek w sferze 
społecznej komunikacji); określenie podstawowych sfer działalności 
biblioteki (organizacja pracy bibliotek); biblioteka w oczach czytelni
ków i rola badań wyobrażeń czytelników w określeniu miejsca biblio
teki w społecznej strukturze (tworzenie społecznego obrazu bibliote
ki); rola państwowej polityki kulturalnej w organizacji obsługi biblio
tecznej (biblioteka jako instytucja zarządzana z zewnątrz)^. Te głów
ne elem enty swojego wystąpienia J. Kołodziejska rozwinęła później 
w książce Kultura. Gospodarka. Biblioteki (Warszawa 1992). Wszyst
ko to nie zm ienia faktu, iż niezm ienne pozostają podstawowe zada
nia każdej biblioteki i cele, jakie ma realizować w społeczeństwie.

Na międzynarodowej konferencji pt. „Elektroniczna przyszłość bi
bliotek”, urządzonej przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w grudniu 1995 r., organiza
torzy przedstawili uczestnikom szereg pytań dotyczących przyszłości 
bibliotek akademickich. Czym biblioteka będzie dla studentów? Bi
blioteką -  archiwum? Biblioteką dla pracowników nauki -  humani
stów? Biblioteką dostarczającą źródeł do badań naukowych -  zarówno 
w postaci tradycyjnej, jak i elektronicznej? Uczestnicy konferencji 
stwierdzili, że humaniści długo jeszcze będą się posługiwać biblioteką 
tradycyjną, zaś przedstawiciele nauk przyrodniczych i technicznych 
będą preferować bibliotekę elektroniczną -  wirtualną'^.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   I  I

Por. „B ib lio tekoveden ie  i B ibliografija za R ubeźom ” . Sbornik 1984 nr 84.



w  dyskusjach o bibliotece przyszłości wyróżnia się już dwa typy bi
bliotek. Biblioteka elektroniczna to biblioteka, która gromadzi zbiory 
biblioteczne w tradycyjnej formie, czyli materiały biblioteczne utrwalo
ne na różnych nośnikach fizycznych, takich jak papier, błona fotogra
ficzna, płyta gramofonowa, płyta CD-ROM  itp., zaś procesy biblio
teczne (gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, informowanie) 
przebiegają w niej według odpowiednich programów komputerowych; 
biblioteka cyfrowa (według innych wirtualna) gromadzi, opracowuje, 
przechowuje, udostępnia oraz informuje o zbiorach i ich treściach 
utrwalonych tylko na nośnikach elektronicznych i w związku z tym nie 
potrzebuje specjalnego budynku bibliotecznego. Jest to więc raczej 
elektroniczny system informacyjny, umożliwiający bezpośredni kon
takt czytelnika nie tylko ze zbiorem informacji, ale również z autorem®. 
W USA już w 1994 r. 21% bibliotek publicznych korzystało z Interne
tu za pośrednictwem telefonu i modemów. Inne kraje, np. Wielka 
Brytania, również zaczęły wiązać biblioteki publiczne z Internetem. 
System ten służył w tym czasie -  zarówno w USA, jak i w Wielkiej 
Brytanii -  do pośredniczenia w przekazie informacji lokalnych i regio
nalnych, obsługi informacyjnej specjalnych grup użytkowników, 
zapewnienia dostępu do list (grup) dyskusyjnych. W roku 1996 okazało 
się, że biblioteki publiczne mogą liyć jeszcze bardziej użyteczne dzięki 
korzystaniu z Internetu. Mogą one być i stają się bankami informacji 
środowiskowej, przewodnikami po „wirtualnym uniwersytecie”, za jaki 
można uznać Internet, oraz centrami informacji dla biznesu bądź miej
scami kontaktu ludzi o podobnych zainteresowaniach^.

John Sack w artykule z 1986 r. o bibliotece wprowadził podział 
podejścia do biblioteki na „ptolemejskie” i „kopernikowskie”. Podej
ście (punkt widzenia) „ptolemejskie” stawiało w centrum zaintereso
wania społecznego i zawodowego bibliotekę, ujęcie „kopernikow
skie” umieszczało w centralnym polu u ż y t k o w n i k a ^ ^  W spółcześnie 
szerzy się pogląd, że biblioteka nie musi zapewnić użytkownikowi do-

 ̂Electronic Future o f  A cadem ic  Libraries -  E lektroniczna przyszłość bibliotek  
akadem ickich. K raków  1987.

 ̂Tlieorie, m ćthodologie et recherche en bibliologie. Paris 1989. Rec.: B. K efed - - ^ 
czuk, „Przegląd B iblioteczny” 1997 z. 2/3 ,s. 2()3-21().

C. Batt: Die B ibliothek der Z ukun ft: óffentliche B ibliotheken u /m 'm tem et. 
„B ibliotheksdienst” 1996 I I. 7 s. 1262-1271; loż w jęz. ang. „IF L A  j0 u rn a l ’̂ jj:996 
nr 1 s. 27-30. I "

J. R. Sack: Open systems fo r  open minds: building the library without walls. 
„College and R esearch Libraries" 1986 nr 6 s. 533-544. -  ^ ^  jiji:
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stępu do wszystkich istniejących źródeł informacji. Umacnia się na
wet tendencja, aby biblioteki narodowe nie gromadziły wszystkiego, 
ale rozwijały bardziej działalność informacyjno-bibliograficznąii. 
Wychodzi się z założenia, że każda biblioteka jest uporządkowanym 
elem entem  innego, szerszego systemu. Biblioteka przyszłości (elek
troniczna, wirtualna) winna stanowić strefę kontrolowaną w przyszłej 
cyberprzestrzeni (środowisku informacyjnym), w której wszystko 
wolno robić, mówić, zm ieniać i wyszukiwać. Jako system „kontrolo
wany” biblioteka zapewni lepszą jakościowo informację. Może nawet 
biblioteki naukowe przejmą od wydawców odpowiedzialność za pu
blikacje naukowe znajdujące się w bibliotecznych zbiorach. W każ
dym razie przewidywania F. W. Lancastera, że w wyniku rewolucji 
elektronicznej nastąpi „dematerializacja” biblioteki tradycyjnej na 
rzecz wirtualnej, zaś około 2000 r. dojdzie do zaniku bibliotek trady
cyjnych, nie sprawdzają się. Podobnie ma się sprawa z prognozą o po
wstaniu społeczeństwa „ b e z p a p i e r o w e g o ” ^ 2

11 Por. „B ib lio teka” (M oskva) 1996 n r 10; „B ib lio tekarz” 1999 nr 3.
12 „M eźdunarodnyj F orum  po  Inform acii i D okum entac ji” 1982 nr 4.



2. NARODZINY POLSKIEGO 
BIBLIOTEKOZNAWSTWA

Do określenia bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa używano 
w Polsce od połowy XVIII w. różnych terminów. W drugiej połowie 
XVIII w. mówiło się o bibliotekarstwie, w początkach XIX w. wystę
powały terminy: bibliografia właściwa, książnictwo (Joachim L ele
wel), rzecz biblioteczna bądź bibliotekarska, sztuka bibliotekarska; 
w drugiej połowie XIX w. pojawiły się: bibliotekoznawstwo (1862 -  
Włodzimierz Górski), bibliotekonomia, bibliotechnika; zaś do poło
wy XX w. były w użyciu: wiedza biblioteczna, wiedza o bibliotece, 
nauka o bibliotece, bibliotekologia, księgo- i bibliotekoznawstwo, 
nauka o książce i bibliotece, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, 
nauka o bibliotece i informacji naukowej. Ostatecznie pozostały 
i coraz szerzej są używane dwa terminy: bibliotekarstwo i biblioteko
znawstwo!.

Najstarsze, jak dotąd, użycie terminu bibliotekoznawstwo pocho
dzi z broszury W. Górskiego z 1862 r. Według niego „[...] zbiór prawi
deł, mających przewodniczyć przy zakładaniu, urządzaniu, a następnie 
zarządzie biblioteki, wyprowadzony z pewnych stałych, racjonalnych 
zasad i usystematyzowany, stanowi dziś osobną naukę o biblioteko- 
znawstwie^.

* B. Świderski: Bibliotekarstwo, bibliotekoznaw stw o i terminy pokrewne. Ł ódź 
1981. ^  - -  -

2 W. G órski: Krótki rys bibliotekoznawstwa. W arszawa 1862 s. 3-4.



Bibliotekarstwo rozumie się współcześnie jako działalność w za 
kresie tworzenia i organizowania bibliotek, jednoczenia ich w sieci 
i systemy, zarządzania i kierowania nimi, gromadzenia i uzupełnia
nia, opracowania, organizowania i przechowywania oraz udostępnia
nia zbiorów bibliotecznych, tworzenia katalogów formalnych i rze
czowych, służby informacyjnej, pracy z użytkownikami bibliotek oraz 
różnymi instytucjami społecznymi i kulturalnymi. Bibliotekoznaw  
stwo zaś -  to dyscyplina naukowa (teoria), której przedmiotem badań 
jest biblioteka rozumiana bądź jako instytucja, bądź system społecz
ny wraz z zachodzącymi w nim procesami bibUotecznymi. Bibliote
karstwo jest po prostu teoretycznym uzasadnieniem (podbudową) bi
bliotekarstwa.

Początki właściwego bibliotekarstwa w Polsce przypadają na 
pierwsze lata XIX  w. Pod wpływem niem ieckiego środowiska biblio- 
graficzno-bibliologiczno-bibliotekoznawczego, w kręgu tzw. szerokiej 
wiedzy o książce i bibliotece, przede wszystkim Michaela Denisa 
(1716-1800) oraz reprezentanta nauki francuskiej nauki Gabriela 
Peignota (1767-1849), pozostawali pierwsi polscy uczeni bibliolodzy 
i bibliotekoznawcy: Jerzy Samuel Bandtkie (1768-1861), Paweł 
Jarkowski (1781-1845), Joachim Lelewel (1786-1861), Aleksander 
Bohatkiewicz (1798-1831). Podkreślali oni bądź bibliograficzny, bądź 
historyczny czy filologiczny charakter wiedzy o książce i bibliotece. 
Z nich wszystkich w sposób najbardziej twórczy rozwinął teoretyczne 
koncepcje bibliotekoznawcze i bibliotekarskie J. Lelewel, czyniąc to 
w dziele Bibliograficznych ksiąg dwoje  z lat 1823-1826. On pierwszy 
wyraźnie odróżnił bibliografię od bibliotekarstwa, za którego główne 
problemy uznał funkcjonowanie biblioteki jako instytucji gromadzą
cej, porządkującej oraz udostępniającej książki i informacje o nich. 
Dostrzegał wielofunkcyjność działań biblioteki, a także potrzebę 
ujednolicenia i modyfikowania norm regulujących jej działalność.

Karol Estreicher (1827-1908), uczony-humanista, miał szerokie 
zainteresowania; od prawa i bibliografii, po krytykę teatralną. Jako 
bibliograf i bibliotekarz uważał za podstawową wiedzę bibliotekarza 
bibliografię; naukę rozpoznawania, opisywania, oceniania i klasyfiko
wania książek. W zakresie szeroko pojętej bibliografii umieszczał 
również bibliotekarstwo, podkreślając jego ścisły związek z bibliogra
fią. Nazywał ją „podwaliną bibliotekoznawstwa”.

W pierwszej połow ic XX w. badacze książki i bibliotek, występu
jący w nauce europejskiej, uważali, że bibliotekoznawstwo to:



• historia literatury naukowej (V. Greze -  1933),
• ekonomika książki (Adolf Harnack -  1923),
• historia książki i bibliografii (G eorg Leidinger -  1928),
• technika biblioteczna (Georg Leyh -  1931).

Jeszcze w 1971 r. Olgierd S. Ćubarjan, chociaż sądził, że bibliote
koznawstwo jest odrębną dyscypliną naukową, badająca społeczną 
i ekonomiczną rolę bibliotek w komunikacji społecznej, twierdził 
równocześnie, że bibliotekoznawstwo ma jeszcze długą drogę do 
osiągnięcia statusu rzeczywistej nauki.

W pierwszych latach XX  w. myślano stale w Polsce o rozwinięciu 
badań bibliotekoznawczych. Utworzony przy Bibliotece Publicznej 
w Warszawie w 1907 r. Instytut Bibliograficzny miał m.in. prowadzić 
badania bibliotekoznawcze. Idea ta przyświecała również programo
wi utworzenia Biblioteki Narodowej w 1919 r., a gdy to się stało 
w 1928 r., powołano przy Bibliotece Narodowej Instytut Bibliogra
ficzny, wyznaczając mu również zadanie prowadzenia badań bibliote
koznawczych.

W okresie międzywojennym (1918-1939) bibliotekarstwo i bibho- 
tekoznawstwo polskie -  w wyniku burzliwego rozwoju nauki, techni
ki oraz piśmiennictwa naukowego i technicznego, a także rosnącego 
lawinowo potoku informacji wszelkiego rodzaju, stanęło wobec 
dwóch sprzecznych tendencji rozwojowych; albo pozostać w kręgu 
tradycyjnie z nimi związanych nauk bibliografii i bibliologii, albo roz
wijać się samodzielnie, z uwzględnieniem dokonujących się zmian 
w nauce i technice. To wtedy w nauce polskiej zaczęta się dyskusja na 
temat samodzielności i komplementarności bibliografii, bibliologii 
i bibliotekoznawstwa na tle światowych przemian w bibliotekoznaw
stwie. W światowej i polskiej wiedzy o książce i bibliotece na miejsce 
ujęcia genetyczno-historycznego weszły coraz pełniej ujęcia socjolo- 
giczno-kulturowe, wprowadzając szereg nowych metod i technik 
badawczych dotyczących badań naukowych w relacjach: książka -  bi
blioteka -  czytelnik -  społeczeństwo -  oświata i kultura. Wtedy też 
powstały próby tworzenia sformalizowanej wiedzy naukowej o książce 
i bibliotece, których inicjatorami byli: Ladislav Jan Żivny, G. Leidinger, 
Adolf Harnack, Fritz Milkau, Vaclav Tobołka, P. Butler, Shiyali 
Ramamrita Ranganathan, Paul Otlct, a w Polsce Mieczysław Ruli- 
kowski, Jan Muszkowski, Helena Radlińska, Aleksander Birkenma- 
jer, Jan Stanisław Bystroń, Józef Grycz, Adam Łysakowski.

Dzieje bibliotekoznawstwa polskiego po II wojnie światowej 
można podzielić na trzy fazy rozwojowe.



]. Od 1945 г. do lat sześćdziesiątych następowały przemiany for- 
malno-instytucjonalne w bibliotekarstwie polsicim. Powstał działający 
w latach 1945-1950 Państwowy Instytut Książki (PIK), który -  obok 
badań nad książką i czytelnictwem -  podjął badania bibliotekoznaw- 
cze na teoretycznej podbudowie bibliologii. Zaczęły powstawać 
ośrodki kształcenia bibliotekoznawczego na poziom ie akademickim 
(Łódź -  1945, Warszawa -  1952, Wrocław -  1954). Nastąpiło pewne, 
zresztą niewielkie, przewartościowanie treści bibliotekoznawstwa 
w stosunku do przedwojennej tradycji bibliologicznej (czołową rolę 
odegrali tu: J. Muszkowski, A. Birkenmajer, A. Łysakowski, Stefan 
Vrtel-Wierczyński). “ 1 “

2. Od początku lat sześćdziesiątych wyłonił się dalszy etap 
przemian treści merytorycznych bibliotekoznawstwa. Nastąpiła kon
frontacja stanowiska bibliologicznego, postrzegającego biblioteko
znawstwo w obrębie bibliologii (księgoznawstwa) -  reprezentowali je 
Karol Głombiowski, H elena Więckowska i Krzysztof Migoń -  ze 
stanowiskiem traktującym bibliotekoznawstwo jako odrębną, samo
dzielną dyscyplinę naukową -  tego zdania byli: Władysław Piasecki, 
Jadwiga Kołodziejska, Tadeusz Krzyżewski, Jerzy Ratajewski, Zbi
gniew Żmigrodzki. ' ' ' ' ' “

3. Lata osiem dziesiąte przyniosły krystalizację naukowej świado
mości bibliotekoznawczej i umacnianie się poszczególnych ośrodków  
badań bibliotekoznawczych, do których należały Wrocław, Warsza
wa, Katowice i Kraków. Bibliotekoznawstwo utrwaliło swą samo
dzielność naukową jako nauka o charakterze interdyscyplinarnym, 
społecznym i systemowym, związana teoretycznie z praktyką nowo
czesnego bibliotekarstwa -  taki pogląd wyrażali J. Kołodziejska, 
J. Ratajewski, Anna Sitarska, Jacek Wojciechowski.

O status samodzielnej dyscypliny naukowej dla bibliotekoznaw
stwa występował już w październiku 1954 r. Władysław Piasecki^. 
W kilkanaście lat później (1968) sformułował swą definicję bibliote
koznawstwa: „Jej trzon [dyscypliny-J. R.] i jądro stanowi nauka o bi
bliotece jako instytucji społecznej i naukowej, a za nauki pomocnicze 
uważać należy między innymi takie dyscypliny, jak księgoznawstwo 
wraz z inkunabulistyką, a przede wszystkim naukoznawstwo obejmu
jące historię nauk, teorię nauk, m etodologię nauk, systematykę i kla-

W. Piasecki: N a u ka  probierzem  zaw odu bibliotekarza. „Przegląd B ibliotecz
ny” 1966 z. 3 s .  122.



syfikację iiduk, encyklopedię iiauk” .̂ Według Piaseckiego biblioteko-, 
znawstwo jest nauką stosowaną, rodzajem inżynierii czy technologii, 
zajmującą się organizowaniem podstawowych procesów bibliotecz-. 
nych i kierowaniem biblioteką oraz umożliwiającą bibliotekarzom  
prowadzenie badań naukowych. To Piasecki, broniąc samodzielności 
bibliotekoznawstwa, przytoczy! w 1968 r. wypowiedź S. R. Rangana- 
thana, którą ten z kolei przejął od Williama S. Jevonsa: „Nauka po
wstaje z odkrycia tożsamości pośród różnorodności” .̂

W początkach lat sześćdziesiątych, szczególnie po II Konferencji 
Katedr w Szkołach Wyższych oraz Instytutów Bibliotekoznawstwa 
w Krajach Socjalistycznych, zorganizowanej w Berlinie w 1962 r., 
określono wyraźnie przedmiot bibliotekoznawstwa jako sam odziel
nej dyscypliny naukowej. Miało to być głównie badanie funkcji spo
łecznych bibliotek w określonych warunkach historycznych. W U SA  
w 1972 r. Herbert Goldhor w Icsiążce Wprowadzenie do badań nauko
wych w dziedzinie bibliotekoznawstwa opowiedział się za uznaniem  
bibliotekoznawstwa za samodzielną naukę, badającą i ustalającą 
zasadnicze procesy biblioteczne oraz wspomagającą użytkowników  
bibliotek w wyszukiwaniu dokumentów i informacji. To właśnie trud
ności w realizacji tych podstawowych zadań bibliotekarstwa przyczy-_ 
niły się do powstania bibliotekoznawstwa.

J. Kołodziejska (1983) uważała bibliotekoznawstwo za odrębną 
dziedzinę naukową pod warunkiem, że „[...] określi się specyficzne 
dla niej metody. To właśnie metody odróżniają myślenie naukowe od 
myślenia praktycznego i myślenia metafizycznego”. Przedmiotem tej 
wiedzy jest „ludzki system komunikowania, sposoby uczenia się, 
język oraz wpływ zapisów słownych na [...] zachowanie”. Bibliotekarz 
musi interesować się stylami życia typowymi dla współczesności, w zo
rami organizacji społecznych, różnymi zawodami i ich statusem^. 
Jeszcze w 1976 r. J. Kołodziejska przyjmowała, że do zasadniczego 
zakresu bibliotekoznawstwa należały badania nad funkcją społeczną 
biblioteki, czyli „całe zespoły zagadnień dotyczących pojmowania 
w szerokim znaczeniu roli kulturalnej biblioteki”, takich jak potrzeby 
użytkowników, czytelnictwo, biblioteka a środowisko, skutki działal
ności bibliotek oraz „zespoły elem entów składających się na organi
zacyjne funkcjonowanie biblioteki”, czyli polityka biblioteczna, sieci

W. Piasecki: Zw ięzły wstęp do  bibliotekoznawstwa. Kraików 1968 s. 9. 
Tamże, s. 45.
J. Kotodzicjsi<a: Biblioteka ja k o  system. „B iblio tekarz” 1983 nr 2 s. 40-46; 

Taż: Biblioteka w zm ieniającej się strukturze społecznej. „B ibliotekarz” n r 3 s. 53-56.



i systemy biblioteczne, organizacja wewnętrzna bibliotek, zarządza
nie i kierowanie bibliotekami, sposoby działania, służba informacyj
na, budownictwo, wyposażenie, techniki komputerowe, kształcenie 
bibliotekarzy, propaganda biblioteczna. Jednym słowem wszystko, co 
dotyczyło bibliotek działających w społeczeństwie. Według J. K oło
dziejskiej główną metodą badań winna być metoda funkcjonalna, 
czyli badanie i poznawanie „funkcji postulowanych i spełnianych 
rzeczywiście” .̂ i i

Bibliotekoznawstwo rosyjskie, zajmujące się od wielu lat określa
niem przedmiotu i charakteru nauki o bibliotece, przyjmowało 
w ostatnich latach różne punkty widzenia na te problemy. W 1981 r. 
Anatolij N. Vaneev stwierdzał, że bibliotekoznawstwo jest nauką spo
łeczną, w której przedmiotem badań jest analiza społecznych funkcji 
biblioteki w konkretnych warunkach historycznych; biblioteki, trak
towanej jako pewien system: książka -  biblioteka -  czytelnik, związa
ny z życiem społecznym danego społeczeństwa^. Inny badacz rosyjski, 
A. V.^Skvorcov, twierdził w tym czasie, że przedmiotem biblioteko
znawstwa jest system komunikacji dokumentalnej, nakierowany 
przede wszystkim na badania prawidłowości rozwoju i działania tego 
systemu^. K. G. Kuz'min sądził zaś w 1983 r., że bibliotekoznawstwo 
winno się zająć wszelkimi różnorodnymi zjawiskami występującymi 
w sferze działalności bibliotecznej, rozumianej jako podsystem spo
łeczny odzwierciedlający specyficzne sfery działalności społeczeń- 
stwaio. Wspomniany badacz, A. V. Skvorcov, stwierdził w 1988 r., iż 
obiektem  bibliotekoznawstwa jest bibliotekarstwo z jego informacyj- 
no-poznawczymi działaniami, zaś przedmiotem badań są podstawowe 
prawidłowości i istotne treści praktyki bibliotecznej^i. A. V. Vaneev, 
rozszerzając swoją wizję bibliotekoznawstwa jako części nauki o kul
turze, wyróżnił trzy strony badań bibliotekoznawczych: historyczną, 
organizacyjną i m etodologiczną. W planie historycznym nauka ta 
bada prawidłowości powstawania i rozwoju oraz współzawodnictwa

 ̂ J. K ołodziejska: Współczesne k ierunki badań bibliotekoznawczych. „R ocz
nik B iblioteki N arodow ej” 1976-1977 T. 12/13 s. 155-164.

A. N. V aneev: Obśćee teoretićeskie problem y sovetsko^o bibliotekovedenija. 
„Sovetskoje B ib iio tekoveden ie” 1981 nr 2 s. 30. ^

^ Basov S. A.: V  poiskach obśćego podchoda: esce raz о  predmete i ob'ekte 
bibliotekovedenija. „N aućnye i Techniceskie Biblioteki SSSR” 1982 nr 10 s. 15-19.

G . K. Kuz'min: Ob'ekt, predmet, metodologija sovremennego bibliotekovede
nija. „Sovetskoe B ibiio tekovedenie” 1983 n r 3 s. 27-34.

A. V. Skvorcov, „B ibiiotekovedenie i Bibliografija za R ubeźom ” 1988 Sbor- 
nik 119 s. 3-14.



bibliotek i systemów bibliotecznych, ewolucję idei i zasad działalno- 
ści bibliotecznej. Organizacyjna strona badań zajmuje się podstaw a-, 
mi racjonalizacji działalności bibliotecznej, drogami i środkami nau
kowej organizacji pracy i zarządzania bibliotekami oraz systemami 
bibliotecznymi. W swym planie metodologicznym bibliotekoznaw
stwo opracowuje metody i techniki stosowane w działalności biblio
tek bądź efektywność tej działalności -  oraz wspomaga wdrożenia 
nowoczesnych metod i technik do praktyki bibliotecznej 2̂. Rok 
później w zbiorowym rosyjskim podręczniku bibliotekoznawstwa 
stwierdzono, iż bibliotekoznawstwo to „badania prawidłowości 
bibliotekarstwa jako sfery działania ideologiczno-kulturalno-oświa- 
towego i naukowo-informacyjnego w środowisku społecznym. Obiek
tem badań bibiiotekoznawczych jest nie tylko biblioteka, ale system  
książka -  biblioteka -  czytelnik, istniejący w rzeczywistości komuni 
kacyjnej. System ten -  to rzeczy, zjawiska i procesy, dokumenty piś
miennicze i zawarta w nich wiedza i świadomość bibliotekarzy 
oraz użytkowników, przekształcanie wiedzy w świadomość, w zajem -. 
ne relacje wiedzy, świadomości i komunikacji, potrzeby komunikacyj- 
no-poznawcze bibliotekarzy i użytkowników itp. Przedmiotem zaś 
badań bibiiotekoznawczych są prawidłowości (prawa) tworzenia, roz
woju i funkcjonowania biblioteki-system u, czyli tego wszystkiego, co 
integruje ludzi, przedmioty i procesy oraz uwydatnia różnorodne 
strony współpracy bibliotek w otaczającej ich rzeczywistościi3. Re
cenzenci wspomnianego podręcznika zastanawiali się, czy nie należa
łoby rozbudować badanie biblioteki-system u o takie elementy, jak; 
potrzeba -  motyw -  czynnik zmiany -  warunki środowiska -  środki 
(narzędzia) -  sposoby -  obiekt -  przedmiot -  rezultat (wynik), tym 
bardziej że bibliotekarstwo ma charakter komunikacyjno-poznawczy, 
ponieważ służy zaspokajaniu takich właśnie potrzeb iudzt^ich^^

Prawie w tym samym czasie Timothy С. Weiskel, profesor 
Uniwersytetu Yale w USA, uważał, że biblioteki nie należy postrzegać 
jedynie jako miejsca przechowywania różnego typu dokumentów. 
Biblioteka to zbiór przedstawień i reprezentacji informacji oraz środ
ków obchodzenia się z nimi. Postawą badawczą wobec biblioteki

'2 A. V. Vaneev: W: Problemy in teg m d i socia l'no-kom unikacionnych nauk  
V socialisticcskom ohscestve. L en ingrad  1987 s. 3-16.

Bihlintekovedenie. Mo.skva 1988 s. 32.
Rihliotekovedcnie. Ohśćij kurs. Pod red. K. I. A bram ova, N. C. K aptasova. 

Mo.skva 1988. Rec.: Novyj ućcbnik po bibliotekovedeniju. „Sovetskoe Bibiioteko- 
vedenie” 1989 s. 79-81.



jest znajom ość procesów współżycia (symbiozy) między uczącymi się 
ludźmi a systemami informacyjnymi. Ta symbioza, aby być coraz pew
niejszą, musi rozwijać się według zasad malejącej entropii, jak w ży
wych organizmach będących s y s t e m a m i ^ s .  w  dziesięć lat później, 
w 1996 r., Maurice В. Line określił bibliotekarstwo jako specyficzną 
działalność społeczną, zaś bibliotekoznawstwo to według niego nau
ka, która „zajmuje się organizowaniem zasobów informacyjnych na 
użytek wszystkicłi”i6. i i i

J. W ojciechowski przez bibliotekarstwo rozumie realizację proce
sów bibliotecznych oraz wiedzę o nich, zaś bibliotekoznawstwo trak
tuje jako „naukę o procesach bibliotecznych i pokrewnych”. Uważa, 
że bibliotekoznawstwo nie musi być nauką o bibliotece, tylko o bi
bliotekarstwie szeroko pojętymi^. Powstaje jedynie pytanie, czy pro
cesy biblioteczne można realizować poza biblioteką? Co to znaczy 
„procesy pokrewne” wobec procesów bibliotecznych?

W Polsce, jak dotąd, najbardziej popularną i szeroko stosowaną 
definicję biblioteki oraz bibliotekoznawstwa stworzyła w 1972 r. Ma
ria Dembowska. W edług niej „Bibliotekoznawstwo jest to dyscyplina 
naukowa (nauka), badająca warunki i ustalająca zasady sprawnego 
działania bibliotek”, zaś przedmiotem badań bibliotekoznawczych są 
wszystkie elem enty składające się na pojęcie biblioteki i bibliotekar
stwa: ludzie, rzeczy i procesy, związki i zależności między nimi -  uj
mowane w odniesieniu do celów, jakie biblioteki mają r e a l i z o w a ć ”

Z tej wypowiedzi wynika, że autorka nadaje bibliotekoznawstwu cha
rakter nauki prakseologicznej (prakseologia -  nauka o sprawnym 
działaniu), zaś bibliotekę traktuje jako pewną całość złożoną z po
wiązanych ze sobą stałych elem entów -  ludzi (bibliotekarze i użyt
kownicy), rzeczy (zbiory, lokal, urządzenia techniczne) i procesów  
wzajemnie ze sobą powiązanych (gromadzenie, opracowanie, prze
chowywanie, udostępnianie, informowanie) oraz łączących się ściśle 
z zasadniczymi celam i biblioteki. Taka całość nazywa się we współ
czesnej nauce systemem. Ponieważ w tej całości występują jako ko-

1-“' T. C. W eiskel: Libraries as life-systems: inform ation, entropy and  coevolu
tion on cam pus. „C ollege and  R esearch  L ib raries” 1986 nr 6 s. 545-563.

16 Cyt. wg „B ib liog rafia  A nalityczna B iblio tekoznaw stw a i Inform acji 
N aukow ej” 1997 n r  2/3 poz. 82 s. 6. i

J. W ojciechowski: Bibliotekarz w bibliotece. „Roczniki B iblioteczne” 1997 
z. 1/2 s. 3 i in.

1*̂ M. D em bow ska; N ow y kszta łt biblioteki i now oczesne bibliotekoznawstwo. 
„S tud ia  o K siążce” 1972 T. 3 s. 310.



nieczny elem ent ludzie, taki system określa się jako system spotecz 
ny. W tym systemie należałoby interesować się bardziej nie występu
jącymi w nim rzeczami (substancją), ale relacjami, komunikacją i cza
sem. To J. Prigogine i J. Stengers stwierdzili kiedyś, iż „dzisiaj obiek- , 
tem zainteresowania [nauki] przestaje być substancja; przenosi się 
ono na relacje, komunikację i czas”l .̂ Dotyczyć to może również bi
bliotekoznawstwa. Tak więc centralny problem badawczy, niekiedy 
nazywany dyrektywą metodologiczną, nakierowujący daną naukę 
(dyscyplinę naukową) na określone zadania badawcze, w biblioteko
znawstwie mogą kształtować kategorie badawcze wyżej wymienione: 
wzajemne relacje -  komunikacja -  czas -  d z i a t a n i e 2 0 .  - -

Stosując więc podejście systemowe do definicji bibliotekoznaw
stwa i jego przedmiotu, można zaproponować uproszczoną definicję: 
bibliotekoznawstwo jest to nauka (dyscyplina naukowa), której 
przedmiot stanowi biblioteka rozumiana jako system społeczny  
o określonych celacli działania.

Podstawowymi kategoriami (dyrektywami) badawczymi w tak p o - . 
jętym bibliotekoznawstwie stają się występujące w bibliotece-syste- 
mie społecznym -  relacje, działania, komunikacja i czas. Oczywiście, 
rzeczywistym obiektem badań bibliotekoznawczych są konkretne 
biblioteki oraz ich działalność, zaś przedmiotem teorii biblioteko
znawstwa jest ustalanie prawidłowości procesów bibliotecznych oraz 
funkcji bibliotek w społeczeństwie (kulturalnych, komunikacyjnych, 
naukowych, gospodarczych, politycznych i innych). Jako przykładowe 
(bardziej szczegółowe) kierunki (kwestie badawcze) mogą występo
wać następujące problemy:
• biblioteka w życiu różnych grup społecznych i wartości,
• biblioteka jako miejsce i czynnik rozwiązywania konfliktów spo

łecznych, narodowych, religijnych czy politycznych,
• rola biblioteki w różnych rewolucyjnych ruchach społecznych,
• biblioteka jako narzędzie porozumień międzynarodowych,
• biblioteka jako miejsce wzajemnych spotkań ludzkich,
• biblioteka jako miejsce i źródło zaspokajania potrzeb ludzkich,
• biblioteka jako miejsce i ośrodek komunikacji społecznej,
• rola techniki i technologii w procesach bibliotecznych, 

organizowanie i zarządzanie zbiorami bibliotecznymi,

J. Prigogine, J. Stengers: Z  chaosu ku  porządkowi. W arszawa 1990 s. 24. 
20 J. Ratajew ski: Czwarty raz o  bibliotekarstwie  „Rocznii<i B ib lio teczne” 1991 

z. 1/2 s. 3-18.



• analiza wejścia dokumentów oraz informacji z biblioteki, a także 
ich wyjścia, “  . . _

• prognoza rozwoju procesów bibliotecznych,
• główne czynniki wpływające na rozwój rożnych typów bibliotek. 

Ostatni z problemów badawczych może być jeszcze bardziej
szczegółowo rozpisany:
• jak rozwój nauki i techniki wpływał i wpływa na różne typy biblio-_ 

tek,
• jak lawinowy przyrost ilościowy oraz różnorodność fuim i treści 

materiałów bibliotecznych wpływały i wpływają na działalność bi
bliotek różnego typu,

• jak się zmieniają i pod czyim wpływem funkcje różnych typów bi
bliotek, '

• jaką rolę w rozwoju różnorodnych typów bibliotek odegrah i od
grywają użytkownicy bibliotek,

• jakie są optymalne warunki udostępniania materiałów bibliotecz
nych w różnych typach bibliotek,

•  jakie rozwiązania formalnoprawne są najkorzystniejsze dla róż
nych typów bibliotek.
Bibliotekoznawstwo stało się dyscypliną naukową (nauką) m.in. 

dlatego, że: '
•  rozwinęła się i ciągle rośnie społeczna świadomość użyteczności 

i znaczenia bibliotek,
• nastąpił wzrost potrzeb użytkowników bibliotek wraz z ich różni

cowaniem się,
• wystąpiła konieczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych i na

ukowych bibliotekarzy,
• zaczęto wprowadzać do bibliotek coraz bardziej złożoną i udo

skonaloną bazę materialno-techniczną.
Bibliotekoznawstwo stworzyło uznaną terminologię i nazwę dys

cypliny, zorganizowało i rozwija wiele specjalnych ośrodków nauko
wych, powołało specjalistyczne czasopisma naukowe, wprowadziło 
kształcenie kadr na poziom ie wyższym, wyłoniło towarzystwa nauko
we i organizacje m iędzynarodow e, rozwinęło międzynarodową 
współpracę uczonych oraz ośrodków kształcenia, wpływa swoimi wy
nikami na rozwój innych dziedzin wiedzy.



3. PmORYTET UŻYTKOWNIKA

Poeta amerykański, Walt Whitman (1918-1963), napisał: „Kto 
dotyka książki, dotyka człow ieka” .̂ Można ten tekst sparafrazować 
następująco: „Ten, kto spotyka bibliotekę, spotyka człowieka”. Юи- 
czowym bowiem problemem bibliotekarstwa jest stworzenie z każdej 
biblioteki „miejsca spotkań” ludzi z innymi ludźmi i ich dziełami. We 
współczesnym języku bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, na miej
sce dawnego określenia człowieka korzystającego z biblioteki -  czy
telnik, pojawiło się, może niezbyt kurtuazyjne i nieładnie brzmiące, 
ale bardziej odpowiadające typowi współczesnego korzystania z bi
blioteki -  słowo „użytkownik”. Pojęcie użytkownika określa osobę fi
zyczną lub prawną (instytucję, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, 
urząd itp.), korzystającą z usług biblioteki. , “

Bibliotekoznawstwo m oże rozpatrywać problem użytkowników 
bibliotek w różnych aspektach, np.: i i
• użytkownik jako twórca oraz odbiorca dokumentów i informacji 

zgromadzonych w bibliotece,
• jako członek grupy społecznej (rodzinnej, zawodowej, narodowej, 

religijnej itp.),
• jako indywiduum fizyczne i psychiczne,
• jako członek jakiejś instytucji oraz uczestnik jej życia i działalności,

Cyt. za M. Kisiel, „Śląsk” 1996 nr 1 s. 71.



• jako członek „niewidzialnego kolegium” w nauce i technice,
• jako stały i nierozerwalny elem ent systemu „biblioteka”. 

Równocześnie bibliotekoznawca musi pamiętać, że jeden i ten
sam użytkownik występuje często w różnych kategoriach (grupach) 
użytkowników. Zależy to od pełnionej w danym miejscu i czasie spo
łecznej roli użytkownika (jest nim uczeń, student, pracownik, kierow
nik, wynalazca, ojciec, syn, dziadek itd.). Dlatego uważa się, że po
trzeby użytkowników bibliotek nie mają stałego charakteru i nie moż
na raz na zawsze w sposób absolutny ustalić ich kategorii. Zresztą 
definicja potrzeby ludzkiej mówi: „Potrzeba jest pewnym stanem  
wewnętrznym człowieka, który przejawia się w poczuciu braku czegoś 
i wyraża zainteresowanie rzeczami lub stanami zewnętrznymi i we
wnętrznymi. Potrzeby przejawiają się w działaniu człowieka, zorien
towanym zawsze na jakiś cel, który jest odbiciem i odzwierciedleniem  
nie tylko potrzeb, ale także obiektywnych uwarunkowań oraz czynni
ków określających działanie” .̂ Pełne rozeznanie potrzeb, jak pisze 
Andrzej Kiepas, jest praktycznie niemożliwe, ponieważ zbyt wiele 
czynników społecznych określa je w odpowiednim miejscu i czasie.

Bibliotekoznawstwo interesują warunki rozwoju potrzeb użyt
kowników bibliotek. D o najważniejszych zjawisk określających ich 
potrzeby należą:
• stały oraz ciągle poszerzający się i coraz bardziej różnorodny 

przyrost wiedzy ludzkiej,
•  ewolucja m etod i form utrwalania wiedzy,
• rozwój systemów oświaty w świecie i ich demokratyzacja,
• poszerzanie się i różnicowanie działalności praktycznej ludzi,
• nasilanie się indywidualnych oraz instytucjonalnych kontaktów 

międzyludzkich. i i i
Wyodrębnia się obiektywne i subiektywne potrzeby komunikacyj

ne oraz informacyjne użytkowników bibliotek. D o pierwszych należą 
potrzeby wynikające ze stałego rozwoju systemów społecznych i ich 
różnorodnych celów, natomiast drugie występują jako potrzeby od
czuwane lub wyrażane przez jednostki lub grupy społeczne. I jedne, 
i drugie wyrastają na gruncie coraz bardziej różnorodnej i coraz szer
szej komunikacji społecznej, bez której nie mogłyby funkcjonować 
współczesne społeczeństwa.

2 A. K iepas: N auka . Technika. Kultura. K atow ice 1984 s. 179.



Aby ригпас potizcby użytkuwiiików, należy odpowiedzieć na sze-. 
reg pytań. i
• Kto, kiedy i po co oraz jakich informacji i dokumentów potrzebuje?
• Skąd, kiedy i jakie informacje bądź dokumenty można uzyskać?
• W jaki sposób i w jakiej formie informacje są utrwalane, przecho

wywane i przenoszone?
• Jaki zakres tematyczny interesuje użytkownika?
• Jakich typów dokumentów użytkownik poszukuje?
• Jakie techniki udostępniania dokumentów i informacji preferuje?
• W jakim czasie chciałby otrzymać (otrzymywać) dokumenty i in

formacje ze zbiorów? ' '
. • W jakiej ilości i formie chce otrzymać (otrzymywać) dokumenty 

i informacje?
Jako główne źródła informacji o potrzebach użytkowników mogą 

służyć bibliotekarzowi:
• różnego typu dokumenty biblioteczne (np. karty biblioteczne, re

wersy, kwerendy, zapytania utrwalone w dokumentach itp.) -  
urzędowe, prognostyczne, planistyczne bądź statystyczne, —

• bezpośrednie kontakty z użytkownikami (rozmowy, wywiady, ob
serwacje, relacje łączników), i

• badania ankietowe (ankiety osobiste, telefoniczne, pocztowe, 
a nawet prasowe czy za pośrednictwem systemów informacyjnych -  
np. Internetu).
W praktyce bibliotekarskiej to nie technika winna dominować 

nad człowiekiem, ale człowiek nad techniką; liczy się przede wszyst
kim korzyść użytkownika biblioteki. Równocześnie trzeba procesy bi
blioteczne traktować kompleksowo. Technika automatyczna przy 
udostępnianiu musi służyć nie tylko użytkownikowi, ale biblioteka
rzom w procesach gromadzenia czy opracowania zbiorów. Wymaga 
to ciągłego uczenia użytkowników, jak winni zachowywać się we 
współczesnej bibliotece.

Dobrze przygotowany użytkownik biblioteki powinien opanować;
• sprawności manipulacyjno-techniczne, czyli umiejętność posługi

wania się katalogami, kartotekami, bazami danych, technicznymi 
środkami informacji (wchodzą tu w grę: komputery, łączność, 
sprzęt reprograficzny itp.);

• umiejętności korzystania z opracowań informacyjno-dokumenta- 
cyjnych, takich jak bibliografie, abstrakty, adnotacje, wydawnic
twa informacyjne krajowe i zagraniczne;



• w iadom ości dotyczące struktury organizacyjnej bibliotek krajo
wych i zagranicznych oraz form i zakresu ich działania, czyH peł
nionych usług.
Najwłaściwszą oceną pracy biblioteki jest jej ocena przez użyt

kowników, czyli ocena danych (usług wyjściowych systemu „bibliote
ka”). Trudność polega jednak na tym, że kategorie użytkowników są 
zróżnicowane i ciągle ulegają zmianie. Ten sam użytkownik może 
w pewnym czasie znaleźć się w innej kategorii i wówczas zupełnie 
inaczej oceniać daną bibliotekę.

Jak często nikły jest wpływ książek i informacji zgromadzonych 
oraz udostępnianych użytkownikom w bibliotekach i ośrodkach infor
macji, pokazały szersze badania w byłym ZSRR. W Republice Biało
ruskiej zwrócono np. uwagę na to, iż ze sprawozdań bibliotek wiej
skich w wielu kołchozach niewiele można się dowiedzieć o wpływie 
tych bibliotek i ośrodków informacji na działalność produkcyjną koł
chozów. Bezpośrednia kontrola na miejscu potwierdziła dobrą orga
nizację, sprawne działanie i bogate zbiory informacyjne w całym sze
regu bibliotek i ośrodków, a równocześnie w kołchozach uzyskiwano 
produkcję poniżej średniej, zaś dyscyplina pracy była jak najgorsza. 
W pewnym kołchozie karta czytelnika jednego z kierowców pełna by
ła nie tylko zapisów wypożyczeń literatury pięknej, ale i fachowej. 
Książki fachowe sprowadzano czytelnikowi z innych bibliotek. Samo
chód zaś obsługiwany przez niego był brudny od błota, a skrzynia do 
przewozu ziarna dziurawa. Gdzie więc lektura i informacja, a gdzie 
korzystający z niej człowiek -  pytała autorka tej relacji^. Na tle takich 
faktów w bibliotekoznawstwie rosyjskim w latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych trwała dyskusja, zapoczątkowana jeszcze w la
tach trzydziestych przez Jose Ortegę у Gasseta (1883-1955), czy 
biblioteka ma prawo wpływać na wybory czytelnicze swoich użytkow
ników, czy nie? D o zwolenników pierwszego poglądu należał znany 
badacz A. Ja. Ćernjak, uważając, że biblioteka, przede wszystkim 
szkolna, powinna ingerować w wybory czytelnicze młodzieży, zaś jego 
oponent, V. I. Teresin, uważał, że biblioteka ma tylko dbać o dostar
czanie użytkownikom różnych materiałów, użytkownik zaś sam doko
na wyboru, oceni i wykorzysta wybrane materiały^. Problem pozostał 
nierozstrzygnięty i chyba będzie zawsze aktualny. '

E. K rym ova: Poleznoje nacinanie. „B ib lio tekar"’ 1983 n r 2 s. 37.
4 V. I. T eresin: Eśće raz o rukovodstve ćteniem. „N aućnye i Technićeskie Bi

b lio tek i” 1992 n r  7 s. 22.



4. ВШЫОТЕКАКг ja k i  j e s t ,  ja k im
BYĆ POWINIEN

w  pojęciu bibliotekarstwa można wyróżnić co najmniej trzy zna
czenia, odnoszące się do zawodu i związanej z nim grupy społecznej:
• bibliotekarstwo jako funkcja (zajęcie),
• bibliotekarstwo jako praca społeczna,
• bibliotekarstwo jako zawód.

W historii kształtowania się zawodu bibliotekarstwo traktowano 
najpierw jako dodatkowe zajęcie (bibliotekarzami byli kapłani, za
konnicy, uczeni itp.). Trwało to mniej więcej do czasów nowożytnych. 
Potem, na przełomie wieków XVII i XVIII, bibliotekarstwo stało się -  
obok zajęcia -  pracą społeczną na rzecz ogółu (rolę tę pełnili biblio
tekarze oświatowi). Dopiero od przełomu XVIII i XIX  wieku zaczę
to coraz częściej traktować bibliotekarstwo jako zawód. Aby doszło 
do uznania bibliotekarstwa jako zawodu, musiały zostać spełnione 
odpowiednie warunki:
• praca w bibliotece powinna być podstawowym źródłem utrzyma

nia bibliotekarzy,  ̂ ^
• praca bibliotekarza powinna obejmować podstawowe czynności 

bibliotekarskie (gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, 
udostępnianie zbiorów oraz informowanie o zbiorach i ich treści),

• do pracy w bibliotece należało zostać odpowiednio przygotowa
nym przez specjalistyczne wykształcenie,



• utrwalenie się świadomości bycia bibliotekarzem,
• _ uznanie w środowisku społecznym pracownika zajmującego się

biblioteką za bibliotekarza, reprezentującego odrębną grupę za-_ 
wodową.
Badania bibliotekoznawcze nad rolą, miejscem i statusem spo

łecznym bibliotekarzy winny być m.in. ukierunkowane na analizę ta
kich problemów, jak: miejsce i rola bibliotekarzy w społeczeństwie; 
bibliotekarze jako grupa społeczna oraz czynnik systemu społeczne
go; miejsce i rola bibliotekarzy w komunikacji społecznej; miejsce 
i rola bibliotekarzy w tzw. przemyśle informacyjnym; miejsce i rola 
kobiet w bibliotekarstwie; odpowiedź na pytanie, dlaczego młodzi bi
bliotekarze, podejmujący pracę w bibliotece, szybko zamieniają się 
w „biurokratów”, niechętnym użytkownikom bibliotek.
“  W edług W. Piaseckiego, na powstanie zawodu bibliotekarza mia
ły wpływ następujące czynniki:
• uprawnienie bibliotekarzy do pełnienia służby społecznej;
• istnienie podstawowej dyscypliny teoretycznej -  bibliotekoznaw

stwa, głównego przedmiotu kształcenia zawodowego;
• tworzenie przez bibliotekarzy osobnych, samodzielnych stowarzy

szeń i związków; “
• przestrzeganie swoistego kodeksu etycznego;
• uznawanie zawodu przez społeczeństwo

W spółczesna technika informacyjno-komunikacyjna wpływa na 
racjonalizację procesów bibliotecznych, zmusza bibliotekarzy do 
przyjmowania nowych funkcji w zmodyfikowanych procesach biblio
tecznych. W świecie dominacji techniki, zmieniającej często dotych
czasowe instrumentalne podejście do obiektów technicznych w po
dejście symboliczne (technika i jej wytwory stają się symbolem pew
nego statusu społecznego czy kulturowego), bibliotekarze stykający 
się z techniką na co dzień muszą poznać i rozwijać w swojej działal
ności kulturę techniczną. Pod tym pojęciem należy rozu m ieć-za  An
drzejem Kiepasem:
• system wartości technicznych, będących odbiciem wartości spo

łecznych tworzonych i określanych w wyniku procesów społecz
nych;

> w . Piasecki: Z w ięzły wstęp do  bibliotekoznawstwa. K raków  1968 s. 12.



_ • wyróżnioną formę świadomości społecznej -  świadomość tech
niczną, będącą zespołem  wyobrażeń i przei^onań dotyczących re
lacji człowiek -  technilca oraz Iconselcwencji działań technicznych 
w różnych sferach rzeczywistości istotnych dla biologicznego  
i psychicznego życia człowieka^.
Trzeba więc spojrzeć ponownie na zawód bibliotekarza, zakres 

i poziom jego kwalifikacji. Automatyzacja bibliotek wyłania nowe pro
blemy i zadania, które trzeba rozwiązać w praktyce bibliotekarskiej.

Zanim jednak doszło do ukształtowania się współczesnej techni
ki bibliotecznej i nowych obowiązków bibliotekarzy, literatura biblio- 
tekoznawcza od dawna zajmowała się obowiązkami i umiejętnościa
mi pracowników bibliotek.

Broszura Stanisława Dunina-Borkowskiego O obowiązkach bi
bliotekarza (Lwów 1829) to chronologicznie druga po Bibliograficz
nych ksiąg dwoje Lelewela polska praca bibliotekoznawcza. Autor 
odznaczał się dobrą znajomością współczesnej literatury biblioteko- 
znawczej (prac G. Peignota, G uillaum e’a Franęoisa D ebure’a, 
Jacquesa Charlesa Bruneta i innych). W edług niego, bibliotekarz po
winien się przede wszystkim poświęcić sprawom technicznym, czyli 
gromadzeniu i przechowywaniu zbiorów, oraz naukowym, czyli syste
matyzacji zbiorów i tworzeniu katalogów bibliotecznych. To ostatnie 
uważał za najważniejsze, ponieważ -  jak pisał -  „katalogi [...] są naj
ważniejszym dziełem całej biblioteki, która bez nich martwym, nieu
żytecznym byłaby ciałem ”3. Z  tego względu bibliotekarz powinien  
wiele wiedzieć, być oczytanym i orientować się w różnych dziedzinach  
wiedzy. Ma się wykazywać systematycznością w pracy i poczuciem  
porządku. Cechy te miały wynikać z zamiłowania do pracy bibliote-_ 
karskiej. W ocenie Wiktora Hahna, wyrażonej w 1926 r., broszura
S. Dunina-Borkowskiego była w ówczesnych czasach „pożądanym  
przewodnikiem dla personelu bibliotecznego” .̂

Podstawowym zadaniem bibliotekarza było i jest zwracanie się ku 
czytelnikowi (użytkownikowi biblioteki), ważna jest bowiem w tej re
lacji treść wzajemnych stosunków, a nie ich forma. Kontakt ten nie 
może się odbywać jedynie za pośrednictwem katalogów, jak chciał
S. Dunin-Borkowski, kartotek czy komputera, a nawet poprzez książkę

- A. K iepas: N auka  -  technika  -  kultura. K atow ice 1984 s. 97.
S. D unin-B orkow ski: O obow iązkach bibliotekarza. Lwów 1829 s. 10.
J. Pictrzkicwicz: O bowiązki bibliotekarza w ujęciu Stanisława Dunina-Bor- 

kowxkiego. „Studia Bibiioiogiczne” 1998 T. 11. s. 121-128.



czy czasopismo, ale oznacza bezpośredni stosunek do innego czło
wieka, z założeniem  znajomości jego doświadczeń życiowycli i warun
ków społecznycłi, w jakicli żyje. Stąd też mówi się niekiedy, że w ma
łej bibliotece kontakty te mogą być głębsze i bliższe. Na początku 
X X  w. szkocki uczony, G. H. Bushnell, powiedział, że bibliotekarz 
powinien być „lekarzem wiedzy”. Powtórzy to określenie W. Piasecki 
w 1968 r.5. F ilozof hiszpański, J. Ortega у Gasset, również intereso
wał się rolą społeczną i kulturalną bibliotekarzy. Stwierdził w swoim 
czasie, że bibliotekarze mogą być traktowani jako „misjonarze 
wiedzy” bądź „kelnerzy wiedzy”. W 1934 r. na Międzynarodowym  
Kongresie Bibliotekarzy i Bibliografów, stwierdzając szybki rozwój 
kultury masowej i zalew bezwartościowej informacji, proponował 
społeczeństwu kontrolę produkcji wydawniczej, zaś bibliotekarzom  
wyznaczał rolę „misjonarzy” szerzącycłi najbardziej wartościowe idee 
i rozpowszechniających najcenniejsze piśmiennictwo. Opublikowany 
w rok później, w 1955 r., referat Misión de bibliotecario (Misja biblio
tekarza) wywołał dyskusję nad etycznymi i zawodowymi problemami 
udostępniania przez bibliotekarzy zbiorów bibliotecznych. Dyskusja 
ta trwa w zasadzie do czasów najnowszych. Kiytycy i oponenci Ortegi 
zarzucali mu zapędy cenzorskie, obawiając się, że bibliotekarze-mis- 
jonarze zaczną decydować, co ma czytać obywatel demokratycznego 
państwa. Najbardziej krytyczni amerykańscy bibliotekoznawcy uwa
żali, że bibliotekarz powinien być jedynie „kelnerem wiedzy”, udo
stępniając użytkownikom wszystko, czego zażądają oraz wystrzegając 
się roli cenzora. Z  tezami Ortegi zgodne są współczesne poglądy 
przedstawicieli szkół bibliotekarskich z krajów Europy Środkowej. 
Na międzynarodowej konferencji w Bratysławie w 1994 r., powołując 
się na standardy U N E SC O  i światowych organizacji bibliotekarskich, 
stwierdzano, iż bibliotekarz winien być pedagogiem i organizatorem  
dostępu do informacji zawartych w zbiorach bibliotecznych, sprzyja
jących pogłębianiu świadomości informacyjnej społeczeństwa^.

W kwestii zakresu oraz poziomu wiedzy i umiejętności biblioteka
rzy trwają ciągle dyskusje. Dla niektórych bibliotekoznawców i kulturo- 
znawców ideałem trybu kształcenia bibliotekarzy jest odejście od przy
gotowywania pracowników kultury na rzecz przygotowania jej twór-

 ̂ W. P iasecki; O p. cit s. 8.
® B. Sosińska-K alata: Perspektywy kształcenia bibliotekarzy -  dążenie do stan

dardów światowych. W: Kształcenie bibliotekarzy na poziom ie pomaturalnym: szanse 
i zagrożenia. W arszaw a 1995 s. 39.



ców”7. Użytkownicy bibliotek najbardziej cenią u bibliotekarzy życz
liwość, łatwość kontaktów, zrównoważenie, dobroć, umiejętność 
skupienia się na problemach użytkowników. Zresztą wartości te 
potrzebne są nie tylko w kontakcie z użytkownikami. Również przy 
pracy w zespołach bibliotekarskich, gdzie iatwo o konflikty, cechy te 
bardzo się przydają. Stąd podkreśla się, iż w przygotowaniu zawodo
wym bibliotekarzy potrzebna jest stosunkowo szeroka wiedza psy
chologiczna i pedagogiczna, poszerzona o znajomość logiki, filozofii, 
językoznawstwa i ekonomii -  niezależnie od fachowej wiedzy biblio
tekarskiej. Niezbędna jest również umiejętność pisemnej i ustnej ko
munikacji międzyludzkiej, obsługi nowoczesnych urządzeń elektro
nicznych, szczególnie komputerów. Orientacja dotycząca możliwości 
zastosowania komputerów w procesach Icomunikacji jest coraz 
bardziej potrzebna, ponieważ ta technologia, połączona ze specyficzną 
metodyką, rozwija się w szybkim tempie. Równocześnie rozwój biblio
tek elektronicznych -  cyfrowych i wirtualnych -  będzie wymagać od 
bibliotekarzy umiejętności szkolenia użytkowników i pomagania im 
w korzystaniu z urządzeń elektronicznych przy wyszukiwaniu potrzeb
nego tekstu, obrazu czy informacji. W szczególności rozwój elektro 
nicznego utrwalania opisu bibliograficznego wszelkich publikacji poza 
biblioteką, np. u wydawców bądź księgarzy, wpłynie na stopniowe 
ograniczenie sporządzania opisów bibliograficznych, może nawet kla
syfikowania czy sporządzania abstraktów.

Musi się także zmienić zakres wiedzy bibliotekarzy dotyczący lo
kalu czy budynku bibliotecznego. Bibliotekarz współczesny winien 
być przekonany, że w nowoczesnych bibliotekach odchodzi się od wy
sokości na rzecz szerokości. Cztery-pięć poziom ów (kondygnacji) to 
właściwa norma. Zaletami takiego rozwiązania jest łatwiejsze wbudo
wanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczo-wentylacyjnych czy 
łączy elektronicznych; łatwiejsza staje się droga materiałów biblio
tecznych, bibliotekarzy i użytkowników w komunikacji wewnętrznej. 
W ogóle przestrzeń biblioteczna ma być -  według jednego z wybit
nych architektów amerykańskich, Ralpha Ellswortha -  przyjazna i ła
two dostępna (ang. friendly and wellcoming)^. W tej przestrzeni bi
bliotekarz musi czuć się bezpieczny, gdyż sytuacje zagrożenia -  jak 
pisze Zofia Ratajczak, profesor psychologii z Uniwersytetu Śląskiego -

V. R. Firsov: Biblioteka v sociokid 'tunioj situacii. „Sovetskoe B ibliotekovc- 
den ie” 1989 nr 4 s. 12-17.

 ̂ Por. B. K obierska-M aciuszko: Bibliotekarz i przestrzeń  w Stanach Z jed n o 
czonych. „B ibliotekarz" 1991 nr 7/8 s. 41-45.



wpływają wyraźnie na jakość pracy^. Dziś należy dbać o bezpieczeń
stwo nie tylko samej biblioteki i jej zbiorów, ale również pracujących 
tam ludzi. W U SA  notuje się coraz więcej napadów, rozbojów, a na
wet zabójstw w bibliotekach (w latach 1992-1994 na terenie bibliotek 
pozbawiono życia 4 bibliotekarzy).

D la ochrony bibliotekarzy i użytkowników biblioteki propo
nuje się:
• lepsze oświetlenie otoczenia i pomieszczeń bibliotecznych,
• kontrolę wstępu na zaplecze i uniemożliwienie wstępu osobom  

obcym na wewnętrzny teren biblioteki, ' “
• wprowadzenie ochrony elektronicznej (poprzez karty magnetycz

ne, telewizję wewnętrzną, systemy alarmowe),
_• zatrudnianie policji lub agencji ochrony bądź stworzenie straży 

bibliotecznej,
• opracowanie i aktualizowanie programu bezpieczeństwa bi

blioteki,
• film owanie wejść i wyjść, szczególnie wyjść ewakuacyjnych,
• kontrolę osób i bagażu poprzez urządzenia sygnalizacyjne (alar

mowe),
• ciągłe i systematyczne szkolenie całego personelu biblioteki w za

kresie bezpieczeństwa,
• ubezpieczenie biblioteki i bibliotekarzy,
• zapewnienie stałego kontaktu ze służbami publicznymi (pogoto

wiem, policją, strażą pożarną),
•  przyjmowanie do pracy w bibliotece ludzi zrównoważonych 

i uczciwychio. ■ ~
To ostatnie zalecenie trudne jest do realizacji w momencie przyj

mowania kogoś do pracy. Jak wskazują bowiem badania łotewskich 
bibliotekoznawców z lat osiemdziesiątych, czas adaptacji pracowni
ków dużej biblioteki uniwersyteckiej trwa przeciętnie od czterech do 
pięciu lat. To okres, kiedy bibliotekarze mogą nawiązać poprawny 
kontakt z kolegami i użytkownikami, stać się doradcami użytkowni
ków i tworzyć rezerwę kadry kierowniczej".

Z. R atajczak : N iezaw odność człowieka w pracy. W arszawa 1988 s. 127.
B. A. S hum an: D esigning personal safety into library buildings. „A m erican 

L ib raries” 1996 vol. 27 nr 7 s. 37-39.
G. S. M atiina: Psichologiceskie a.spekty bihliotećno-informacionnnnoj deja- 

tel'nosti(zametki uca.stnika seminara). ..Sovetskoe Bibliotekovedenie” 1989 nr 2 s. 85.



Badania nad cechami osobowości i atrybutami zawodowymi biblio
tekarzy wykazały, że bibliotekarz z prawdziwego zdarzenia to ktoś:
• inteligentny w szerokim tego słowa znaczeniu,
• znający swoją dziedzinę wiedzy oraz korzystający z literatury bi

bliotekarskiej i bibliotekoznawczej,
• umiejący szybko czytać i pisać oraz uczyć się,
• znający co najmniej jeden język obcy -  najlepiej angielski,
• posiadający wyobraźnię i umiejętność rozwiązywania problemów,
• samodzielny w pracy, wykazujący się odwagą cywilną w trudnych 

sytuacjach,
• systematyczny i umiejący utrzymać porządek w organizowaniu 

pracy i w miejscu pracy,
• potrafiący współżyć z innymi ludźmi,
• umiejący przystosować się do zaistniałych sytuacji -  np. braku czy 

nadmiaru informacji bądź braku czasu,
• wykazujący się talentem organizacyjnym, intuicją i aktywnością 

w pracy,
• wytrwały.

Wymagane przez AALL (American Association of Law Libra
ries) w USA  zawodowe cechy dobrego bibliotekarza to: innowacyj
ność, elastyczność, komunikatywność, talent dydaktyczny, szybkie 
przyswajanie nowej wiedzy i takie umiejętności, jak znajomość rzą
dowych, komercyjnych i lokalnych ośrodków informacji, działających 
za pomocą tradycyjnych metod, w trybie online i na CD-ROM -ach. 
Ciągle zaś winien się dokształcać w zakresie umiejętności zarządza
nia, sztuki prelekcji i komunikacji społecznej, marketingu, księgowo
ści, tworzenia zespołów ludzkich^^.

Współczesny bibliotekarz musi umieć:
• inicjować kontakty z użytkownikami biblioteki, wyjść z biblioteki 

na zewnątrz do środowiska, w którym pracuje;
• organizować spotkania i sesje szkoleniowe -  zarówno dla innych 

bibliotekarzy, jak i dla użytkowników;
• umieć i chcieć kontaktować użytkowników ze specjalistami z róż

nych instytucji, szkół czy towarzystw;
• ułatwiać dostęp do zasobów dokumentów i informacji nie tylko 

różnego typu bibliotek, ale również innych instytucji -  np. po
przez Internet bądź inne systemy informacyjne;

*2 C. Ebbinghouse: Renaissance librarians. „Searcher" 1996 vol. 4 nr 10 s. 8-15.



•  umieć korzystać z informacyjnych systemów eitspertowych, jeżeli 
są dostępne; "i i "

•  prowadzić ciągte i systematyczne badania nad użytkownikami 
i ich potrzebami;

• promować i rozpowszechniać informacje o zbiorach bibliotecz
nych, bazach danych i różnych systemach informacyjnych, łącznic 
z zawartymi w nich informacjami
Ale bibliotekarze to przede wszystkim różni ludzie o odmiennych 

osobowościach, temperamentach i woli pracy. Z  badań przeprowa
dzonych pod koniec lat osiemdziesiątych przez rosyjskich biblioteko- 
znawców wynika, że bibliotekarzy ze względu na ich pracę i stosunek 
do niej można podzielić na kilka grup:
• „awangardę”, czyli liderów, nowatorów -  ludzi próbujących ciągle 

udoskonalać praktykę bibliotekarską, często o zacięciu naukowym;
• „gwardię”, czyli mistrzów bibliotekarstwa, zawodowców cieszą

cych się uznaniem środowiska, mających autorytet, trochę jednak 
konserwatystów, nie lubiących zmieniać tradycji bibliotekarskich;

• „średniaków”, czyli specjalistów określonych procesów biblio
tecznych, zadowolonych z wykonywania swoich obowiązków w e
dług z góry ustalonych norm, raczej pasywnych w zawodzie;

• „balast”, nie wiążący się z bibliotekarstwem ani sercem, ani rozu
mem, choć posiadający pewną praktykę zawodową poświadczoną 
formalnym dyplomem bibliotekarskim;

• „pielgrzymów”, zwyczajowo i przypadkowo związanych z bibliote
karstwem, nie szukających spełnienia swoich życiowych planów 
w tym zawodzicie.
Trzeba jednak przyznać, że osoby z ostatniej grupy czasem zm ie

niają swój stosunek do zawodu. Jak mawia! profesor Antoni Knot, 
przypadkowi „bibliotekarze” z czasem „przysychali do biblioteki 
i pracy w niej”, a więc nierzadko -  można powiedzieć -  przechodzili 
do innej grupy bibliotekarzy. | ' '

Rola społeczna i sukces w zawodzie bibliotekarskim powodują 
różne opinie. G dzieniegdzie jeszcze odzywają się głosy, że biblioteka
rzowi, a przede wszystkim bibliotekarzowi przyszłości, wystarczy 
dobra znajom ość technik elektronicznych, języka angielskiego  
i jeszcze jakiegoś innego obcego, co w zasadzie zapewnia sukces muro-

*  ̂E. J. Z azersk ij, A . V. Sokolov: N a putjach  naućnogo poznanija  hibliotećnoj 
professii. „Sovetskoe B ib lio tekoveden ie” 1990 nr 4 s. 60-67.



wanyi4, W USA można wyróżnić dwa podejścia do tego problemu. 
Edward G. Holley twierdzi! w swoim czasie, że do sukcesu bibliote
karza wystarczą dyplom magisterski i znajomość środowiska biblio
tecznego z punktu widzenia socjologicznego, ekonom icznego i poli
tycznego. Przeciwstawiła się takiej opinii Irena Hoadly, twierdząc, że 
do sukcesu bibliotek i bibliotekarzy przyczynić się mogą jedynie zin
tegrowane nastawienia bibliotekarzy na zmiany, technologię i zacho
wywanie tradycji. Jak oświadczyła Wanda Wawro z Uniwersytetu D o- 
rnell w USA w 1997 r., występując na Międzynarodowej Konferencji 
w Krakowie, „przyszłość należy do tych, którzy są do niej dobrze 
przygotowani”, zaś zgodnie z tradycją amerykańską „niepowodzenie 
nie wchodzi w rachubę {Failure is not an option)”^̂ .

I'* W. Pindlowa: Elektroniczna przyszłość bibliotek akadem ickich. „P rzegląd  
B iblioteczny” 1996 z. 2/3 s. 189-190.

W. Wawro; Refleksje na d  program am i studiów  bibliotekoznawstwa i infor
m acji naukow ej w USA. W: Św iatowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów  
inform acji naukowej. K raków  1998 s. 50.



5. SYSTEM „ВШиОТЕКА”

Cały ruch systemowy staje się specyficzną formą poznania otacza
jącego nas świata. Sam ten ruch, rozwijany od wielu lat, podzielił się 
na liczne kierunki, z których najważniejsze to:
•  ogólna teoria systemów, -
• poznawcze podejście systemowe,
•  analiza systemowa,
• filozofia systemowa.

Ruch systemowy jest przejawem uzmysłowienia sobie przez czło
wieka ogólnej systemowości świata.

Znany polski socjolog, Florian Znaniecki, posługując się poję
ciem układu odosobnionego, rozumiał go w sposób systemowy. 
W edług niego układ (system) tym się wyróżnia z otoczenia, że jego 
wewnętrzne powiązania między poszczególnymi elementami tworzą
cymi system są silniejsze, niż związki z otaczającym system środowi
skiem. Chcąc więc jakiś przedmiot (rzecz) naukowo scharakteryzo
wać, musimy przyjąć, że cechami istotnymi dla systemu są cechy, 
„które określają jego położenie i funkcję w obrębie układu, ze wzglę
du na który jest on badany”i. Zresztą pojęciem systemu (układu) 
posługiwał się już Znaniecki w 1922 r., stwierdzając we Wstępie do

 ̂ F. Z naniecki: The m ethod  o f  sociology. New York 1968 s. 15; cyt. za J. Szacki: 
Znawi'ecA:/. W arszaw a 1986 s. 57.



socjologii (Poznań 1922), iż „systciiiy iiiaterialne (naturalne czy tech
niczne), nauica i sztuka, systemy dogmatów i obrzędów religijnych, 
nawet ustroje ekonomiczne i prawne, które znajdujemy w świecie 
humanistycznym, nie zawdzięczają swych cech zasadniczych i swego 
wewnętrznego układu temu, że zostały wytworzone w pewnych spo
łeczeństwach i żc są nadal przez te społeczeństwa utrzymywane, lecz 
temu, że składające je elem enty są powiązane w pewien względnie 
stały sposółi”2. Te powiązania decydują o jakości rzeczy (przedmio
tów), przyczyniają się do rozwoju i ewolucji oraz są nośnikami i przy
kładami pewnych prawidłowości w systemie (całości). System to 
całość złożona z elem entów, tzn. ludzi, rzeczy i procesów, relacji 
wyrażających działania i zależności wewnętrzne i zewnętrzne. Działania 
i zależności to równocześnie gry prowadzone przez ludzi w systemie. 
Każdy system czerpie z otoczenia energię, materiały, informacje 
i przekazuje swoje wytwory: materiały, energię i informacje odpowied- ’ 
nio przetworzone. Mogą to być usługi.

Podejście systemowe do pojęcia bibhoteki reprezentował w b i- . 
bliotekarstwie brytyjskim David J. Foskett w latach siedem dziesią
tych. Nawiązywał on do dzieł L. v. Bertalanffy'ego o teorii systemów. 
Rozważając rolę bibliotekarza, bibhoteki i informacji w kształtowaniu 
osobowości człowieka, wykazywał, że podejście systemowe w biblio
tekoznawstwie uwzględniać musi humanistyczne spojrzenie na kon
takt użytkownika z biblioteką i bibliotekarzem. Bibliotekarz nie m o
że automatycznie przekazywać informacji, ale musi pracować w peł
nej harmonii ze społeczeństwem i zaspokajać jego potrzeby^. -

Ciekawa była propozycja Bohdana Walentynowicza (1912-1984) 
nazywania systemów społecznych systemami socjobiotechnicznymi. 
System taki, złożony z elem entów społecznych, biologicznych i tech
nicznych, ma za zadanie tworzyć na wyjściu nie urządzenia, maszyny 
czy procesy techniczne, ale zadowolonych i zaspokojonych ludzi, ze 
względu na potrzeby, które występowały na wejściu do systemu. Au
tor uzasadniał swoje stanowisko faktem, iż system socjobiotechnicz- 
ny wiąże elementy biologiczne i techniczne nie z jakimiś celami, ale 
z ludźmi, którzy go tworzą i którym służy: „[...] to człowiek stawia sy
stemowi pewne wymagania i dostosowuje go do siebie” .̂ Tak więc

2 F. Znaniecki: Wstęp do socjologii. Poznań 1922 s. 188.
D. J. Foskett: Inform ation and  genera! system  theory. „Journal o f L ibrarian- 

ship” 1972 s. 205-209.
B. W alentynowicz: Ewolucja refleksji m etatechnicznych. „Z agadnien ia  N au- 

koznaw stw a” 1984 z. 4 s. 603-610. — — - - —



odnowił tezę F. Znanieckiego, iż pojęcie systemu stanowi łącznik na
uki łiumanistycznej, jaką jest socjologia, z przyrodoznawstwem, od 
którego zresztą pojęcie systemu zostało przejęte^.

Z punktu widzenia teorii gier można bibliotekę potraktować 
jako system dynamiczny, w którym elem entam i składającymi się na 
system są:
•  użytkownik, czyli uczestnik gry, który m oże wygrać lub stracić 

w obcowaniu z systemem;
• bibliotekarz, tzn. ten, który realizuje bądź będzie realizować dzia

łanie systemu;
• procesy biblioteczne, czyli procesy zmian -  tzn. działania określa

jące, jakie dane wejściowe zostaną bądź będą przekształcane 
w dane wyjściowe (usługi); ' ' '

•  twórca (właściciel) systemu „biblioteka”, czyli ten, który może sy
stem stworzyć bądź go zlikwidować;

•  światopogląd (poglądy) uczestników systemu, czyli ich filozofia 
życiowa wobec gry w systemie „biblioteka”;

•  ograniczenia zewnętrzne, które w danym czasie okażą się dla sy
stemu „biblioteka” zadane -  np. przepisy prawne^.
W  tej grze wygrana lub przegrana użytkownika zależy od każde

go elem entu, przede wszystkim od właściciela (twórcy) i jego świato
poglądu, jak również od aktorów procesów bibliotecznych, wśród 
których działają mechanizmy światopoglądowe zazdrości albo altrui
zmu i ograniczeń zewnętrznych, stworzonych przez środowisko spo
łeczne (społeczność) i techniczne, czyli stosowanych w systemie urzą
dzeń technicznych. Wygrana lub przegrana w tej grze to zadowolenie 
lub niezadowolenie jej uczestników z wyników gry.

Oczywiste jest, iż w rzeczywistości istnieją i otaczają człowieka 
konkretne (rzeczywiste) rzeczy, fakty, ludzie i instytucje (organiza
cje) w określonym miejscu i czasie różnorodnie opisywane i określa
ne (definiowane). Pojęcie systemu to kategoria badawcza i poznaw
cza, umożliwiająca badania konkretnych rzeczy, faktów, ludzi i insty
tucji. Nauka o systemach określa prawidłowości występujące w tych 
jednostkach badawczych, opisuje wzajemne powiązania i zależności 
systemu, jak również stosunki między systemem jako pewną całością 
a jego otoczeniem . Aby poznać występujące prawidłowości, trzeba

J. Szacki: O p  cit s. 154.
 ̂ P. B. C heck land : System  thinking, system practice. C h ichester 1981.



zgromadzić odpowiednio dużą liczbę obserwacji zachowania się sy
stemu i stosunku otoczenia do niego. Jedną z prawidłowości ustalo
nych przez naukę o systemach jest teza, że trwanie i prawidłowe dzia
łanie systemu zależy od sprawnego funkcjonowania jego otoczenia.

O tym, że bibliotekę należy rozpatrywać jako system, pisano już 
wiele lat temu. Ze względu na fakt, iż składa się ona z elem entów rze
czowych (zbiorów, lokali, urządzeń technicznych, materialnych), 
ludzkich (bibliotekarzy, użytkowników) i wzajemnych relacji (proce
sów bibliotecznych, w odpowiednim miejscu i czasie związanych 
z działaniem i komunikacją), możemy bibliotekę określić jako system  
społeczny bądź system socjobiotechniczny (według B. Walentynowi
cza) -  bądź też, jak sądzą inni badacze i autor niniejszych refleksji, sy
stem techniczno-społeczny. To właśnie podejście system owe do bi
blioteki i jej procesów może rozwinąć teorię bibliotekoznawstwa. 
Z nauki opisowej bibliotekoznawstwo m oże się stać nauką teoretycz-. 
ną (podstawową, fundamentalną) i zarazem stosowaną (praktyczną).

Biblioteka stanowi z jednej strony system techniczny, którego 
głównym celem  jest kumulowanie i pośrednictwo utrwalonej fizycz
nie (zmaterializowanej) wiedzy oraz zapewnienie w czasie i prze
strzeni zrealizowania aktów komunikacji społecznej; z drugiej zaś jest 
systemem społecznym, którego główny cel można określić jako za
spokojenie określonych potrzeb jednostek i grup społecznych. Słu
szne więc wydaje się określenie biblioteki jako systemu technicz
no-społecznego. Podstawową kategorią badawczą takiego systemu 
jest kategoria działania w określonym miejscu i czasie. To „działanie 
jako przedmiot poznania wyznacza określoną realność, charaktery
zującą się jednorodnością, która wynika z założenia odpowiedniej 
»skali«, odpow iedniego »układu współrzędnych«”’7. Ten „układ 
współrzędnych” wyznaczają podstawowe działania biblioteki-syste- 
mu; działania nakierowane na sterowanie systemem bądź obsługę 
środowiska (otoczenia), w którym system działa. Efektywność dzia
łań systemu „biblioteka” zależy w dużym stopniu od jego powiązań 
i podporządkowania się ogólnym procesom społecznym.

D o działań związanych ze sterowaniem (kierowaniem) systemem  
„biblioteka” należą;
• określenie zadań biblioteki: dla kogo i dla jakich szczegółowych

celów system ma działać;
• określenie zasad organizacji i funkcjonowania całej biblioteki;

A. K iepas: N auka  -  technika ~ kultura. K atowice 1984 s. 67.



• analiza i stworzenie podstawowych instrukcji i programów, spo
sobów wykonania zadań i obsługi procesów bibliotecznych w po
szczególnych ogniwach (elem entach) systemu „biblioteka”;

• określenie poziomu kwalifikacji i liczby pracowników obsługi oraz 
ich charakterystyka (różni specjaliści do określonych zadań itp.);

• określenie i ustalenie rozmiarów współpracy z innymi systemami 
społecznymi;

• analiza efektywności działania biblioteki.
D o działań nakierowanych na środowisko, przede wszystkim 

użytkowników systemu „biblioteka”, należą:
• grom adzenie, rejestracja i ewidencja materiałów bibliotecznych 

oraz informacji;
• opracowanie rzeczowe oraz techniczne materiałów i mtormacji;
• selekcja materiałów i informacji;
• organizacja zbioru materiałów bibliotecznych i informacji oraz 

ich przechowywanie;
• przyjmowanie i opracowywanie zapotrzebowań użytkowników bi-_ 

blioteki;
• wyszukiwanie materiałów i informacji;
• przetwarzanie materiałów w formie adnotacji, streszczeń, analiz, 

abstraktów, przeglądów tematycznych i bibliograficznych;
• udostępnianie oraz rozpowszechnianie materiałów i informacji;
• prowadzenie działalności marketingowej wobec środowiska. 

Rozpatrując w ięc bibliotekę jako obiekt systemowy i badając jego
działalność, możemy wyróżnić w tej całości (systemie) cały szereg 
podsystemów funkcjonalnych, komunikacyjnych i techniczno-techno
logicznych (patrz rys. 1).

Przy badaniu funkcjonowania systemu „biblioteka” należy brać 
pod uwagę:
• relacje biblioteki (odniesienia biblioteki) do otoczenia, istnienie 

biblioteki w innych systemach, wymianę dóbr (usług) między bi
blioteką a innymi systemami społecznymi (chodzi o inne bibliote
ki, urzędy, szkoły, systemy informacyjne itp.);

• dynamikę biblioteki, czyli działanie podsystemów wewnętrznych, 
umożliwiających rozwój biblioteki bądź jej stagnację czy upadek 
w otoczeniu zewnętrznym (wchodzą tu w grę stosunki między
ludzkie, podział władzy, organizacja, sterowanie, komunikacja);
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Rys. 1. Biblioteka jako obiekt systemowy

1. Zbiói jęi;yków informacyjno-wyszukiwawczych, tezaurusów, klasyfikacji, sygnatur.
2. Zbiór algorytmów, programy komputerowe, instrukcje komputerowe. ^
3. Urządzenia techniczne, łączność, reprografia, transport itp.
4. Wszystkie środki metodyczne, służące optymalizacji podsystemów.
5. Zbiór środków (narzędzi) służących utrzymywaniu przyjaznych stosunków 

międzyludzkich -  wśród pracowników, użytkowników.

Wg S. S. Tereśćenko: Obśćestvennye woprosy proeklirovanija avtom alizirovannyck  
sisicm. NTI. W: N aiia ia ja  orgaiilzacija tm d a  i procklirovanie informaciuimych centrów. 
Moskva 1976 s. 154 i in.



• strukturę biblioteki, czyli podsystemy biblioteki oraz jej elementy 
(ludzi, rzeczy, procesy, a w szczególności: bibliotekarzy, użytkow
ników, zbiory biblioteczne, miejsce, urządzenia techniczne, finan
se, rodzaj własności itp.); ■ ■ ■ '

• świadomość społeczną ludzi związanycłi z systemem „biblioteka” 
(składają się na nią cele, interesy, motywacje, potrzeby, wiedza) 
Przy badaniu biblioteki jako systemu można brać pod uwagę for- _

iiialnc wyznaczniki systemu, takie jak np.:
• elastyczność systemu, czyli możliwości zmian w bibliotece -  p a - . 

miętając równocześnie o jednej z zasad teorii systemów, iż poprą-. 
wianie jakości działania jakiegoś podsystemu nie wpłynie na po
lepszenie działania całego systemu; trzeba ulepszyć cały system;

• dostępność, tzn. łatwość dostępu do systemu, pamiętając, że na
wet celow e wprowadzanie techniki do biblioteki jako systemu 
techniczno-społecznego nie oznacza jednoczesnej determinacji, 
ponieważ cele społeczne są bardzo zróżnicowane; i

• szybkość udostępniania dokumentów lub informacji ze zbioru 
(z zastrzeżeniami, jak wyżej);

• czas oczekiwania użytkownika na poszukiwany dokument lub in
formację; I i i '

• dokładność w udostępnianiu dokumentów i informacji, jak rów
nież ścisłość udzielanych informacji;

• _ możliwość szybkiego i łatwego usuwania zbędnych jednostek ze
zbioru dokumentów i informacji;

• _ komunikatywność, czyli analiza różnych typów komunikacji w e
wnętrznej, np. komunikacja osobista, komunikacja dokumental
na, komunikacja elektroniczna itp.
Jak napisał R ene Dubos: „Niezbędnym warunkiem przetrwania 

systemu jest wytworzenie społecznych mechanizmów odpierających 
naciski ś r o d o w i s k o w e ” ^ . Te naciski wobec systemu „biblioteka” m o
gą wynikać z różnych czynników społecznych, z których biblioteko- 
znawca musi sobie zdawać sprawę. D o tych czynników, modyfikując 
pogląd Andrzeja Kiepasa, m ożemy zaliczyć:
• warunki działania, czyli określone miejsce i czas, w którym dzia

łanie systemu „biblioteka” się odbywa;
• liczbę jednostek i grup społecznych biorących udział w działaniu 

systemu oraz ich cechy jakościowe (poziom wiedzy, kultury, typy 
więzi społecznych itp.);

 ̂ R. D ubos: Pochwała różnorodności. W arszawa 1986 s. 96.



• jednostki i grupy społeczne współwystępujące przy działaniu sy
stemu „biblioteka”, ale realizujące własne cele, nie mające bez 
pośredniego wpływu na działania systemów (są to parlamentarzy- 
ści, rząd, urzędnicy różnycli szczebli administracji państwowej czy 
samorządowej, inne grupy społeczne); i 

. • charakter użytych środków organizacyjnych i technicznych oiaz 
przestrzenny i czasowy zasięg ich skutków dla systemu „biblioteka” .̂ 
Zmniejszać lub nawet niwelować te naciski, oprócz wymienio

nych wyżej czynników społecznych, m oże tworzenie przez grono lu
dzi związanych z biblioteką określonej filozofii systemu „biblioteka” - 
jako systemu społecznego „przyjaznego społeczeństwu”. Należy więc 
poprzez odpowiednią propagandę i marketing szerzyć tę filozofię 
wśród grup użytkowników, mieszkańców danego regionu, grup urzęd
ników, działaczy społecznych i politycznych, członków władz sam o
rządowych i państwowych oraz wszelkich innych grup społecznych.

■ Aby biblioteka jako system techniczno-społeczny otwarty na 
zmiany mogła sprawnie i z sukcesem działać w swoim otoczeniu, jej 
system musi się kierować naukowymi zasadami podejścia systemowego 
(filozofii systemowej) w bibliotekoznawstwie.

® A. K iepas: O p. cit. s. 194.



6 . TEORIA
BmUOTEKOZNAW STW A

Bibliotekoznawstwo można traktować jako kompleks -  związek 
różnych nauk zajmujących się badaniem biblioteki i procesów biblio
tecznych oraz jej historycznych, współczesnych i przyszłych funkcji 
społecznych. Z e względu na całościowy system, jakim jest biblioteka, 
i na jej miejsce w ogólnym systemie społeczeństwa, należy traktować 
bibliotekoznawstwo jako samodzielną i autonomiczną dyscyplinę na
ukową o charakterze interdyscyplinarnym. Współczesny biblioteko- 
znawca to uczony, który obok własnego przedmiotu badań, jakim jest 
biblioteka wraz z jej miejscem i rolą w społeczeństwie, musi umieć wy
korzystać w swoich badaniach osiągnięcia innych nauk -  np. bibliolo- 
gii, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa itp. oraz cybernetyki, in
formatyki i automatyki. Zmusza go do tego zarówno humanistyczny, 
jak i techniczny charakter biblioteki jako systemu socjotechnicznego.

Bibliotekoznawstwo jako dyscyplina naukowa, podobnie jak inne 
nauki społeczne, przechodziło i przechodzi różne etapy rozwoju. 
Pierwszy etap to gromadzenie danych, faktów i zjawisk empirycz
nych, związanych bardziej z praktyką, niż z teorią. Następny -  to 
próby tworzenia teorii cząstkowych bądź różnych możliwych teorii. 
Kolejny etap to okres budowania jednolitej teorii -  zarówno związanej 
z praktyką dyscypliny, jak i jej filozoficzną podbudową. W tym okre
sie ważna jest analiza i doskonalenie pojęć, i to pojęć ogólnych, nie- 
związanych z określonym stadium historycznym: często zapożycza-



nych z innych dyscyplin naukowych, mających odm ienne treści ba
dawcze. Każda teoria empiryczna musi być powiązana z teorią filozo
ficzną badanego przedmiotu. Najpierw więc trzeba zrozumieć całość 
badanej problematyki, aby zbudować ze zbioru koncepcji i pytań czą
stkowych ogólną teorię dyscypliny!.

Teoria to niekoniecznie poszukiwanie i ustalanie niezależnych od 
czasu i przestrzeni praw ogólnych i prawidłowości systemów społecz
nych. Można szukać prawidłowości w stosunku do indywidualnych 
przypadków, historycznie i społecznie określonych systemów (biblio
tek) czy grup społecznych (bibliotekarzy, użytkowników). Teoria m o
że pewne przypadki wyjaśniać, może też uogólniać i sprawdzać 
w praktyce. W zasadzie teoria przede wszystkim szuka zjawisk wyra
żającycłi istotę rzeczy. i i

Teoria naukowa powstaje wtedy, kiedy zbiór twierdzeń i sądów  
z jakiejkolwiek dziedziny wiedzy pełni rolę eksploracyjną, czyli 
umożliwia wyjaśnienie badanego zjawiska. Można przyjąć wypowiedź 
Horsta Kunzego o książce i zastosować ją do bibliotek w zmienionej 
formie, iż „prawa nauki określają prawa tworzenia i istnienia biblio
tek, a nie na o d w r ó t ” ^ .

Bibliotekoznawstwo jako nauka wyrosło z dwóch źródeł:
• miejsca i roli biblioteki w społeczeństwie ludzkim -  przede wszy

stkim w sferze działalności naukowej,
• praktyki bibliotecznej rozwijającej się w czasie i przestrzeni.

Oba te źródła, w wyniku ich rozwoju i zmian oraz wzrostu znaczenia
społecznego, zaczęły wymagać podbudowy teoretycznej opisującej, anali
zującej i regulującej istnienie oraz działanie bibliotek różnych typów.

Bibliotekoznawstwo zatem to nauka (dyscyplina naukowa) bada-, 
jąca i wyjaśniająca istnienie i działalność różnych typów systemu „bi-_ 
blioteka”, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę człowieka i kul
tury w funkcjonowaniu tego systemu. Nauka ta, jak inne, nie może 
obejść się bez podbudowy i koncepcji teoretyczno-filozoficznej: po
głębionej refleksji nad pojęciowo-logiczną strukturą systemu „biblio
teka”, a także wzajemnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi związkami 
oraz podstawowymi funkcjami każdej biblioteki.

' M. A nderson: Rozwijanie teoretycznych podstaw  bibliotekoznaw stwa i n a u 
ki o in fonnacji przy zastosowaniu ogólnych m odeli oraz interdyscyplinarnej inter
pretacji. „B ibliotekarz" 1983 nr 6 s. 134 - 137; Z. G aca-D ąbrow ska: O teoretycz
nych problem ach nauki o  bibliotece. „S tudia o K siążce” 1980 T. 10 s. 201-210.

2 H. K unzc: A  lies fiir das Buch. Leipzig 1974 s. 209.



Bibliotekoznawstwo, jak każda nauka, musi koncentrować się za-_ 
równo na opisie oraz analizie pojedynczego faktu i zjawiska, jak i na 
badaniu procesów zachodzących w życiu systemów-bibliotek. Według 
Alfreda Krocbera, „Zdrowa i pełna nauka musi opierać się na obu 
podejściach, na połączeniu obu” .̂

Teoretyczne podstawy bibliotekoznawstwa zaczęły się kształto
wać w okresie Oświecenia, na przełomie wieków XVII i XVIII. 
Wynikały one z badań historycznych nad książką, piśmiennictwem  
i bibliotekami; z dydaktyzmu oświeceniowego, dążącego do ustalenia 
zaleceń, wskazówek i przepisów dotyczących posługiwania się zbiorami 
książek (np. Jana A m osa Komeńskiego o sprawnym posługiwaniu się 
książkami, najprzedniejszym instrumentem kształcenia, oraz bibliote
kami, w rozprawie Dissertatio de iure bibliothccarum), z idei syste
matyzacji i klasyfikacji wiedzy o świecie (G. Peignota Dictionnaire ra- 
issonne de bibliologie), z idei równości stanów (grup) społecznych, 
uzasadniającej dostęp do zbiorów bibliotecznych wszystkim ludziom  
(Wielka Rewolucja Francuska), z ogromnego i szybkiego ilościowego 
wzrostu produkcji piśmienniczej oraz powiększania się zbiorów biblio
tecznych (poprzez biblioteki uniwersyteckie i biblioteki narodowe), 
a także rosnącego i różnicującego się zapotrzelwwania czytelniczego.

Tc podstawy teorii bibliotekoznawstwa były początkowo związane 
przede wszystkim z praktyką bibliotekarską. Bibliotekoznawców inte
resowały zagadnienia tworzenia i organizowania bibliotek oraz ich 
racjonalna działalność. Jak tworzyć zbiory biblioteczne, jak je porząd
kować, w jaki sposób najlepiej informować użytkowników bibliotek 
o zbiorach. Od tych zagadnień wychodził uznawany za twórcę nauko
wego bibliotekoznawstwa Martin Schrettinger w Niemczech w począt
kowych latach X IX  wieku (tj. od 1807 r., kiedy formułował swoje 
stanowisko naukowego badania biblioteki jako instytucji). Tymi samymi 
problemami interesowali się w Polsce w początkach XIX wieku 
Joachim Lelewel i Paweł Jarkowski. W Rosji narodziny biblioteko
znawstwa wiąże się zwyczajowo z publikacją S. V. Sobolscikova z 1859 r. 
o organizacji publicznych bibliotek i tworzeniu ich katalogów^.

Narodzinom bibliotek oraz ich racjonalnej organizacji i działal
ności była poświęcona broszura Włodzimierza Górskiego z 1862 r.5.

’ Cyt. za E . N ow icka: Św iat człowieka, świat kultuiy. Wyd. 2. W arszawa 1997 
s. 116.

S. V. Sobolscikov: O h ustro jstw  ohscestveiinych bibliotek i sostavlenie ich ka- 
talogov. M oskva 1959.

W. Górskw K rótki lys zasad  bibliotekoznawstwa. W arszawa 1862.



Wtedy i przez wiele lat później traktuwaiiu zamiennie pojęeia „bi
bliotekoznawstwo” i „bibliotekarstwo”. W Polsce aż do połowy XX  
wieku bibliotckoznawcy godzili się z poglądami i twierdzeniami bi- 
bliologów, iż problemy bibliotekarstwa mieszczą się w teorii bibliolo- 
gii, czyli problematyce książki i jej funkcji społecznych. Biblioteko
znawstwo jako część bibliologii było uznawane za stosowaną w biblio
tekach technologię, w rodzaju pomocniczej nauki stosowanej (prak
tycznej) bibliologii. Jeszcze w latach sześćdziesiątych X X  wieku jeden  
z czołowych reprezentantów polskiej szkoły bibliologicznej, Karol 
Głombiowski, stał na stanowisku, że naukowe badanie bibliotek nie 
ma przyszłości, ponieważ nigdy nie będzie miało ono swojej teorii. 
Zagadnienia (problemy) bibliotekarstwa miały według niego typowy 
praktyczny charakter, stanowiąc jedynie technikę pracy bibliotecznej, 
a nie naukę. Jak wiemy, przeciwko tej tezie wystąpił już w latach pięć
dziesiątych Władysław Piasecki, który uzasadniał naukowy charakter 
badań bibliotekoznawczych -  niezależnych od bibliologii. Przekona
nie, że bibliotekoznawstwo ma charakter wiedzy czysto praktycznej 
reprezentowała do pewnego czasu większość uczonych polskich i za
granicznych. To stanowisko znajdowało swój wyraz w programach 
kształcenia bibliotekarzy na poziom ie szkoły wyższej.

Jeszcze w 1979 r. amerykański autor H. C. Wright uważał, że 
bibliotekoznawstwo jest raczej technologią wiedzy o bibliotece, niż n a -. 
uką6. Równocześnie jednak od wielu lat pojawiały się głosy biblioteko- 
znawców z różnych krajów, postulujące wprowadzanie do programów 
kształcenia bibliotekarzy coraz więcej teorii, mniej zaś zmieniającej się 
z dnia na dzień praktyki. Krytykowano pogląd, że szkoły bibliotekar
skie powinny przede wszystkim przygotowywać fachowców zaznajo
mionych z nową technologią informacyjną, koncentrując się na umie
jętnościach praktycznych. Powtarzające się schematy, sytuacje i wzory 
typowych rozwiązań oraz umiejętności praktyczne nie są najlepszym 
przygotowaniem do zawodu. Zresztą z powodu zbyt wąskiego ukierun
kowania zawodowego część szkół wyższych straciła swój akademicki 
charakter. W USA, w dyskusji w 1988 r., w której wzięło udział kilku 
znanych bibliotekoznawców, jak np. G. Garrison, R. M. Hays, J. M. 
Murd, J. K. Moll, B. J. Flood i B. M. Preshel, stwierdzono, że głównym 
ccicm kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji jest przygo-

H. C. W right: The wrong way to go. „Journal o f the A m erican  Society for 
Inform ation Science” 1979 n r 2 s. Ы -16.



towanie ich dla przyszłości, a nie uczenie, „jak się to robi dzisiaj”'̂ . We
dług R. W. Budda podstawą kształcenia w szkołę wyższej powinno być 
przygotowanie teoretyczne, zapewniające wysoki prestiż w środowisku 
akademickim. Absołwenci takicłi uczełni winni mieć gruntowną wie
dzę naukową, mogącą znałeźć zastosowanie w różnycłi sytuacjacłi, 
umieć przewidywać, stawiać i rozwiązywać probłemy oraz wykazywać 
się umiejętnością dostosowywania się do różnycłi i zmieniającycłi się 
warunków w pracy bibliotekarskiej^. Przeprowadzone w tym czasie ba
dania socjologiczne wśród absolwentów wyższycłi szkół bibliotekar
skich w Wielkiej Brytanii wykazały, że bibliotekoznawstwo pogłębione 
teoretycznie daje wiedzę przydatną nie tylko bibliotekarzom, ale róż
nym pracownikom książki, informacji naukowej i edytorstwa. Z badań 
przeprowadzonych w latach 1988-1991 wynikało, że ponad 20% absol
wentów szkół bibliotekarskich pracowało poza bibłiotekami^. Wtedy 
jeszcze część bibliotekoznawców amerykańskich i brytyjskich sądziła, 
że bibliotekoznawstwo ma charakter praktyczny, zaś zagadnienia teo
retyczne związane są już nie z książką, ale z informacją naukową jako 
dyscypliną bardziej ogólną, mającą ścisłe związki z filozofią, lingwisty
ką czy w ogóle z kulturą. Amerykańscy bibliotekoznawcy wskazywali 
na kryzys bibliotekoznawstwa jalto nauki.

-  Ciągłe posługiwanie się teorią poznania o podłożu pozytywistycz
nym, nastawionym na badania praktyczne, osłabiało pozycję bibliote
koznawstwa wśród nauk społecznych. Stąd wynikały nawoływania do 
bardziej filozoficznego i teoretycznego oraz całościowego (systemo
w ego) charakteru badań poprzez ściślejsze łączenie praktyki z teorią. 
Bibliotekę należy postrzegać jako obiekt dynamiczny, zmieniający się 
w czasie i przestrzeni. Bibliotekoznawstwo jako nauka teoretyczna 
pozwoli bardziej ściśle odzwierciedlać i przewidywać społeczne zjawi
ska związane z istnieniem i rozwojem bibliotek^.

G . G arrison : Challenges to inform ation science education. „Journal of 
A m erican  Society for In fo rm ation  Science” 1988 n r 5 s. 362-365; R. M. Hayes; 
E ducation an d  the inform ation professional: a library school perspective. „Journal of 
A m erican  Society for In fo rm atio n  S cience” 1988 nr 5 s. 312-317.

R. W. B udd: A new  library school o f  thought. „L ibrary  Jo u rn a l” 1992 
s. 44-47.

'•* J. E lkin, C. N ankivell: Wa.stage within the library an d  inform ation profession, 
a report. „Journal o f L ib rariansh ip  and  In fo rm ation  Science” 1992 vol. 24 nr 2 
s. 71-77.

B. M. Kee: In form ation  studies: A  word on academ ic discipline. „Library 
A ssociation  R eco rd ” 1986 nr 5 s. 236; M. H . H arris: The dialectic o f  defect anti
nom ies in library a n d  inform ation science. „L ibrary T rends” 1986 nr 3 s. 515-531.



Również w Rosji N. A. Sljadneva stwierdziła, że bibliotekoznaw
stwo nie ma, jak dotąd, solidnej teoretycznej podbudowy, zaś wszyst
kie ważniejsze funkcje i procesy biblioteczne mają charakter biblio^ 
graficzny i -  jak sądził już w 1925 r. B. S. Bednarskij, a potem V. J. Te
resin -  bibliotekoznawstwo jako nauka wchodzi w skład bibliografii 
jako nauki ogólniejszej, chociaż już Lubov Borisovna Chavkina, N i-, 
kolaj A. Rubakin, A. A. Pokrovskij, J. V. Grigoriev, O. S. Ćubarjan, 
N. S. Kartasov, J. N. Stoljarov, N. A. Naneev i inni uzasadniali dosta
tecznie samodzielność, autonomiczność i wielodyscyplinarność pro
cesów bibliotecznych -  cechy dające podstawę do traktowania biblio
tekoznawstwa jako samodzielnej dyscypliny naukowej^^.

W 1931 r. Shiyali Ramamrita Ranganathan, indyjski biblioteko- 
znawca, ogłosił rozprawę Piąć praw  nauki o bibliotece {The five laws 
o f library science). Prawa te brzmiały;
• Książki powinny być ogólnie dostępne.
• Każda książka ma swojego czytelnika.

_ • Każdy czytelnik powinien mieć dostęp do swojej książki.
. • Należy szanować czas czytelnika.

• Biblioteka to żywy, rozwijający się organizm.
W pracy tej S. R. Ranganathan potraktował bibliotekę jako insty

tucję społeczną i kulturalną, kierującą się w swojej działalności pra
wami nauki o bibliotece (ang. library science). Wprawdzie niektóre ze 
sformułowanych praw mogą dotyczyć również bibliologii (nauki 
o książce), ale dwa ostatnie z nich dotyczą bezpośrednio biblioteki. 
Ważne było stwierdzenie Ranganathana, że każda biblioteka jest roz
wijająca się całością. Można powiedzieć, iż już wtedy było to podej
ście systemowe do pojmowania biblioteki. N ie można także zapom i
nać, że Ranganathan użył w odniesieniu do wiedzy o bibliotece 
terminu „nauka” (science), który w języku angielskim odpowiada 
naukom przyrodniczym i ścisłym.

Angielski bibliotckoznawca, Brian С. Vickery, uzupełnił w 1961 r. 
prawa Ranganathana o „szóste prawo nauki o bibliotece”:
• Żadna biblioteka nie może być s a m o w y s t a r c z a l n a ^ ^

W 1990 r. rosyjski bibliotckoznawca, Anatolij V. Nesterov, przy
gotował nową koncepcję praw bibliotecznych. Dostosował prawa 
Ranganathana do potrzeb komunikacji społecznej realizowanej

"  N. Sljadneva: „Kniglyj sto i" p o  vzaim osvjazi bibliotećnych i bihliogra- 
fićeskich processov. „Sovetskoe B ib lio tekoveden ie” 1988 nr 5 s. 27-30.

'2 В. Г . Vickery, „Lilirary A ssociation R eco rd ” 1961 s. 377.



przez biblioteki. Koiuunikacja ta puwinna funkcjonować przede 
wszystkim dla zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych użytkowników 
bibliotek. W tej sytuacji bibliotekarze winni wiedzieć, że:
• źródło informacji istnieje dla jednostki;
• jednostka ludzka to ukierunkowane celowo indywiduum;

_ • _ zamiary komunikacyjne jednostki są w niepełnym stopniu sfor
malizowane;

• jednostka jest przygotowana do odbioru i może ocenić żródlo 
(dokument);

• dokument w bibliotece istnieje do użytkowania (otrzymania kon
kretnej wiedzy); “ “

_ •  dokum ent jest unikatowy i przedstawia co najmniej jeden  
przedmiot;

• biblioteka jest rosnącym organizmem, ale możliwości jej są ogra- 
niczone^^.
Prawa Ranganathana ciągle wywołują zainteresowanie uczonych. 

Znani bibliotekoznawcy spróbowali w ostatnich łatach prawa te 
uwspółcześnić. Michael Gofman w pracy Pięć nowych praw  biblioteko
znawstwa (Five new laws o f  librarianship) z 1995 r. tak je sformułował:
• Biblioteki służą całej ludzkości.
• Należy zaakceptować wszystkie formy przejawiania się wiedzy.
• Należy rozsądnie wykorzystywać technologię w celu polepszenia 

usług bibliotecznych. “ “ “
• Należy zapewnić swobodny dostęp do wiedzy.
• Musimy szanować przeszłość dla przyszłości.

W  rok później (1996) inny znany bibliotekoznawca, Maurice В. 
Line, w kolejnej publikacji pt. L in e’a p ięć praw  bibliotekarstwa (Lines 
five laws o f  librarianship) tak je przedstawił: ~
• Biblioteki przechowują i udostępniają informację przeszłą i ak

tualną.
• Odpowiednia organizacja bibliotek pomaga w przekształcaniu in

formacji w wiedzę.
• Biblioteki powinny udostępniać informację każdemu bez względu 

na jego pochodzenie i możliwości finansowe. ^

i-"* A. V. N esterov: K om unikacija  i naućnaja biblioteka. „Naućno-Technićeskaja 
In fo rm ac ija” Seria  1. 1990 nr 4 s. 14-16.



• Każdy może zostać użytkownikiem biblioteki i należy go obstuzyć
zgodnie z jego potrzebami.

• W celu przechowywania i przekazywania informacji trzeba posłu
giwać się wszelkimi dostępnymi ś r o d k a m i  *4,
W zasadzie, podobnie jak prawa Ranganathana, obie nowe wersje 

praw, zarówno Gofmana jak i Line’a, dotyczą w większej mierze zasad 
działania bibliotek, czyli bibliotekarstwa (tak zresztą należy tłumaczyć 
angielski termin librariansliip), niż teoretycznych podstaw nauki o bi
bliotece (bibliotekoznawstwa). Nie mówi się w nich o istocie bibliote
ki i jej roli społecznej jako przedmiotu badań naukowych. Chyba jedy
nie Ranganathan i Nesterov wypowiadali się na temat tego, czym jest 
biblioteka. Określenie biblioteki jako organizmu o ograniczonych 
możliwościach nie wyjaśnia jednak, o jaki organizm chodzi. Na pewno 
biblioteka nie jest typowym organizmem biologicznym ani technicz
nym. Jest natomiast całością biologiczno-techniczno-społeczną, 
podobnie jak większość systemów społecznych złożonycłi z ludzi, 
urządzeń technicznych i relacji społecznych.

Jeszcze w 1979 r. Amerykanin A. C. Wright hołdował zasadzie, że 
nauka bada substancje fizyczne, zaś obiektem badań bibliotekoznaw
stwa są formy metafizyczne (filozoficzne). M etody badań naukowych 
są empiryczne, zaś bibliotekoznawstwa -  rozumowe (myślowe). Z a
tem bibliotekoznawcy to bardziej filozofowie niż b a d a c z e  15. Podobną 
argumentację w zakresie filozofii biblioteki założył Joseph Nitecki, 
emerytowany profesor bibliotekoznawstwa z Albany, N.Y. w USA. 
Według niego już w 1964 r. amerykański filozof Kaplan twierdził, że 
bibliotekoznawstwo, podobnie jak filozofia, należy do „metanauk” 
(ang. metascience), badających nie wytwory natury i człowieka, ale 
idee o naturze i człowieku. Używając więc terminu „metabiblioteko- 
znawstwo” rozumiał go J. Nitecki jako „badanie metafizycznych, 
epistemologicznych i aksjologicznych powiązań pomiędzy podstawo
wymi pojęciami w naukach bibliotekoznawczych, czyli między: (a) 
środkami przekazu (formą) i (b) zawartością tematyczną zarekordo- 
wanych idei, a ich użytkownikiem (twórcą lub odbiorcą przekazu)” '*’.

C. Revelli: Ranganathan vernicieta a nuovo: dii „mostri sacri”si cim entan- 
no eon la cinque leggi della bibliotcconomia. „B iblio theca O ggi” 1996 vol. 14 nr 9 
s. 10-13 (Cyt. za „B ibliografia A nalityczna B ibliotekoznaw stw a i Inform acji 
N aukow ej” 1997 nr 2/3 poz. 82 s. 6).

I”’ A. C. W right: The wrong way to go. „.lournal o f the A m erican  Society for 
Inform ation Science” 1979 nr 2 .s. 67-76.

J. N itecki: Światowa strategia edukacji. 1964 s. 112.



Powstaje pytanie: a gdzie tu miejsce dla biblioteki jako miejsca gro
madzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów oraz informowa
nia o nich? Poza tym autor używa zamiennie w swojej wypowiedzi 
term inów „m etabibliotekoznaw stw o” i „m etabibliotekarstw o”. 
W polskim bibliotekoznawstwie te dwa terminy mają zupełnie 
odm ienne znaczenia. Już bardziej można się zgodzić z autorem, kie
dy pisze, że metabibliotekarstwo” bada zależności na poziomach: 
konceptualnym (np. posłannictwo bibliotek), kontekstualnym (np. 
środowisko biblioteczne) i proceduralnym (np. przekaz wyrażający 
się w praktyce bibliotecznej). Rzeczywiście, te trzy obszary można ba
dać z punktu widzenia filozoficznego, epistem ologicznego i aksjolo
gicznego. Cóż, kiedy te badania wiąże autor jedynie z procesami in
formacyjnymi, nie uwzględniając innych aspektów procesów biblio
tecznych -  np. kulturowych czy oświatowych (edukacyjnych). Nitecki 
pisze, że „metabibliotekarstwo” jako dyscyplina naukowa jest od
powiedzialne nie tylko za gromadzenie, przechowywanie, interpreta
cję i udostępnianie idei „zarekordowanych” w dokumentach, lecz 
również za przewidywanie przyszłych powiązań w niekończącym się 
cyklu rozwoju wiedzy. A  piszącemu te słowa wydawało się i stale się 
wydaje, że odpowiedzialne za to wszystko jest po prostu praktyczne 
bibliotekarstwo, zaś obowiązkiem bibliotekoznawstwa jako dyscypli
ny naukowej jest budowanie teorii i odkrywanie jej oddziaływania 
w praktyce bibliotecznej.

W ielce dyskusyjne jest stwierdzenie J. Niteckiego, że „nowa teo
ria informacji jest odkrywcza, bardziej zaawansowana niż tradycyjna 
teoria bibliotekoznawstwa” i że koncepcja tej nowej teorii jest lepsza 
od „bardziej ograniczonej, fizycznej koncepcji książki” na rzecz „bar
dziej rozległej, wolnej od fizycznych ograniczeń koncepcji informa- 
cji”i7. Po pierwsze, książką zajmuje się bibliologia (księgoznawstwo) -  
nauka o długiej tradycji, i co ciekawsze, interesuje się nie tylko jej 
stroną fizyczną; zaś bibliotekoznawstwo nic może zajmować się jedy
nie „wolną od fizycznych ograniczeń” informacją (pytanie podstawo
we: co to jest „informacja” dla Niteckiego?), ale fizyczną, realnie ist
niejącą biblioteką i jej działalnością. Nawet taką „bez ścian”, jak 
przewidują niektórzy futurologicznie nastawieni bibliotekoznawcy.

Tak więc próba stworzenia filozofii biblioteczno-informacyjnej 
przez J. N iteckiego, uwzględniająca jedynie aspekt informacyjny bi
blioteki, nie w pełni odpowiada filozofii biblioteki o wiele bardziej



obfitującej w znaczenia, niż chciał to widzieć autor. Zresztą ze wspo
mnianych wcześniej poziomów badawczych, proponowanych przez 
niego, wynika coś więcej, niż tylko informacyjny aspekt działalności 
biblioteki. Czy badanie „posłannictwa biblioteki”, „środowiska spo
łecznego” i „przekazywania przekazów” można ograniczyć jedynie 
do badania bibliotecznych procesów informacyjnych? Gdzie filozofia 
(teoria) gromadzenia zbiorów bibliotecznych, ich opracowywania,' 
przechowywania, zabezpieczenia czy udostępniania? A  kulturalne, 
edukacyjne i naukowe funkcje biblioteki? Czy wynikają one jedynie 
z procesów informacyjnych? M oże również z procesów czysto biblio-, 
tecznych, pojmowanych jako elem enty procesów kulturowych, nau
kowych lub prakseologicznych?i8

Bibliotekoznawstwo kształtuje ustawicznie swoją teorię. Jest to 
proces ciągły. Jak mówią filozofow ie i metodolodzy nauki -  nie ma 
nic lepszego i praktyczniejszego dla danej dyscypliny naukowej (nau
ki), jak dobra teoria. N iekoniecznie stałe ta sama. W badaniach nad 
biblioteką, podobnie jak nad książką czy informacją, może istnieć kil
ka równorzędnych teorii. W nauce, jak wyobrażał to sobie szereg lat 
temu Paul K. Feyerabend, „dobry empirysta” powinien umieć praco
wać „z wieloma alternatywnymi teoriam i”i9.

Istotę biblioteki można pojmować różnie. Występuje tak wiele 
różnych właściwości jej istnienia, organizacji, działalności i funkcji, że 
na bibliotekę można spoglądać z różnych punktów widzenia. Biblio
teka może być:
• miejscem, zakładem pracy;
• przedsiębiorstwem usługowym, a nawet handlowym;
• placówką oświatowo-rozrywkową;
• ośrodkiem informacji i komunikacji społecznej;
• instytucją społeczną;
• instytucją kultury;
• systemem społecznym;
• systemem kultury.

J. Kołodziejska, wybitna polska specjalistka w zakresie bibliote
koznawstwa, w wielu swoich publikacjach (artykułach, książkach, 
publicznych wystąpieniach) od wielu lat określała i określa bibliote
kę jako instytucję szeroko pojętej kultury. Zgadzając się z jej stano-

Tamże s. 107-116.
P. K. Feyerabend; ./яЛ być dobrym  empirystą?  W arszawa 1979 s. 25.



wiskiem, także i piszący te słowa próbuje od szeregu lat uzasadnić 
tezę o systemowym charakterze biblioteki i stąd -  rozszerzając okre
ślenie J. Kołodziejskiej -  uważa, że biblioteka jest również systemem  
kultury. I I

Podstawowymi i powszechnie uznawanymi cechami pojęcia kul
tury są następujące atrybuty:
• kultura związana jest z człowiekiem;
• jest zjawiskiem społecznym;
• jest regularna czyli powtarzalna;
• jest zbiorem zjawisk wyuczonych;
• ma wymiar czasowy i przestrzenny;
• jest prawidłowa, czyli zmienia się według pewnych praw i reguł; 

jest systemem, czyli zjawiskiem tworzącym pewną całość powiąza
nych ze sobą elementów20.
Zresztą, jak pisze Ewa Nowicka, „porozumienie ludzi w zbioro- 

wościach odbywa się właśnie dzięki kułturze”2l. Biblioteka bierze 
udział w tym zjawisku nieodm iennie. Ponadto bibliotekę jako system 
kultury można wiązać z różnymi sferami kultury -  np. obyczaju, wła
dzy, duchowego życia narodu; z ekologią, z terytorium, na którym 
działa, ze środowiskiem społecznym, z oświatą, wychowaniem, 
psychologią, produkcją, ze strukturami społecznymi, świadomością 
i światopoglądem, z kulturą ogólną narodu22. Szczególnie w społecz
nym obiegu książki i innych rodzajów dokumentów, ogólnie nazywa
nych materiałami bibliotecznymi, biblioteka była i jest jednym z naj
ważniejszych i stabilnych (zachowuje długow ieczność trwania) 
elem entów  systemu kultury. Różnorodność zaś materiałów biblio
tecznych oraz różne i zmieniające się potrzeby ludzi spowodowały 
konieczność tworzenia się typów bibliotek. Potrzeby są naturalnym 
dążeniem każdego organizmu do ich zrealizowania. Obok potrzeb 
odmiennych, fizjologicznych, wyodrębnia się potrzeby poznawcze, 
em ocjonalne i filozoficzne (np. stawianie pytań o sens życia). Poza 
potrzebami fizjologicznymi wszystkie inne potrzeby nabywa człowiek, 
należąc do danej kultury i zależąc od niej, gdyż są one określane 
przez wartości uznawane w tej kulturze. Dzięki realizacji swoich po-

20 E , N ow icka: Św iat człowieka - świat kultury. Wyd. 2. W arszawa 1997 s. 59

21 Tam że s. 151.
22 K. D m itruk : Współczesne polskie  koncepcje kultury. Wanszawa 1990 s. 283.



trzeb człowiek egzystuje i rozwija swoją osobowość. Biblioteka jako 
system kultury może ułatwiać powstawanie i realizację potrzeb.

W historii bibliotek jako systemów kultury ważne jest pojęcie „dy
fuzji”. Oznacza ono przestrzenne rozchodzenie się lub przenoszenie 
elem entów kultury (cech, instytucji, wzorów, wątków, tematów,

. obyczajów) w drodze zapożyczania. Warto więc badać w ujęciu czaso- 

. wym (diachronicznie), w jakim stopniu wzory bibliotek starożytnych 

. wpłynęły na kształt bibliotek średniowiecznych, zaś wzory tychże -  na 
biblioteki nowożytne. W ujęciu przestrzennym (synchronicznie) py
tać zaś należy o to, jak przechodziły wzory bibliotek z kraju do kraju. 
Problem to tym bardziej ważny, że od dawna -  jak np. Stefan Czar
nowski -  sądzi się, że wzory (elementy) kultury materialnej są łatwiej 
przenoszone niż idee -  elementy kultury symbolicznej (abstrakcyj- 
nej)23. Chodzi tu na przykład o budowle bibliotek. Biblioteki w ciągu 
wieków to biblioteki-świątynie, biblioteki-katedry, biblioteki-biu- 
rowce i biblioteki-„szklane domy”. Wszystkie te rodzaje budowli bi- ’ 
bliotek pokazywały, a raczej symbolizowały wiedzę ludzką, jej p on ad -. 
czasową funkcję -  łącznika przeszłości z przyszłością. Czy w dobie In
ternetu i infostrad, które przyczyniają się do „atomizacji” światowej 

. wiedzy (o czym marzył Gottfried W  Leibniz), zaś dostęp do niej m o
że być zdalny, potrzebne będą monumentalne budowle bibliotecz- 
ne?24 Na razie takie budowle powstają, o czym świadczyć mogą czte
ry wieże: „Wieża Czasu, Wieża Liczb, Wieża Praw, W ieża Literatury”, 
każda w formie otwartej księgi -  Biblioteki Narodowej Francji, 
otwartej dla użytkowników w grudniu 1996 r. W zamyśle podstawo
wym ma to liyć „świątynia wiedzy ludzkiej”. ' , '

Niekiedy i wcale nierzadko mówi się, iż jedną z cech współczesno
ści stanowi stale rosnąca globalizacja kultuiy, rozszerzana za pośrednic
twem elektronicznych przekaźników (m ediów), czego wynikiem jest 
coraz większe upodabnianie się kultur narodowych do siebie. Wyda
je się, że system „biblioteka” był w długiej swojej historii jednym  
z najwcześniej istniejących systemów kultury na świecie. To przecież 
biblioteka w swojej istocie, tzn. w powstawaniu, organizacji i podsta
wowych działaniach, pozostawała i pozostaje taka sama, odkąd czło
wiek wynalazł sztukę utrwalania swoich myśli na jakimś fizycznym 
nośniku i zaczął go przechowywać. Dla przykładu możemy zadać

E. Nowicka: O p cit. s. 106.
24 C. H art. M. Nains: The m yth o f  m aterial knowledge: reading the image o f  

library buildings. „N ew  Library W orld” 1996 nr 1127 s. 23-31.



sobie pytanie, jakie stormufowal K. Vlasak: Jakie jest miejsce i rola 
biblioteki publicznej w nowoczesnym państwie demokratycznym? Na 
ile powinna biblioteka być systemem (instytucją kultury), w jakim zaś 
stopniu stanowić bramę dostępu do światowego zasobu wiedzy upo
wszechnionego na przykład w sieci Internetu? Jak fachowo wspoma
gać użytkowników w poszukiwaniu przez nich właściwej informacji 
w „potopie informacji”? Jaki wpływ psychologiczny, społeczny i kul
turowy ma zastosowanie w bibliotekach techniki elektronicznej 
(komputerów)? Jak w ogóle postęp techniczny wpłynie na dalsze 
funkcjonowanie bibliotek publicznych w zmieniającym się świecie 
kultury?25

W  literaturze zajmującej się rolą środków przekazu pojawiło się 
pojęcie „ekologii środków przekazu” (niem . M edienókologie), 
w której chodzi o ograniczenie przeładowywania informacjami i obra
zami środków przekazu. Dotyczy to również bibliotek-systemów kul
tury. N a tym gruncie zrodził się problem dostępności ogółu zbiorów 
bibliotek. Część bibliotekoznawców twierdzi, że użytkownicy bibliotek 
mają mieć do nich wolny i nieskrępowany dostęp, zaś dewizą bibliote
karza powinno być hasło: „żadna polityka, żadna religia i żadne m o
ralne reguły”. Boją się oni rozwijającego się np. w U SA  ruchu społecz
nego „Biblioteka przyjazna rodzinie”, głoszącego, że biblioteki winny 
propagować jedynie wartości etyczne judeochrześcijańskie. Poparcie 
dla tego ruchu może ograniczać dostęp do publikacji reprezentują
cych inne m odele i wartości życia. Rzeczą zaś biblioteki jest udostęp
nianie dzieł autorów różnych orientacji i poglądów26.

Odpowiedzią na tę dyskusję mogą być postanowienia VII M ię
dzynarodowej Konferencji Nowej Technologii Informacyjnej (New  
Information Technology -  NIT 94), odbytej w Aleksandrii (stan Wir
ginia, U SA ) w 1994 r. Przyjęto tam dokum ent Alexandria Declaration 
o f  Principles, dotyczący rozwoju Światowej Infrastruktury Informa
cyjnej {G lobal Information Infrastructure -  GII). Pierwsze trzy punk
ty Deklaracji formułują prawa każdego człowieka do:
• nieograniczonego przez państwo czy inną władzę dostępu do po

szukiwanej informacji;

R . V lasak: N aśe kn ihovnictvi na prahu d i^ a ln i  revoluce. „Ć ten a r” 1996 ć. 
7/8 s. 242-247.

26 E . L ec: What's wroną with fam ily friendly libraries. „A m erican L ibraries’' 
1996 n r 1 s. 51-52; J. N itecki: O p. cit. ,s. 110.



. • zdobycia wykształcenia umożliwiającego każdemu z korzystania 
ze Światowej Infrastruktury Informacyjnej poprzez odpowiednie 
kształcenie w szkołach;

• rozszerzania wiedzy we wszystkicli zakresacli reprezentowanycli 
w GIL
Kolejne punkty Deklaracji to między innymi problemy bibliotek 

i kształcenia bibliotekarskiego. Mówią one o wszechstronnym rozwo
ju lokalnych zasobów, przodującej roli ośrodków i agend informacyj
nych oraz bibliotek we wdrażaniu GII oraz zapewnienie odpowiednie
go kształcenia w szkołach bibliotekarskich co najmniej na poziomie 
college’u poprzez dostosowanie programów kształcenia do norm mię
dzynarodowych, wymianę personelu, szkolenia i kursy z a w o d o w e ^ ^ .

Te wszystkie fakty i zdarzenia wskazują, że biblioteka jest równo
cześnie systemem społecznym i systemem kultury, ukazując poprzez 
swoje istnienie i działanie dwie strony własnej roli w społeczeństwie, 
tak jak i społeczeństwo pokazuje różne swoje oblicza.

27 N a podstaw ie „Bibliografii A nalitycznej B ibliotekoznaw stw a i Inform acji 
N aukow ej” 1996 nr 1 poz. 26 s. 13-14. —



7 . PROCES GROMADZENIA

Praktyka realizacji podstawowych procesów bibliotecznych  
doprowadziła do prób tworzenia reguł, zasad i praw ogólnych dla 
poszczególnych procesów. - - ■ ■

Podstawowym procesem w każdej bibliotece-systemie jest proces 
gromadzenia zbiorów (materiałów bibliotecznych i informacji). Gro
madzenie zbiorów bibliotecznych to planowe działanie biblioteki w ce
lu zebrania i ewidencji przydatnych użytkownikom danej biblioteki 
materiałów i informacji. Mogą one występować w postaci pierwotnej -  
takiej, jaką nadał im autor i wydawca, oraz przetworzonej -  nadanej im 
przez bibliotekarza bądź pracownika informacji (chodzi tu o bibliogra
fie, streszczenia, adnotacje, analizy dokumentacyjne, przeglądy tema
tyczne, abstrakty, bazy danych). Teoria gromadzenia zbiorów biblio
tecznych obejmuje przede wszystkim zagadnienia badawcze, takie jak:
• pojęcie gromadzenia zbiorów;
• rola gromadzenia zbiorów w ogólnych procesach bibliotecznych;
• analiza polityki gromadzenia zbiorów jako działalności polegają

cej na ustalaniu zasad i środków realizacji pomnażania oraz do
boru odpowiednich dla danej biblioteki materiałów bibliotecz
nych i informacji;

• ustalanie zasad gromadzenia zbiorów;
• procedury i czynności w gromadzeniu zbiorów na tle naukowej 

organizacji pracy, a więc zbieranie danych do procesu gromadze-



nia, ocena przydatności zamówień, zamawianie, przyjmowanie 
wpływów, przekazywanie nabytków i dokumentów finansowych 
do opracowania;

• właściwości bazy danych dotyczącej piuucsu giuiiiadzenia; czasowy 
charakter zbioru danych, które muszą umożliwiać ich łatwe 
usuwanie z bazy; występowanie tego samego zapisu w różnych 
podzbiorach (kartoteka zamówień, kartoteka dostawców, karto
teka nabytków) wymagającego aktualizacji, poprawienia i uzupeł
nienia; problem kompletności zapisu bibliograficznego;

• rola i miejsce publikacji elektronicznych w procesie gromadzenia -  
publikacje elektroniczne oznaczają możliwość większej i szybszej 
selekcji informacji, prostszy dostęp do poszukiwanych informacji 
i publikacji, możliwość bezpośredniej współpracy ze źródłem  
informacji i publikacją w procesie gromadzenia.
Teoria gromadzenia zbiorów bibliotecznych i informacji ustaliła

pewne ogólne zasady, którymi winni się kierować bibliotekarze, rea
lizując proces gromadzenia. Należą do nich: i
• zasada określonego profilu tematycznego (treściowego) przypisa

nego bibliotece i przydatnego użytkownikom biblioteki;
• zasada pionowej i poziomej kompletności zbiorów (przy czym piono

wa kompletność to wszystko, co dotyczy przyjętej tematyki, zaś kom
pletność pozioma to wszelkie formy materiałów z danego zakresu);

_ • zasada trwałości i aktualności zbiorów (dla przestrzegania tej zasa
dy przydatne są badania półczasu trwania informacji w materiałach 
bibliotecznych, prowadzone na podstawie krzywych „starzenia się” - 
publikacji, szczególnie publikacji naukowych i technicznych -  przy
kłady takich krzywych na osiach współrzędnych przedstawia rys. 2);

• zasada dostosowania zbiorów i ich poziomów do zapotrzebowania 
i możliwości użytkowników -  np. wysoki naukowy poziom publika
cji jest w bibliotekach publicznych niewskazany, publikacje w ma
ło znanych językach nieprzydatne są danym użytkownikom itp.;

• zasada planowego gromadzenia zbiorów, czyli konieczność pla
nowania tematycznego, ilościowego i finansowego, w zależności 
od warunków lokalowych, finansowych, kadrowych;

• zasada zwiększenia łatwości dostępu i wykorzystywania zbiorów  
przez użytkowników drogą naukowej organizacji pracy biblioteki;

• zasada dopuszczalnego zakresu udostępniania zbiorów, czyh 
określenia, że nie wszystkie jednostki zbioru mogą być wypoży
czane, gdy chodzi np. o bardzo cenne, unikatowe materiały -  tak
że poufne bądź tajne.



Rys. 2. Krzywe „starzenia się” publikacji
1 -  najpierw ma miejsce narastanie l<rzywej, czyli powstaje coraz większa liczba 

cytowań (zapotrzebowań), a potem następuje jej zmniejszanie się, i to szybkie, aby wreszcie 
ustalić się na pewnym poziomie;

2 -  krzywa publikacji „nowatorskich” -  dłużej cytowanych, czyli dłużej „żyjących” 
w nauce i technice;

3 -  bardzo szybko wzrasta liczba cytowań (zapotrzebowań), czyli ujawnia się „wielka 
nowość”, aby potem zupełnie zaniknąć.

W teorii gromadzenia zbiorów uwzględnia się wyznaczanie zo
biektywizowanych celów i warunków gromadzenia, między innymi 
wartości informacyjnej nabywanych zbiorów, określenia reputacji po
szczególnych oficyn wydawniczych, budżetu biblioteki, miejsca w ma
gazynach, dostępności gotowych opisów bibliograficznych, zastoso
wania w polityce gromadzenia modelów decyzji wspomaganych kom
puterowo. W edług teorii podejmowania decyzji w warunkach ryzyka, 
nie należy spodziewać się sformułowania pełnej i formalnej teorii 
gromadzenia zbiorów, której wynikiem byłyby wzorcowe, efektywne 
zasady, sprawdzalne w każdej l^ibliotece. Zawsze w polityce groma
dzenia zbiorów bibliotecznych będzie miało znaczenie dużo elem en
tów intuicji!.

' M. R ose: Undergraduates term  paper citation by disciplines and  level o f  
course. „C ollection  M an ag em en t” 1990 nr 3/4 s. 25-56.



8 . OPRACOWANIE 
I W YSZUKIW ANIE

Niemniej ważnym procesem bibliotecznym -  po gromadzeniu 
zbiorów bibliotecznych -  jest ich opracowanie. Bibliotekoznawcy 
określają opracowywanie materiałów bibliotecznych jako działanie 
polegające na przetworzeniu informacji formalnych i rzeczowych 
(treściowych) dotyczących jednostek zbioru, jakie nadali im autorzy 
bądź wydawcy, na formy ułatwiające bibliotekarzowi i użytkownikowi 
wyszukiwanie ze zbioru dokumentów i poznawanie ich treści zgodnie 
z zapotrzebowaniem. Opracowanie biblioteczne nazywa się zwycza
jowo katalogowaniem zbiorów. Wyróżnia się katalogowanie formal
ne i rzeczowe. Katalogowanie formalne to wyodrębnienie z opisu 
bibliograficznego jednostki bibliotecznej tych wszystkich cech for
malnych (nazwiska autora, tytułu, kolejności wydania, miejsca i roku 
wydania, formatu, liczby stron itp.), które pozwalają na identj^ikację 
jednostki w zbiorze bibliotecznym. i i

Opracowanie rzeczowe (treściowe) polega na przypisaniu jednost
ce bibliotecznej jej cech według przyjętej w danej bibliotece charakte
rystyki treściowej zbiorów (własnej klasyfikacji, UKD, KDD, faseto
wej, przedmiotowej bądź jakiejkolwiek innej). Proces opracowania 
rzeczowego to: identyfikowanie czyli wyrażanie głównego tematu 
(przedmiotu) treści jednostki bibliotecznej za pomocą przyjętego w da
nej bibliotece języka informacyjno-wyszukiwawczego oraz kodowanie, 
czyli nadanie treści zawartej w jednostce -  postaci symbolicznej, dosto



sowanej do określonych narzędzi wyszukiwania i nośników treści oraz 
do potrzeb użytkowników (np. poprzez symbole alfanumeryczne UKD  
czy K DD, alfabetyczne, numeryczne, binarne w systemach elektronicz
nych itd.). Wynikiem procesu katalogowania jest katalog, czyli zbiór in
formacji odwzorowujący w formie spisu zbiór rzeczywiście zgromadzo
nych w bibliotece materiałów bibliotecznych i informacji. S. R. Ranga- 
nathan uważał, że katalog biblioteczny nie jest jedynie potwierdzeniem  
wielkości zbiorów, ale stanowi panoramę biblioteki, w której zostają 
ujawnione wszelkie związki między jednostkami bibliotecznymi.

Zbiór informacji katalogowych może mieć charakter stały bądź 
zmienny. Zależy to od funkcjonowania zbioru w czasie. W istniejącej 
bibliotece zbiór ten ma charakter zmienny -  rosnący bądź malejący, 
ale w bibliotece pojmowanej historycznie zbiór jest stały, nie zmienia 
się. Aktualizacja zbioru informacji katalogowych następuje poprzez 
dodawanie doń zapisów, usuwanie zapisów, zmienianie adresów błę
dnie zapisanych, zm ienianie struktury, sposobu budowy katalogów, 
kolejności zapisów, nośnika informacji w zbiorze (np. zamiast trady
cyjnych kart wprowadza się mikrokarty, dyski CD-ROM  itp.).

Bibliotekoznawstwo wyróżnia trzy etapy historyczne rozwoju ka
talogów: I
• początkowy, kiedy inwentarz będący rejestrem własności bibliote

ki pełnił równocześnie rolę katalogu;
• do X IX  w., gdy katalog funkcjonował jako spis i system wyszuki

wawczy w zbiorach bibliotecznych;
• w X X  wieku, kiedy katalog stał się przewodnikiem po zbiorach, 

wykazującym wzajemne powiązania między jednostkami fizyczny
mi zbioru i zawartymi w nich informacjami.
W spółczesny katalog elektroniczny umożliwia przy jednorazo

wym opisie bibliograficznym wielokrotne jego użycie, i to do różnych 
celów.

W dotychczasowej dyskusji bibliotekoznawców nad teorią opra
cowania zbiorów i katalogowania bibliotecznego przewijają się pro
blemy dotyczące kwestii, na jakie pytania użytkownika katalog winien 
odpowiadać. Tradycyjny katalog -  według teorii i praktyki bibliotecz
nej -  winien odpowiadać na pytania:

1. Czy biblioteka posiada konkretną pracę (publikację) znanego 
autora?

2. Jakie publikacje danego autora są w bibliotece?
3. Czy biblioteka posiada konkretne publikacje na dany temat?



4. Jakie publikacje posiada na dany temat?
5. Czy biblioteka posiada publikacje noszące dany tytuł?
6. Czy biblioteka posiada publikacje należące do danej serii?
7. Czy biblioteka posiada publikacje określonych wydawców?
8. Czy w bibliotece znajdują się publikacje sygnowane przez okreś

lonych redaktorów?
9. Czy biblioteka posiada przekłady wykonane przez określonych 

tłumaczy?
10. W jakich miejscowościach wydane zostały publikacje znajdu

jące się w bibliotece?
11. Z jakiego czasu pochodzą publikacje zgromadzone w bibliotece?
Odpowiedzi na te pytania starano się zawrzeć w tradycyjnych

książkowych czy kartkowych katalogach. Ostatnie lata dowiodły, że 
katalog biblioteczny winien rozszerzyć liczbę możliwych odpowiedzi. 
Wiąże się to z postępującym ciągłym wzrostem liczby prac zbioro
wych, spadkiem liczby prac jednego autora, spadkiem liczby prac 
anonimowych czy podpisanych pseudonimami i wzrostem liczby ma
teriałów pokonferencyjnych. Wszystko to jest spowodowane zmiana
mi w nauce oraz komunikacji naukowej i literackiej. Coraz węższa 
specjalizacja i pojawianie się równocześnie wielu nauk pokrewnych 
wywołuje konieczność publikacji jednej pracy zbiorowej przez wielu 
autorów, zaś zwiększająca się liczba konferencji, sympozjów czy zjaz
dów zmienia sposoby wzajemnego komunikowania się uczonych.

Również procedury katalogowania implikują naukowe problemy. 
Teoria katalogowania pozwala opracować optymalne systemy katalo
gowania, prawidłowo reagować na zmiany form i techniki przygoto
wywania katalogów, a także przeciwdziała wprowadzaniu do instrukcji 
katalogowania zasad obcych podstawowym celom katalogu. Zasadni
czym i stałym celem katalogu bibliotecznego jest umożliwienie jak 
najszybszego i najłatwiejszego wyszukania przez użytkownika po
trzebnego mu dokumentu ze zbiorów bibliotecznych oraz poznania 
treści w nim zawartych. Stąd we współczesnej teorii katalogowania 
trwa dyskusja na temat, jakie elem enty opisu bibliograficznego są 
niezbędne do zaspokojenia potrzeb użytkowników, a jakie można po
minąć. Teoria opracowania dokumentów bibliotecznych zyskała w ie
le po ustaleniach międzynarodowej konferencji na temat książki 
w Antwerpii w 1980 r. To wtedy postanowiono znormalizować;
• oznaczenie formatu i tomu książki,
• tytułu,
• paginacji,



• zasady katalogowania,
•  zasady tworzenia bibliografii narodowych

W U SA  w 1995 r. dyskutowano nad głównymi kierunkami katalo
gowania zbiorów bibliotecznych w związku z ograniczeniami finanso
wymi bibliotek, dążeniem do większej efektywności katalogów przy jak 
najmniejszych środkach finansowych i rzeczowych oraz upowszechnia
niem się Internetu. Zalecano racjonalizację, a także ograniczenie 
opisu i procedur katalogowania, uproszczenie norm katalogowania 
w celu uzyskania ich większej prostoty i elastyczności, wspólne katalo
gowanie przez sieci biblioteczno-informacyjne, zlecanie katalogowania 
innym instytucjom (wyspecjalizowanym firmom), zamawianie w księ
garniach już skatalogowanych książek i czasopism, wspomaganie kata
logowania systemami ekspertowymi2. D o tradycyjnych pytań, 
o których wspomniano, doszły jeszcze kolejne kwestie związane z kata
logiem bibliotecznym:

1. Czy katalog winien odpowiadać na wszystkie wymienione 
wcześniej pytania? M oże trzeba poszerzyć listę pytań?

2. W jaki sposób można wyszukiwać odpowiedzi na postawione 
pytania?

3. W  jakich miejscach danej publikacji znajdują się interesujące 
użytkownika treści? i

4. W  jakiej formie m oże użytkownik otrzymać daną publikację?
5. W  jaki sposób powinny być oznakowane materiały biblioteczne 

w zbiorze?
Dyskusja na temat rozwiązania problemu katalogu i sygnatur 

trwa od wielu lat. Historia numeracji materiałów bibliotecznych 
w zbiorze i stosowanej klasyfikacji zaczęła się w drugiej połowie XIX  
wieku. Rozpoczął ją M. D ewey w 1873 r., proponując wprowadzenie 
do sygnatury nazwiska autora lub jego skrótu po numerze,

np. 570 lub 570

DAR W IN DAR

Prace nad tym zagadnieniem prowadzili później inni biblioteko- 
znawcy. Najsłynniejsze były tablice C. A. Cuttera, popularne od 1880 r.,

1 Theorie, m ethodologie et recherche en bibliologie. Paris 1991. Rec.; B. Ko- 
redczuk . „P rzeg ląd  B iblio teczny” 1992 z. 1/4 s. 77-79. i

2 The nature a n d  future o f  the catalog. E d. M. J. F reem an . Phoenix 1979; 
C. R uschoff: Cataloging's prospects, responding to austerity with innovation. 
„ Jo u rn a l o f A cadem ic L ib ra rian sh ip" 1995 vol. 21 nr 1 s. 51-57.



zawierające również kombinację cyfr i skrótów nazwisk autorów bądź 
tytułów. Ta tzw. keteryzacja stosowana była również w Polsce 

_ w bibliotekacli oświatowycti i publicznych jeszcze do lat pięćdziesiątych 
_ XX wieku. W. G. Biscoe (1853-1933) proponował litery i lata, czyli 

oznakowanie chronologiczne. Tak też czynił J. P. Brown (1862-1914), 
uzupełniając datę małymi literami alfabetu. Podobny system znako
wania zbiorów istniał w Bibliotece Miejskiej we Wrocławiu do 1945 r.
S. R. Ranganathan (1892-1972) stosował wielkie litery i daty wydania. 
Natomiast A. F. Rider (1885-1962) przewidywał dla swej klasyfikacji 
międzynarodowej oznaczenia książek według alfabetu i lat.

W związku z koniecznością retrokonwersji tradycyjnych katalo
gów pojawiły się następne pytania adresowane do bibliotekoznawców;

1. Jakie korzyści z retrokonwersji mają i mogą m ieć nowoczesne 
bibhoteki? -  - - - . _  ̂ _

2. Jakie korzyści wynikają dla środowiska, w którym działa biblio
teka? “  I I

3. Jakie są skutki retrokonwersji dla udostępniania zbiorów bi
bliotecznych?

4. Jakie koszty należy ponieść, aby przeprowadzić retrokonwersję?
5. Czy wszystkie jednostki zbioru we wszystkich bibliotekach win

ny podlegać retrokonwersji?^
Nie mniej ciekawe i ciągle aktualne są problemy opracowania 

rzeczowego zbiorów bibliotecznych. Szuka się dalej najlepszych roz
wiązań. Od lat osiemdziesiątych X X  wieku pogłębia się bowiem kry
zys wielkich klasyfikacji uniwersalnych (K D D , U K D , Blissa itp.). N a
rastają problemy wprowadzania nowych terminów i ich znaczeń zro
zumiałych dla przeciętnych użytkowników, notacji symboli, specyfiki 
różnych klasyfikacji, prostoty ich budowy, trybu wykorzystania, za
stosowania w zautomatyzowanych systemach biblioteczno-informa- 
cyjnych, kosztów, pracochłonności, efektywności itd. Problemy te wy
nikają ze stałego rozwoju gospodarki, nauki i techniki, zawrotnego 
wprost wzrostu ilościowego różnego typu dokumentów i coraz więk
szego zróżnicowania potrzeb użytkowników bibliotek. Szuka się więc 
różnych dróg rozwiązywania tych problemów. Wiodą one od opraco
wania przedmiotowego, poprzez słowniki haseł przedmiotowych, 
dziedzinowe klasyfikacje dla poszczególnych działów wiedzy, specja-

A. C hapm an: Retrospective catalogue conversion, a na tional study and  a d i
scussion based on selected literature. „L ibri” 1996 vol. 46 nr 1 s. 16-24 (W edług 
„Bibliografia A nalityczna Bibliotekoznaw.stwa i Inform acji N aukow ej” 1997 n r 2 
s. 32 poz. 132).



listyczne tezaurusy i techniki tworzenia swoistego symbolicznego 
(sztucznego) języka wyszukiwawczego -  po użycie języków natural
nych. Jak dotąd żadna z prób nie doprowadziła do optymalnego 
rozwiązania podstawowych problemów, takich jak uniwersalność 
klasyfikacji, jej efektywność i prostota oraz komunikatywność i moż
liwość realizacji w określonym czasie. Trwa więc dyskusja biblioteko- 
znawców i bibliotekarzy na temat odpowiednich klasyfikacji i języ
ków wyszukiwawczych w bibliotekach. W iększość z nich skłania się 
ku tezie, iż przyszłość mają klasyfikacje łączące w sobie języki kontro
lowane i naturalne^. Inni sądzą, że jedyną nadzieją są systemy klasy
fikacyjne, posługujące się językami naturalnymi.

Sam proces opracowania zbiorów jest interesujący dla biblioteko- 
znawców z powodu kilku zasadniczych kwestii;
• Z  ilu i z jakich procedur składa się opracowanie zbiorów biblio

tecznych? I
_ • Na czym polega indeksowanie materiałów bibliotecznych i jak je

optymalizować?
• Jaki system kodowania materiałów bibliotecznych jest najlepszy

dla danej biblioteki i jej zbioru?
• Od jakich narzędzi i środków uzależniony jest proces opracowania?
• W jaki sposób można i należy automatyzować opracowanie?

Dotychczasowa teoria ustaliła, że opracowanie biblioteczne uza
leżnione jest przede wszystkim od;

a) celów i zadań danej biblioteki;
b) tematyki i wielkości zbiorów;
c) środków wyrażania i utrwalania treści w dokumentach, czyli od 

nośników informacji;
d) kwalifikacji bibliotekarzy;
e) środowiska użytkowników i ich potrzeb.
Z problemami opracowania zbiorów bibliotecznych wiążą się ściśle 

problemy wyszukiwania zbiorów i informacji w nich zawartych. Bada
nia nad tymi problemami koncentrują się na takich zagadnieniach, jak 
pojęcie wyszukiwania, optymalne warunki sprawnego wyszukiwania, 
rola i znaczenie odpowiednich instrukcji wyszukiwania dokumentów 
i ich treści, podstawowe procedury wyszukiwania, przyczyny trudności 
w wyszukiwaniu, metodyka wyszukiwania oraz zasady wyszukiwania.

4 B. Wyły: W hat lies ahead  fo r  classification in inform ation networks? Report 
o f  panel discussion. „C ataloguing  and  Classification Q uarterly” 1995 nr 2 s. 65-82.



Proces wyszukiwania materiałów bibliotecznych i informacji z,e 
zbioru polega na wyszukiwaniu i wyborze potrzebnych użytkowniko
wi materiałów i informacji ze zbioru według określonych zasad postę
powania. Wyszukiwanie i wybór muszą się odbywać w odpowiednich  
warunkach. Zbiór materiałów i informacji winien być w jakiś sposób  
uporządkowany oraz powinny istnieć środki i sposoby umożliwiające 
rozpoznanie potrzebnego dokumentu lub informacji. Należą do nich 
katalogi biblioteczne oraz reguły poszukiwania w nich potrzebnej in
formacji. W spółcześnie rozwijają się automatyczne systemy wyszuki-. 
wawcze, w których obowiązują te same zasady wyszukiwania. W naj
bliższej przyszłości wkroczą do bibliotek systemy sztucznej inteligencji, 
ułatwiające wyszukiwanie ze zbioru bibliotecznego. Szczególną rolę 
w wyszukiwaniu w zbiorach bibliotecznych odgrywały i odgrywają 
języki informacyjno-wyszukiwawcze. Języki te ze względu na system  
leksykalny dzieli się zwyczajowo na:
• języki o słownictwie paranaturalnym, np. języki haseł przedm io

towych, język słów kluczowych, język deskryptorów;
- • języki o słownictwie sztucznym posługujące się symbolami, koda

mi numerycznymi, alfabetycznymi, alfanumerycznymi czy specjal
nymi;

• języki o słownictwie mieszanym, m.in. języki syntagmatyczne 
bądź -  jak chcą niektórzy -  języki cytowań bibliograficznych. 
Podstawowymi funkcjami takich języków są:

• funkcja metainformacyjna, czyli reprezentowanie treści i formy 
dokumentu w zbiorze bibliotecznym;

• funkcja wyszukiwawcza, czyli „wyrażanie kierowanych do syste
mu [biblioteki -  J. R.] [...] pytań informacyjnych i kształtowanie 
procesu wyszukiwania [dokumentów oraz -  J.R.] informacji”5. 
Pytanie informacyjne (wyszukiwawcze) formułowane przez użyt

kownika wobec zbioru bibliotecznego to sposób (forma) porozum ie
nia się użytkownika z systemem informacyjnym biblioteki. Słownic
two pytania informacyjnego m oże być zgodne, chociaż nie musi, ze 
słownictwem języka informacyjno-wyszukiwawczego (katalogu, kla
syfikacji), stosowanego w bibliotece. Samo wyszukiwanie w zbiorach 
bibliotecznych może być prowadzone w bibliotece:

W. Babik: G enerowanie jiw  ze  słow ników  terminoioeicznych. K raków  1996 
s. 6, 23-24.



• bezpośrednio, czyli samodzielnie przez użytkownika, znającego 
istniejące w danej bibliotece reguły (instrukcje) wyszukiwania;

• pośrednio, czyli niesam odzielnie -  z pomocą bądź przez pośred
nika, np. bibliotekarza, specjalistę przedmiotowego.
Jedną z form wyszukiwania bezpośredniego jest wolny dostęp do 

półek bibliotecznych (ang. open access). Та forma wyszukiwania zaczę
ła się rozwijać od 1895 r., najpierw w Wielkiej Brytanii, potem w USA,_ 
a w latach 1900-1910 objęła kraje skandynawskie. W Niemczech zorga
nizowano wolny dostęp do półek według wzorów angielskich po raz 
pierwszy w 1910 r. w miejskiej bibliotece publicznej w Hamburgu.

Teoria języków informacyjno-wyszukiwawczych i klasyfikacji bi
bliotecznych zajmuje się przede wszystkim podstawowymi problema
mi tworzenia i używania języków informacyjno-wyszukiwawczych czy 
klasyfikacji w bibliotece, aby tworzyć optymalne charakterystyki for
malne i treściowe materiałów bibhotecznych w zbiorze. Należą do 
nich takie problemy, jak: i
• jednoznaczność jiw i klasyfikacji;
• posiadanie własnej gramatyki;
•  możliwości syntagmatyczne, czyli zdolności do tworzenia grup 

wyrazów; '
• dynamiczność, czyli możliwość rozwoju przez wprowadzanie no

wych wyrazów i symboli;
•  relacje między poszczególnymi wyrazami i symbolami^. 

Rozważania nad wyszukiwaniem dokumentów i informacji ze
zbiorów bibliotecznych doprowadziły do kilku ogólnych wniosków. 
Aby więc wyszukiwanie było skuteczne, muszą istnieć:

1) instrukcje wyszukiwania dokumentów i informacji z danego 
zbioru,

2) pytania użytkownika potrzebującego danego dokumentu bądź 
informacji,

3) zgodność słownika zbioru informacji o zbiorach ze słownikiem  
pytania wyszukiwawczego użytkownika,

4) możliwość modyfikowania pytania użytkownika przez odpo
wiednio wykwalifikowanego bibliotekarza,

^  5) możliwości wyszukiwania zgodnie z potrzebami użytkownika -
tzn. tylko tego, czego on potrzebuje i co może wykorzystać.

6 G . M itte ls taed t: A naliza  porów naw cza sposobów  charakterystyki rzeczowej 
dokum entów . W arszaw a 1977 s. 20. —



9 . PROBLEMY UDOSTĘPNIAMIA

Inne problemy badawcze stwarza proces udostępniania zbiorów  
bibliotecznych i zawartych w nich informacji. Tradycyjne zbiory są 
współcześnie uzupełniane w coraz większym stopniu przez nowe 
środki przekazu różnorodnych treści (płyty kompaktowe, CD-ROM , 
D V D ). Gromadzone dotąd zbiory drukowane „na wszelki wypadek” 
(just in case), tworzące tzw. książnice, coraz bardziej nastawia się 
na udostępnianie według zasady „w samą porę” (just in time), zm ie
niając książnice w ośrodki przekazu różnych treści (library as gate
way), najczęściej w formie elektronicznej. W  niedalekiej przyszłości 
w wyniku rozwoju tej techniki, kiedy autor tekstu stanie się równo
cześnie wydawcą, zaś tekst stanie się otwarty na zmiany wprowadza
ne przez autora i czytelników, biblioteki przestaną być tylko miejsca
mi przechowywania dziedzictwa kulturowego, a staną się ośrodkami 
pośredniczącymi między autorem i użytkownikiem poprzez udostęp
nianie nowych form tekstu. Badanie procesu udostępniania ma nam 
dać odpowiedzi na szereg pytań:
• Na czym polega udostępnianie w nowoczesnej bibliotece?
• Komu i czemu ma służyć udostępnianie materiałów bibliotecz

nych? I
• Jakie warunki należy stworzyć, aby udostępnianie było najbar

dziej efektywne?
• Jaką rolę w udostępnianiu mają i będą miały środki automatyczne?



•  w  jaki sposób użytkownicy biblioteki mogą wpływać na polepsze 
nie procesu udostępniania materiałów bibliotecznych i informacji?

• Czy ograniczać udostępnianie bądź też czy udostępniać wszystko 
każdemu użytkownikowi i dlaczego?

•  W jakiej formie i na jakicli zasadach należy udostępniać materia- _ 
ły biblioteczne i informacje w skali międzynarodowej?

•  Czy udostępnianie materiałów bibliotecznych i informacji jest 
usługą komercyjną, czy dobrem społecznym?



1 0 . METODOLOGIA BADAŃ

Można za Leszkiem Nowakiem powtórzyć, że podstawowe typy 
prac naukowych -  również w bibliotekoznawstwie -  m ogą być:

1) pracami aplikacyjnymi, czyli wprowadzającymi i rozwijającymi 
teorię bibliotekoznawstwa bez kwestionowania jej samej;

2) pracami korekcyjnymi, czyli budowaniem nowej teorii bibliote
koznawstwa, korespondującej ze starą teorią w ramach tego samego 
paradygmatu naukowego;

3) pracami twórczymi, tworzącymi nową teorię wykraczającą 
poza istniejący paradygmat, obalającą starą teorięi. -
“ Każde badanie naukowe, według Macieja W. Grabowskiego, 

prezesa Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, winno podlegać „krytyce 
prenatalnej”, nim zostanie oficjalnie opublikowane. M oże to się 
odbywać na seminariach, w dyskusjach uczniów z mistrzami, na kon
ferencjach i wszelkich spotkaniach uczonych różnych dziedzin2. Stąd 
kiedy przyjdzie bibliotekoznawcy sformułować wyniki swoich badań, 
musi on zwrócić uwagę na:
• poprawny układ całości wypowiedzi (artykułu, referatu, komuni

katu, monografii);

1 L. N owak: O ukrytej jedności nauk społecznych i n a u k  przyrodniczych. 
„N auka” 1998 n r 1 s. 29.

2 Cyt. za M. Bajer: Diagnoza i terapia. „Forum  A kadem ickie” 1997 nr 12 ,s. 9.



_ •  logiczność i jasność wywodów;
_ • poprawnie sformułowane pojęcia i zdania;

• informacyjność wypowiedzi, czyli „tyle treści, ile trzeba”;
• adekwatność tytułu do treści;
• zastosowanie prawidłowego aparatu naukowego;
• sam odzielne formułowanie wszelkich wniosków i poglądów. 

Sposób opracowania i przedstawienia wyników badań biblioteko-
znawczych m oże być, podobnie jak w innych dyscyplinach, różny. 
Wyniki m ożna przedstawić historycznie (diachronicznie bądź 
synchronicznie), statystycznie albo monograficznie -  w zależności od 
przedmiotu, celu i zastosowanej metody badawczej. Publikowane 
wyniki badań winny być oryginalne, wcześniej nie ogłoszone; wia
rygodne, tzn. przeprowadzone za pomocą ogólnie przyjętych i nie 
budzących wątpliwości metod oraz poprawnie zredagowane. Jest to 
konieczne ze względu na ewentualną, a z reguły prawie pewną, krytykę 
naukową. Krytyka ta m oże bowiem oceniać rozumowanie autora, 
czyli drogę dochodzenia do danej tezy bądź też samą tezę. Według 
Andrzeja Białynickiego-Biruli, „wkład intelektualny” w dojście 
do wyniku jest dla krytyka miarą najważniejsząS. Bogusław Żernicki 
z kolei uważa, iż wyniki badań naukowych można podzielić na dwie 
kategorie: wyniki o znaczeniu światowym (globalnym), mające zna
czenie dla całej nauki, i w znaczeniu lokalnym (krajowym), służące 
nauce danego kraju. O ile w naukach przyrodniczych wyniki badań 
mają z reguły znaczenie światowe, o tyle w naukach humanistycznych 
(społecznych) pojawiają się również badania o znaczeniu lokalnym. 
Jeżeli w ięc uczony polski publikuje pracę o znaczeniu globalnym 
w czasopiśmie czy książce w języku polskim, to publikacja taka ma 
charakter irracjonalny ze względu na niewielką liczbę jej potencjal
nych czytelników. Taka praca jest rzadko cytowana w światowej lite
raturze naukowej. Stąd wniosek, aby prace o znaczeniu światowym 
publikować tylko i wyłącznie w czasopismach i książkach o zasięgu 
światowym, a unikać ich ogłaszania w wydawnictwach krajowych^.

Osiąganiu wyników o znaczeniu światowym czy lokalnym służy 
współczesna m etodologia nauki, która nakazuje, aby przestrzegać za
sad hermeneutyki i „zasady spójności formy komunikacji z językiem  
i kulturą swego czasu”5. Wskazania te można realizować według za-

s. 26-27. 
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Cyt. za M. B ajer: D iagnoza... s. 9.
4 B. Ż ern ick i: Publikacje irracjonalne. „Forum  Ai<ademici<ie” 1997 n r 12



sad sformułowanych jeszcze przez Emila Durkheima na początku 
XX wieku. Stosowane przez francuską szkołę historyczną „Annales” 
zasady są następujące;

1. Fakty społeczne należy traktować jak rzeczy.
2. Wszystkie fakty społeczne są elementami systemu. Oznacza to, 

że każdy elem ent związany jest z innymi pozostałymi elementami. N ie  
wolno zatem badać faktów jednostkowych, wyrywając je z kontekstu.

3. Badając fakty społeczne, należy dążyć do jak największego 
obiektywizmu, a w szczególności unikać wszelkiego wartościowania.

4. Badać należy tylko fakty powtarzalne. Podstawą życia społecznego 
nie są bowiem indywidualne zestawienia reguł, lecz wyobrażenia zbioro
we, które stanowią o odrębności myślenia grupy wobec jednostki^.

W 1998 r. Leszek Nowak przedstawił wzorzec poznania naukowe
go przydatny według niego zarówno w naukach przyrodniczych, jak 
i społecznych (humanistycznych). W zorzec ten to poszczególne etapy 
poznania jakiegokolwiek przedmiotu (faktu badawczego);

1) idealizacja, czyli idealny model przedmiotu (faktu) w formie 
okresu warunkowego, obejmującego pełną listę założeń idealizują
cych oraz formuła charakteryzująca czynniki podstawowe, wpływające 
na określoną wielkość; ■ ' ‘ ‘

2) konkretyzacja, czyli systematyczne uchylanie założeń idealizu
jących przez wprowadzanie czynników dodatkowych, umożliwiają
cych uzyskanie danych bliższych danym obserwacyjnym, czyli „przy
bliżanie modelu do świata empirycznego”;

3) aproksymacja, czyli osiągnięcie przybliżenia do zarejestrowa
nych danych, wystarczających w danej dyscyplinie naukowej;

4) sprawdzanie poprzez kolejną konkretyzację i aproksymację;
5) korespondencja, w której nowe czynniki mogą wpłynąć na po

wstanie nowej formuły idealizacyjnej, ale wtedy nie odrzuca się starej 
formuły, lecz dostosowuje się ją do nowej;

6) dialektyczne obalenie, czyli próba odrzucenia starej formuły, 
ale wobec pojawienia się nowych czynników, stara formuła staje się 
składową nowej formuły.

Idealizacyjnej, ogólnej metodzie poznawczej sprzyjają: krytycyzm 
(K. Popper), jasność i jednoznaczność (K. Twardowski), życzliwość 
i egalitaryzm (K. Ajdukiewicz), tolerancja (D. Hume, P Feyerabend),

W. Chudy: Światło dla wszystkich. „Z n ak ” 1994 nr 466(3) s. 75.
J. R onikier: H istoria m entalności a m etodologia nauk  historycznych. „H isto 

ryka” 1996 T. 26 s. 59.



korespondencja wobec rzeczywistości i dialektyczne obalanie 
(N. Bohr), współmyślenie w inne paradygmaty, pomoc najsłabszej 
alternatywie (P. Feyerabend). W spółcześnie uważa się, iż w każdej 
próbie tworzenia nowej teorii (paradygmatu) uczeni winni kierować 
się tymi dezyderatami^. - - i ■

Każda teoria wyprowadzona z metod ogólnych próbuje przede 
wszystkim coś wyjaśnić. W badaniach naukowych istnieją co najmniej 
trzy rodzaje wyjaśnień: " " “

1. Wyjaśnianie genetyczne, inaczej mówiąc przyczynowe.
2. Wyjaśnianie teleologiczne, czyli funkcjonalne, określające cele 

i skutki badanych faktów, zjawisk bądź procesów. i
3. Wyjaśnianie kontekstowe albo inaczej strukturalne, czyli okreś

lenie powiązań badanego zjawiska z innymi zjawiskami bądź identy
fikacja systemu, w którym dane zjawisko występuje. ,

Jeżeli teoria pozwala na skuteczne przewidywanie, świadczy to, iż 
realizuje ona swoje cele. Przewidywania wyrażane są przede wszyst
kim za pom ocą zdań obserwacyjnych, które według Willarda V. 
Q uine’a są sprawdzianem danej teorii. Zdania te są jakby „wejściem” 
i „wyjściem” z teorii, używając terminologii systemowej. Paul Feyera
bend sądził jednak, że zdania (twierdzenia obserwacyjne) wcale nie 
muszą „być uważane na ostateczne i nieodwoływalne” .̂ Tym bar
dziej, że w naukach społecznych na wyniki teorii mają wpływ świato
pogląd badacza i stosowane przez niego metody badawcze, nie po
zbawione często subiektywnego charakteru. Według Jakuba Karpiń
skiego nie ma nauki bez wartościowania. Jest ono obecne w każdym 
etapie działań naukowych. Szczególnie silnie uwidacznia się to w po
czątkowych etapach, takich jak wybór tematu, wybór metod i w eta
pach końcowych badań naukowych, jak odpowiedzi na pytania: Czy 
publikować? Jaka jest społeczna użyteczność badań? Jak to może zo
stać wykorzystane i przez kogo?^ i

Podobne stanowisko zajął wcześniej znany amerykański uczony 
Russel L. Ackoff, który uznał, że „obiektywizm jest cechą nieosiągal
ną dla pojedynczego naukowca, m oże być tylko właściwością nauki 
jako systemu. N ie można oddzielić serca od głowy, co oznacza, że 
w przypadku pojedynczego uczonego zawsze wystąpią jakieś elem en
ty wartościowania. Obiektywizm jest ideałem  badań naukowych”io.

 ̂ L. N ow ak; O p. cit. s. 11-42.
P. Feyerabend : ,/aA: być dobrym  empirystą?  W arszawa 1979 s. 176.

5 J. K arpiński; K ultura i wielość rzeczywistości. Lublin 1992 s. 93-98.
L. Ackoff: Zarządzanie w m ałych daw kach. W arszawa 1993 s. 90-91.



11 . METODOLOGIA
BIBLIOTEKOZNAWSTWA

Metodologia bibliotekoznawstwa bada, opisuje, normuje i zaleca 
zasady tworzenia form oraz sposobów naukowego poznania przed
miotu i obiektów bibliotekoznawstwa jako nauki. Ułatwia także two
rzenie teorii bibliotekoznawczych. Podobnie jak wiele innych interdy
scyplinarnych dziedzin nauki, np. bibliologia, informologia nauki itd., 
korzysta z różnych metod badawczych. Stosuje więc metody:
• ogólnonaukowe, takie jak metoda indukcji bądź dedukcji, anali

za, synteza, metoda porównawcza, m odelowanie czy wspomniana 
metoda idealizacyjna;

• nauk szczegółowych -  bibliologii, psychologii, socjologii, historii, 
matematyki, statystyki, teorii systemów, naukoznawstwa i in.
Ze względu na społeczny charakter bibliotekoznawstwa i przed

miotu jego badania, bibliotekoznawstwo musi stosować równocześ
nie wiele metod badawczych. Podstawą m etodologiczną każdego bi- 
bliotekoznawcy powinno ł^yć świadome kojarzenie różnych metod 
w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki badanego obiektu 
(rzeczy, zjawiska, procesu). '

Szczegółowa metodologia bibliotekoznawstwa ma odpowiedzieć 
na pytania:
• Co powinien zrobić bibliotekoznawca, aby uzyskać naukowy wynik?
• W jaki sposób sformułować temat, aby rozwiązać wskazany do 

rozwiązania problem?

L



•  Jakimi zasadami powinien kierować się uczony w analizie mate
riału faktograficznego, dostarczonego przez określoną dyscyplinę 
naukową? -  -----

• W jaki sposób potwierdzać i weryfikować otrzymane wyniki badań? 
Aby odpowiedzieć na te podstawowe pytania, bibliotekoznawca

nie m oże obejść się bez materiałów empirycznych dostarczanych 
przez bibliotekarstwo, ono zaś z kolei nie może się rozwijać bez 
uwzględniania metodologicznych problemów bibliotekoznawczych. 
W  bibliotekoznawstwie trudno w ogóle, jak w wielu naukach stoso
wanych, oddzielić tzw. naukę czystą od nauki stosowanej. Oba te ro
dzaje nauk ze względu na przedmiot badań, którym jest biblioteka ja
ko system społeczny (kulturowy), wzajemnie się przenikają. Każde 
poznanie systemu „biblioteka” może być wykorzystane praktycznie 
w codziennym funkcjonowaniu biblioteki (bibliotek) -  zarówno 
w grupie bibliotekarzy, jak również w środowisku społecznym, kultu
ralnym czy politycznym, w którym biblioteka działa. D latego mają za
pewne rację niektórzy naukoznawcy, twierdząc, że czas już skończyć 
ze sztucznym podziałem  na tzw. nauki podstawowe (teoretyczne) 
i stosowane (praktyczne). i

M etodologię badań bibliotekoznawczych można analizować na 
różne sposoby. Z e względu na tematykę badań, stosowane metody 
badawcze, techniki zbierania m ateriałów, finansowanie badań, 
profile publikacji, autorów. Takie badania przeprowadzono m.in. 
w Danii w 1990 r. za lata 1965-19891. Badania te potwierdziły tezę, 
iż tematy badawcze w bibliotekoznawstwie powinny się z reguły 
sprawdzać w praktyce. N ie mogą jednak być to badania jednostko
wych przypadków występujących w jednym przykładzie. Wyniki 
takich badań winny objąć szereg występujących zjawisk i procesów  
oraz nadawać się do praktycznego wykorzystania w różnych typach 
bibliotek. Aby poznać dobrze jakiś przedmiot badań, należy spoglą
dać nań z różnych punktów widzenia oraz stosować różne formy 
i sposoby badań. Tym bardziej, kiedy przedmiot badań, taki jak bi
blioteka i jej procesy oraz miejsce i rola w społeczeństwie, ukazuje 
różnorodne oblicza, czyli własności i cechy2. Ten tak zwany plura-

1 L. K ajberg: Library^ and  iu fonnation research in D enm ark. 1965-1989: a con
tent analysis o f  R  and  D  publications. „In ternational Jou rnal o f Inform ation and 
L ibrary  R esea rch ” 1991 n r 3 s. 187-220.

2 L N owak: О  ukrytej jedności nauk społecznych i nauk  przyrodniczych. 
„N auka” 1998 nr 1 s. 228. -  --------



lizm m etodologiczny w nauce zapoczątkowany zostai jeszcze przez 
Giordana Bruna w XVI wieku3.

Bibliotekę-system można badać w aspekcie:
• efektów działalności, jej wpływu na jednostkę i społeczeństwo, 

określając pozytywy i negatywy tej działalności;
• funkcji, jakie pełni biblioteka w przekazywaniu przez nią pew-. 

nych treści, form działania, wzorów zachowania itp. oraz ustale
nia, dlaczego i jak ludzie je przyjmują;

• ideologii, czyli określenia, jakie miejsce zajmuje biblioteka na 
„rynku idei”.
Zrealizowanie tych aspektów przez bibliotekoznawstwo wymaga 

poszukiwania różnych kategorii informacji (wiadomości) naukowych. 
Potrzebna więc będzie: ' ' 1 ~

1) informacja empiryczna, czyli podstawowe dane (fakty, zjawi
ska, procesy) dotyczące „świata” bibliotek i ich funkcji; i

2) informacja metodologiczna o procedurach, metodach i techni
kach badawczych;

3) informacja teuietyczno-koncepcyjna o nowych teoriach, hipo
tezach czy ideach, które bibliotekoznawstwo m oże wykorzystać 
w swoich badaniach^.

Głównymi źródłami takich informacji, pozwalających na prowa
dzenie badań bibliotekoznawczych, są:
• dokumenty prawne -  urzędowe, społeczne i prywatne;
• statystyki dzienne, miesięczne, roczne, w ieloletnie -  biblioteczne 

i urzędowe; ~  ~  ~
• dokumentacja wydawnicza i księgarska;
• dokumenty biblioteczne różnych kategorii (w zasadzie wszystkie);
• zbiory biblioteczne, np. książki, czasopisma, zbiory specjalne itd.;
• dokumentacja graficzna (rysunki, obrazy, fotografie, filmy);
• dokumentacja komputerowa (programy, procedury);
• urządzenia techniczne stosowane w bibliotekach i lokale biblio

teczne;
• środowisko geograficzne, klimatyczne, społeczne;
• środowisko biologiczne (biologia zbiorów);
• instytucje społeczne otoczenia (urzędy, sądy, muzea, archiwa, 

stowarzyszenia, kościoły, inne biblioteki itp.);

A. Nowicki: Spotkania  w rzeczach. W arszawa 1991 s. 228 i in.
^ E . Artowicz: Reprezentacja wiedzy w systemie infom iacyjno-wyszukiw aw - 

czym. Zagadnienia relewancji. W arszawa 1997 s. 183.



• bibliotekarze i użytkownicy (osoby fizyczne i prawne);
_ • dzienniki, kroniki, pamiętniki, rozmowy, wywiady, listy, wyniki 

konkursów i plebiscytów;
• opracowania historyczne, współczesne i prognostyczne z zakresu 

bibliologii, bibliotekoznawstwa, informologii nauki i innych nauk. 
Bibliotekoznawca -  oprócz znajomości wymienionych źródeł

informacji bibliotekoznawczej i posiadania kwalifikacji bibliotecz
nych -  winien wykazać się jeszcze nadto umiejętnościami w zakresie:
• przygotowania i przeprowadzania wywiadów;
• opracowania i stosowania kwestionariuszy badawczych;
• systematycznej i wnikliwej obserwacji zachowań ludzkich;
• oceny jakości próbek zachowań opartej na rozmowach, wywia

dach, hvestionariuszach i obserwacji; ' '
•  planowania i przeprowadzania innowacyjnych eksperymentów  

naukowych; i
• oceny i interpretacji porównawczej różnorodnych rezultatów ba

dawczych bibliotekoznawstwa;
_• wykorzystania wyników badań psychologów, socjologów, ekono

mistów i badaczy innych nauk^. ,
Wyniki badań nauk społecznych, m.in. bibliotekoznawstwa, nie 

zawsze są wykorzystywane przez praktyków, ponieważ:
1) wyniki te mogą nie pom óc im w zabezpieczeniu stanowiska 

służbowego;
2) uśredniona strategia działania, wynikająca z badań, nie jest dla 

nich interesująca; im potrzebne są badania dwóch skrajnych czynni
ków: sposobów działania prowadzących do sukcesu bądź pozwalają
cych uniknąć klęski.

D latego problemy badawcze i ich wyniki powinny przyjąć nastę
pującą kolejność: zapewnienie sukcesu; można ponieść klęskę; pozo
staje stan przeciętny (1 -  sukces, 2 -  klęska, 3 -  przeciętność). Naj
częściej problemy badawcze mają kolejność odwrotną^.

Tak uzbrojony w potrzebną wiedzę i umiejętności może bibliote
koznawca przystąpić do badań, wykorzystując odpowiednie techniki 
i metody badawcze. W wieloletniej dyskusji naukowców i uczonych 
różnych dyscyplin nad pojęciami „technika badawcza” i „metoda ba-

Por. C. B orkow ski; Przyczynek do  badań nad  wykorzystaniem m ateriałów bi
bliotecznych (na przykładzie Uniwersytetu Pittsburskiegoj. „Przegląd Biblioteczny” 
1983 z. 1 .s. 55-65.

Por. J. A nsoff: The pathology o f  a applied research in social science. In: The 
use abuse o f  social science. E d. by F. H eller. L ondon 1986 s. 19-23.



dawcza”, piszący te stówa uznał potrzebę rozróżnienia tych dwóch 
pojęć. Technika badawcza to praktyczne działanie w celu zebrania 
odpowiedniego materiału faktograficznego, umożliwiającego zasto
sowanie odpowiedniej metody. Natomiast metoda badawcza to spoj
rzenie na problem badawczy z jakiegoś punktu widzenia; to wytyczna 
(zalecenie), jak podejść do realizacji interesującego problemu'^. Na 
każdy problem naukowy można patrzeć inaczej; historycznie, psycho
logicznie, socjologicznie, statystycznie, porównawczo, systemowo itd. 
Te same techniki badawcze mogą być i są przydatne przy stosowaniu  
różnych metod naukowych.

Podstawowe techniki badawcze w bibliotekoznawstwie można 
podzielić na dwie grupy:

1) techniki bezpośrednie (obserwacja, rozmowa, wywiad, ankieta, 
dziennik, dyskusja), przy których potrzebne i niezbędne jest uczest
nictwo ludzi -  m.in. bibliotekarzy i użytkowników;

2) techniki pośrednie, nie wymagające uczestnictwa bibliotekarzy 
czy użytkowników biblioteki, polegające na krytycznej analizie:
• dokumentów urzędowych, społecznych i prywatnych;

_• dokumentów bibliotecznych, czyli programów, planów, sprawo
zdań, baz danych różnego rodzaju;

• statystyk bibliotecznych, międzynarodowych, krajowych, regio
nalnych, lokalnych;

• zamówień (kwerend użytkowników biblioteki);
• wszelkich opracowań (publikacji dotyczących biblioteki bądź bi

bliotek);
3) techniki mieszane, wymagające uczestnictwa badacza oraz 

zastosowania urządzeń elektronicznych (komputerów mogących  
przetwarzać dane): analiza systemowa, opis graficzny, organizacja 
zbiorów w bazie danych, systemy ekspertowe.

Do najczęściej stosowanych metod badawczych należą: metoda 
historyczna, psychologiczna, socjologiczna, statystyczna, porównaw
cza, modelowania, systemowa.

 ̂J. Ratajewski: Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (inform a
cji naukowej). K atow ice 1994 s. 50 i in.



12. METODY: HISTORYCZNA, 
PSYCHOLOGICZNA 
I SOCJOLOGICZNA

M etoda historyczna to spojrzenie na przedmiot badań z punktu 
widzenia jego powstania oraz rozwoju w określonym czasie i prze
strzeni. O bejm uje historyczne podejście do źródła powstania 
przedm iotu badań -  bibhoteki. Polega na analizie i wyjaśnianiu fak
tów historycznych, związanych z istnieniem biblioteki, ujawnieniu 
przyczyn jej rozwoju bądź upadku, roli i miejsca w historii środowiska 
gospodarczego, społecznego, politycznego czy kulturalnego, 
w którym biblioteka działała. M etoda historyczna powinna ujawnić 
nie tylko typowe historyczne prawidłowości działania badanej biblio
teki bądź bibliotek, ale również charakterystyczne cechy i właściwo
ści tej biblioteki czy sieci bibliotek. Polega na ukazaniu historii biblio
tek na tle historii społeczeństwa i przede wszystkim historii kultury 
oraz różnorodności badanych bibliotek i etapów ich ewolucji.

Przy analizie dokumentów historycznych trzeba pamiętać o tym, 
że jeżeli jakiś fakt, zjawisko lub proces nie występuje, nie znaczy to, 
że takich zjawisk czy procesów nie było. Brak danych w dokumentach 
m oże być spowodowany umyślnym pom inięciem  zdarzenia, zapo
m nieniem bądź nieznajomością przez twórcę dokumentu poszczegól
nych faktów i zdarzeń. W edług Aleksandra Koyrego (1892-1964), 
istotą metody historycznej jest nie tylko badanie tekstów określone
go autora, ale postawienie się w jego sytuacji życiowej, wczucie się 
w nurtujące go problemy, przyjęcie ich na pewien czas za własne,



a niekiedy próba kontynuacji toku myślowego, jeśli autor go nie do
kończył bądź natrafił na przeszkody. N ie można podporządkowywać 
historii jej z góry przyjętej wizji. Przy stosowaniu metody historycznej 
ważna jest analiza używanych w przeszłości pojęć i terminów. N ie za
wsze bowiem są one identycznie rozumiane współcześnie. Znaczenie 
niektórych pojęć i terminów zm ieniało się w procesie historycznego 
rozwoju bibliotek: pojęcie „biblioteka” znaczyło co innego w staro
żytności i w średniowieczu, a inaczej interpretowano je w X X  wieku.

Metoda psychologiczna polega na badaniu i ustalaniu, jaka była 
i jest reakcja bibliotekarzy i użytkowników na działanie biblioteki, na 
zetknięcie się z konkretną placówką biblioteczną. Według wybitnego 
współczesnego filozofa nauki, Alaisdaira Maclntyre'a, badanie złożo
nych sytuacji społecznych, instytucji, zdarzeń bądź grup społecznych  
może przynieść efekty jedynie wówczas, gdy ujawni dyspozycje, prze
konania, motywy i wzajemne relacje między jednostkami ludzkimi 
(indywiduami). Biblioteka jako system społeczny i kulturowy nadaje 
się szczególnie do użycia tej metody w jej badaniach.

Metoda socjologiczna -  oznacza badanie stanu i stosunku otocze
nia społecznego do biblioteki oraz tego, jak określone grupy społeczne 
reagują na jej działalność. To również identyfikacja statusu społecz
nego pracowników bibliotek, przede wszystkim bibliotekarzy. M eto
da socjologiczna w bibliotekoznawstwie, w środowisku potencjalnych  
i rzeczywistych użytkowników biblioteki, obejmuje następujące tem a
ty badawcze:
• potrzeby czytelnicze i informacyjne użytkowników,
• stosunek użytkowników do usług bibliotecznych i informacyjnych,
• oddziaływanie oraz wykorzystanie zasobów dokumentacyjnych

i informacyjnych bibliotek, i
•  sprawdzanie skuteczności marketingu bibliotecznego,
• status i prestiż społeczny pracowników bibliotek,
• grupy społeczne występujące w bibliotece -  formalne i nieformalne.

Wykorzystując odpowiednie techniki badawcze, można się do
wiedzieć, jakie czynniki wpływają na wizerunek biblioteki i stosunek 
do niej społeczeństwa oraz co kształtuje stosunek biblioteki do spo
łeczeństwa i obraz biblioteki w jego pojęciu. Bibliotekoznawcę inte
resować będą dane demograficzne dotyczące środowiska, znajomość 
terenu, miejsc pracy, zamieszkania, warunki rodzinne, stosunki 
sąsiedzkie, taktyka władz samorządowych i państwowych, tryb działa
nia różnych instytucji społecznych i prywatnych itp. To samo będzie 
dotyczyć również pracowników bibliotek.



13. METODA STATYSTYCZNA

M etoda statystyczna to badanie rzeczy, zjawisk i procesów wy
stępujących m asowo. Um ożliw ia ona wyprowadzanie wniosków  
ogólnych. W rzeczach, zjawiskach i procesach poddanych badaniom  
statystycznym wyróżnić trzeba cechy statystyczne: rzeczowe, czaso
w e i przestrzenne. Cechy rzeczowe odnoszą się do badanych 
przedm iotów (ludzi, rzeczy), czasowe określają przedział czasowy, 
w którym przedm iot zaistniał, zaś przestrzenne określają obszar 
(geograficzny, administracyjny, gospodarczy), w którym przedmiot 
występuje. Wybrana do badania statystycznego grupa rzeczy, zja
wisk i procesów nazywa się zbiorowością. D obór próby badawczej 
zbiorowości m oże być:

1) celowy -  jednostki badane wybierane są świadomie ze względu 
na znajomość zmiennych, takich jak np. pleć, wiek, miejsce zamiesz
kania, zawód, wykształcenie, pełnione funkcje zawodowe, społeczne 
itp. użytkowników bibliotek;

2) losowy, gdy występują trudności z ustaleniem jednolitych 
zmiennych (np. gdy chodzi o grupę społeczną, zawodową, kulturową, 
obyczajową użytkowników i bibliotekarzy).

Wybór losowy ułatwiają specjalne tablice liczb losowych, umożli
wiające właściwe wskazanie numerów osób czy przedmiotów znajdu
jących się na liście sporządzonej przez badacza. Taka lista to np. kar



toteka czytelników, karty książek, zbiór rewersów bibliotecznych, 
księga inwentarzowa, katalog biblioteczny itp.i.

Metoda statystyczna w bibliotekoznawstwie zrobiła ogromną i zna
czącą karierę. Niektórzy bibliotekoznawcy francuscy, ze względu na 
szerokie zastosowanie elementów matematyki w bibliotekoznawstwie, 
uważają tę dyscyplinę za naukę ścisią2. M etoda statystyczna była i jest 
szczególnie szeroko stosowana w bibliotekarstwie amerykańskim. 
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych notowano stały wzrost 
wykorzystywania jej w badaniach bibliotekoznawczych. W Polsce 
w 1981 r. Jan Bobrowski przedstawił tzw. miary cranfieldzkie, opraco
wane w Cranfield Institute of Technology (U SA), dotyczące współ
czynników kompletności (ang. recall) i trafności precision) w wy
szukiwaniu dokumentów ze zbioru zautomatyzowanego, a więc i bi
blioteki zautomatyzowanej. Całość zbioru podzielona została na czte
ry kategorie dokumentów, przedstawione na schemacie (zob. rys. 3).

b - dokumenty 
relewantne 

i nie wyszukane

a - dokumenty 
nierelewantne 
(nietrafne) i nie 

- wyszukane

d - dokumenty 
nierelewantne, 
ale wyszukane

с - dokumenty 
relewantne 

i wyszukane

Rys. 3. Kategorie dokumentów

1 Przykłady tabel liczb losowych zaw ierają podręczniki do nauki statystyki, 
np. H. M. Balock; Statystyka dla socjologów. W arszawa 1997; A. G inalski: M etody 
opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice. W arszawa 1987.

2 F. Larbie, E. D oucet: L a  gestion des fo n d s  est-elle une science exacte? 
„Bulletin des B ibliotheques de F rance” 1988 nr 4 s. 266-275.



Kompletność i trafność przedstawiono następnie w dwóch wzorach:

с liczba dokumentów relewaiitnych w odpowiedzi
kuinpletność: R  - ...........  czyli:

b +  с liczba dokumentów relewantnych znajdujących się
w zbiorze

с liczba dokumentów relewantnych w odpowiedzi
trafność: P = ...........   czyli: ......... -............ ..................................................................

с + d liczba dokumentów w odpowiedzi

Aby uzyskać współczynniki kompletności i trafności, czyli miary 
sprawności biblioteki, trzeba przeprowadzić odpowiednie badania te
renowe (wywiady, ankiety, rozmowy) wśród użytkowników biblioteki 
bądź posiadać odpowiedni program komputerowy, umożliwiający 
obliczenia współczynników^.

Niekiedy w badaniach obiegu zbiorów bibliotecznych przyjmuje 
się form ułę R. Trueswella z 1969 r., głoszącą, że około 80% obiegu 
przypada na 20% zbiorów (tzw. reguła 80/20). Praktyka wykazała, że 
reguła ta nie zawsze się sprawdza. Próby wyodrębniania zbioru 
„jądrowego” według tej reguły wykazały, że jej wyniki zależą od dłu
gości czasu prowadzonych badań. Mimo to bibliotekoznawcy nie 
ustają w poszukiwaniu formuł matematycznych dla niektórych 
problemów bibliotecznych. Tak np. powstał wzór A. W. McClellana, 
dotyczący m ożliwości magazynowania zbioru bibliotecznego dla 
poszczególnych użytkowników:

Li
Tl = s ----------------  + Li

L i  L„

gdzie: T i -  liczba woluminów dla danej kategorii użytkowników,
S -  pojem ność regałów
L i  L|i -  maksymalna liczba książek (woluminów jednorazowo wydawa

nych danej kategorii użytkowników w poprzednim roku).
I

Inny wzór, użyteczny dla kierowania zbiorami według celów za
spokojenia użytkowników, opracowali F. Larbie i E. Doucet^ :

 ̂ J. B obrow ski: Wybrane zagadnienia efektywności zautom atyzowanych syste
m ów  wyszukiwania dokum entów . W arszawa 1981 s. 90. “ ^

4 F. L arb ie , E . D ouce t: O p. cit.



FPn’‘
Fi -   ...... .

R

gdzie: F j -  optym alna wielkość podzbioru oi<reśionej kategorii,
F -  wielkość podzbioru określonej kategorii
Pp -  roczna liczba wydanych dokum entów w danej kategorii
R -  suma Pp według lat
X -  wskaźnik zmienny uzależniony od celu maksymalnego zadowolenia 

największej grupy użytkowników.

W bibliotekach Uniwersytetu w Liverpool w Wielkiej Brytanii 
przeprowadzono w 1995 r. badania nad wykorzystaniem każdego na
bytku w celu ustalenia:

a) procentu nowości z każdej dziedziny wiedzy, udostępnionych  
w pierwszym roku po ich nabyciu;

b) liczby wypożyczeń na jednostkę w zbiorze z każdej dziedziny.
Przyjęto, że gdzie a >80%  oraz b > 4 , zapotrzebowanie przewyższa

podaż, czyli książki z danej dziedziny wykorzystywane są intensywnie; 
kiedy zaś a>40%  oraz b < l ,  zapotrzebowanie jest niewielkie, a więc 
można zmienić decyzję o przydziale środków na zakup zbiorów w da
nej dziedzinie. Dane do badań uzyskano z bazy danych tworzonej 
przez działający w bibliotekach zautomatyzowany system bibliotecz
ny Dynix. Twórcy tej techniki analitycznej podkreślali, że ich sposób  
badania jest jednym z wielu sposobów oceniania aktywności zbiorów  
i prowadzenia odpowiedniej polityki ich gromadzenia^.

Ze względu na powiększającą się liczbę prac zbiorowych w zbio
rach bibliotecznych, w dwóch duńskich bibliotekach naukowych prze
prowadzono badania statystyczne, które miały ustalić: procent prac 
zbiorowych w stosunku do całości zbiorów; średnią liczbę tekstów  
w pracach zbiorowych; języki publikacji w pracach zbiorowych; dzie
dziny wiedzy w pracach zbiorowych. Próbki do badań wybrano dla 
jednej z bibliotek techniką losową, czyli co czwartą książkę z lewej 
strony każdej półki; natomiast w drugiej bibliotece techniką kontrol
ną wybrano komputerowo co czwarte sygnatury z całości zbioru. Uzy
skane wyniki miały odpowiedzieć na pytanie, czy warto tworzyć kata
logi analityczne prac zbiorowych. Po porównaniu wyników okazało 
się, że prac zbiorowych w obu bibliotekach było od 10 do 20%, zaś

 ̂ M. Day, R . Revill: Toward the active collection: the use o f  circulation analy
ses in collection evaluation. „Journal o f L ibrarianship  and In fo rm ation  Science” 
1995 nr 3 s. 149-157.



liczba tekstów w poszczególnych publikacjach zbiorowych wahała się 
od 20 do 30, głównie w książkach z zakresu nauk ścisłych. W obu bi
bliotekach postanowiono nie włączać opisów analitycznych do kata
logu głównego, aby nie powiększać „szumu informacyjnego”, ale 
stworzyć osobny katalog zawartości prac zbiorowych^. i

Zastosowanie m etod statystycznych w księgoznawstwie i bibliote
koznawstwie doprowadziło do powstania bibliometrii. Amerykanin 
Melvin M. Morales oraz Rosjanie Sergiej D. Chajtun i Irina Marsza- 
kowa-Szajkiewicz, traktują bibliometrię (również naukometrię oraz 
informetrię) jako odrębną dyscyplinę naukową. Są też uczeni, którzy 
uważają, że nie jest to nowa nauka, lecz raczej nazwa metod staty
stycznych, stosowanych w bibliologii (księgoznawstwie), biblioteko
znawstwie (naukoznawstwie czy informologii nauki). Tak np. uważają 
bułgarscy naukowcy Ljuben Atanasov i Galina Cankova^. Bibliome- 
tria to zastosowanie metody statystycznej (niektórzy twierdzą: mate
matycznej) do badań ilościowych faktów, zjawisk i procesów związa
nych zarówno z książką i innymi dokumentami, jak i z biblioteką oraz 
jej różnorodnymi zbiorami. Z  bibliometrią związane są m etodolo
gicznie takie dyscypliny, jak statystyka, teoria zarządzania, teoria sy
stemów, teoria informacji i inne.

Badania bibliometryczne w bibliotekoznawstwie mogą służyć 
i służą do:

1) ustalenia najważniejszych książek, czasopism i innych materiałów 
bibliotecznych, koniecznych dla danego typu biblioteki;

2) prześledzenia rozwoju idei i tematów zawartych w zbiorach 
bibliotecznych;

3) ustalenia zasięgu i zakresu przepływu zbiorów dokumentów  
i informacji zawartych w tych dokumentach;

4) badań nad rozproszeniem treści (informacji) w materiałach 
bibliotecznych;

5) badań nad starzeniem się treści (informacji) w materiałach 
bibliotecznych.

Wyniki badań przedstawione w punktach 1-3 służą prawidłowej 
polityce grom adzenia zbiorów bibliotecznych, zaś wyniki badań

 ̂ C. Poulsen: Tables o f  contents in library catalogs: a quantitative examination  
o f  analytic catalogs. „Library R esources and Technical Services”. Wedtug „Bibliogra
fia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji N aukowej” 1997 nr 2/3 s. 34 poz. 136.

 ̂ L. A tanasov, G . C ankova: N eka  da si utoćnim  ponjatijata. „B iblio tekar” 
1987 nr 7 s. 16-19.



z punktów 4-5 pomagają w odpowiednim przechowywaniu i selekcji 
tych zbiorów.

Źródłami do badań bibliometrycznych, oprócz własnych zbiorów, 
katalogów, kartotek i komputerowych baz danych, mogą być między
narodowe i krajowe informatory statystyczne -  np. UNESCO  „Stati
stical Yearbook”, „Ulrich’s International Periodicals Directory”, 
„Rocznik Statystyczny” itp., bibliografie międzynarodowe i narodowe, 
indeksy cytowań, katalogi centralne, katalogi wielkich bibliotek, np. 
Library of Congress Catalog, British Museum Catalogue itp., m ię
dzynarodowe oraz krajowe serwisy abstraktowe i indeksowe -  tradycyj
ne i automatyczne -  informatory biograficzne typu Who is who.

Jednym z najsłynniejszych praw, przydatnych przede wszystkim 
w polityce gromadzenia i przechowywania zbiorów, jest tzw. prawo 
Bradforda. Samuel Clem ent Bradford (1878-1948), chemik, bibliote
karz w Bibliotece Muzeum Nauki w Londynie, propagator UK D, 
współpracował z M iędzynarodowym  Biurem Bibliograficznym  
w Brukseli, a potem z Federacją Dokumentacji i Informacji Naukowej, 
w której w 1945 r. pełnił funkcję prezesa. Obserwując wzrost liczby 
publikacji naukowych, procesy specjalizacji i integracji w nauce, po
wstawanie dziedzin interdyscyplinarnych oraz brak bądź niedostatek  
kryteriów selekcji powiększających się zbiorów bibliotecznych, opra
cował swoje prawo głoszące, że „jeżeli czasopisma zawierające arty
kuły na dany temat zostaną ułożone w porządku odpowiadającym  
malejącej liczbie artykułów na dany temat, wówczas kolejne strefy 
czasopism zawierających tę samą liczbę artykułów na dany temat 
tworzą zwykły postęp geometryczny -  1 : n2 : n^”. Pierwsza strefa jest 
„jądrem czasopism” poświęconych danemu tematowi^. Chociaż 
Bradford odkrył swoje prawo już w 1934 r., to dopiero w 1945 r. za
interesowano się nim szerzej. Przeprowadzono szereg obliczeń, 
próbując na ich podstawie zoptymalizować zarządzanie zbiorami bi
bliotecznymi nie tylko w odniesieniu do czasopism naukowych, ale 
również do innych materiałów bibliotecznych. Bibliotekoznawcy bry- 
tyjscy jeszcze w latach sześćdziesiątych przeprowadzili obliczenia 
w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych według tego prawa. 
Okazało się, że 80% użytkowników poszukiwało jedynie 40% publi
kacji ze zbiorów bibliotek naukowych. Potwierdziła się główna idea 
„prawa”, żc biblioteki powinny gromadzić przede wszystkim najważ-

^ Por. G. Alabi: Bradford's law an d  its application. „ In te rn a tio n a l L ibrary 
R evue” 1979 nr 1 s. 151-158.



niejsze materiały tworzące „jądro” zbiorów bibliotecznych. Stosowane 
w wielu próbach prawo Bradforda, przede wszystkim w zastosowaniu 
do nauk interdyscyplinarnych i pokrewnych (stycznych), nie zawsze 
jednak musi okazać się odpowiednie ze względu na zróżnicowany 
zakres tematyczny zbiorów. Stąd bibUotekoznawca, nim podejmie 
próbę określenia „profilu” poszczególnych kategorii zbiorów (ksią
żek, czasopism itp.^ musi poznać dokładnie charakter (treść i zakres) 
danej dyscypliny naukowej. “



14. METODY JAKOŚCIOWE

Po okresie dominacji metod ilościowych (matematycznych), nau
ki społeczne (humanistyczne) zaczęły w latach osiemdziesiątych  
i dziewięćdziesiątych X X wieku zwracać uwagę na metody jakościo
we. Metody metryczne (matematyczne, statystyczne) nie stanowią 
bowiem jedynej drogi w naukowym poznaniu. W bibliotekoznaw
stwie, naukoznawstwie czy informologii nauki mogą jedynie pełnić 
rolę pomocniczą w naukowej refleksji i nie zastąpią analizy badanych 
przedmiotów. Nie pomagają zwłaszcza prowadzić badań nad użyt
kownikami i stopniem efektywności społecznej bibliotek. Tradycyjne 
pomiary jakości usług bibliotecznych, biorące pod uwagę dane licz
bowe udostępnianych zbiorów, przestały wystarczać. W badaniach 
należy brać pod uwagę punkt widzenia użytkowników bibliotek. To 
użytkownik powinien ocenić środowisko fizyczne biblioteki, usługi 
i niezawodność ich pełnienia, przygotowanie do nich biblioteki, po
ziom wykonania, a także stosunek bibliotekarzy do użytkowników. 
Dlatego wypada uznać, za przykładem niektórych bibliotekoznaw- 
ców, że miarami efektywności społecznej biblioteki mogą być takie 
parametry, jak:
• stopień znajomości zasobów biblioteki przez użytkowników;
• stosunek potencjalnych użytkowników bibhoteki do rzeczywi

stych, przy założeniu, że realnym użytkownikiem jest osoba choć 
jeden raz w roku z niej korzystająca;



• intensywność strumienia kwerend kierowanych do biblioteki, 
przypadająca na jednego użytkownika, "

• stopień zaspokojenia trafności kwerend zleconych przez staty
stycznego użytkownika na podstawie wyrażonego zadowolenia 
z uzyskanych odpowiedzi, przekazanych _ opisów bibliograficz- 
nychi. I
Miarę w takich wypadkach mogłyby stanowić: stopień wykorzy

stania zbiorów (wysoki -  korzystny, niski -  niekorzystny); zadowole
nie z usług bibliotecznych (wysokie -  korzystne, niskie -  niekorzyst
ne) itp. Inni bibliotekoznawcy zwracają jednak uwagę na to, że oce
ny jakości usług bibliotecznych przez użytkowników mają charakter 
subiektywny. Użytkownik m oże wysoko ocenić starania bibliotekarza 
o wykonanie usługi, chociażby zakończyły się one niepowodzeniem  
(niezrealizowaniem  zamówienia), bądź ocenić nisko starania uwień
czone powodzeniem , jeżeli bibliotekarz nie okazał życzliwości użyt
kownikowi, starając się go pozbyć2. Trzeba więc w badaniach posłu
giwać się m etodam i zarówno ilościowymi, jak i jakościowymi.

W  bibliotekoznawstwie amerykańskim jeszcze w 1985 r. tylko 
1,6% badaczy wykorzystywało równocześnie obydwa rodzaje metod. 
W 1993 r. D arlene E. Wiegand, przeciwstawiając się panującemu 
w bibliotekoznawstwie i informologii nauki preferowaniu metod ilo
ściowych, proponowała szersze wykorzystanie metod jakościowych 
w tych dyscyplinach^. Postulat ten poparł w 1997 r. szwedzki bibliote- 
koznawca, Magnus Torstensson, na Międzynarodowej Konferencji 
w Krakowie^. N iestety, jak dotąd jednoznacznej, ogólnie przyjętej de
finicji metodyki badań jakościowych ciągle nie ma. Można jedynie 
wyróżnić ogólne cechy, charakterystyczne dla metod jakościowych. 
Należą do nich;
• unikanie manipulacji, polegającej na dostosowywaniu cech bada

nych zjawisk do założonych z góry hipotez czy też przypuszczal
nych przyczyn i skutków, a przeciwnie -  dbanie o uwzględnienie 
punktu widzenia respondentów; ' ”

1 C. R . M cC lure, В. R eifsnyder: Performance m easures fo r  corporate inform a
tion center. „Special L ib ra ries” 1985 nr 3 s. 193-204.

2 F. H eb ert: L a  qualite' des services: une recherche sur le pret entre bibliothequ- 
es dans les grandes bibliotheques publiques du Canada. „D okum enta tion  e t Biblio- 
th eq u es” 1995 n r 4 s. 217-224.

S Cyt. za: Św iatowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów inform acji na 
ukowej. K raków  1998 s. 97.

4 Tam że, s. 100.



• całościowe (holistyczne), systemowe badanie konkretnych przy
padków z uwzględnieniem wszystkich związanych z nimi zagad
nień;

• koncentrowanie się na procesach, a nie na produktach (rzeczach);
• otwartość i elastyczność procedury badawczej, aby uzyskane częś- 

“ ciowe wyniki mogły wpływać na zmianę kierunku badań;
• wykorzystywanie różnych metod uzupełniających przy badaniu 

danego zjawiska czy procesu; i
_ • dbałość o relację empatycznej neutralności pomiędzy badaczem  

a respondentami;
• uwzględnienie indukcyjności (oznacza to, że np. hipotezy, m ode

le i teorie powstaną dopiero w trakcie badania);
• spełnienie warunku wiarygodności stosowanych technik i metod  

badawczych^.
Jedną z metod jakościowych jest metoda porównawcza. Realizu

je ona jakby dwie funkcje; „Pierwszą jest poszerzanie horyzontów po
znawczych badacza, umożliwia bowiem obserwowanie badanego zja
wiska w dużej jego zmienności, co z kolei ułatwia wychwycenie cech  
stałych. Drugą funkcję metoda porównawcza pełni w procesie wery
fikacji hipotez ogólnych, ich korygowania lub zaostrzania” .̂

Metoda porównawcza może być i jest rozwijana w czterech głów
nych kierunkach;

1) porównywania indywidualnych, unikatowych przypadków;
2) porównań uogólniających, poszukujących cech wspólnych ba

danych przypadków;
3) porównywania różnorodności przypadków, odkrywającego za

sady zmienności ich cech;
- 4) porównań kontekstowych, wyjaśniających różnice między przy

padkami istniejącymi w szerszym systemie (układzie)’̂ . ' '
W bibliotekoznawstwie metoda porównawcza doprowadziła do 

powstania i rozwoju bibliotekoznawstwa porównawczego (ang. cor
porative librarianship). J. Kołodziejska (1976) przypisała biblioteko
znawstwu porównawczemu dwa główne zadania, stwierdzając, że wy
stępuje ono;

 ̂ R. Fidel; Qualititive m ethods in inform ation retrieval research. „L ibrary  and 
Inform ation Science R esearch” 1993 nr 3 s. 219-247.

E. Nowici<a: Św iat człowieka -  świat kultury. Wyd. 2. W arszawa 1997 s. 135.
A. K olasa: Socjologia historyczna  -  problem y przedsięwzięcia interdyscypli

narnego. „H isloryka” 1996 T. 26 s. 3-20. -  — -  -



1. Jako przedmiot studiów i badań naukowych, określających 
uwarunkowania historyczne, społeczne i gospodarcze bibliotek róż
nych krajów: umożliwia to porównywanie określonych typów biblio
tek w ujęciu międzynarodowym i tworzenie obrazu czytelnictwa zbio
rów bibliotecznych. "

2. Jako przedmiot nauczania w szkołach bibliotekarskich, zapo
znający studentów z miejscem i rolą bibliotek w ujęciu międzynaro- 
dowym^. I

Za przykładem pedagogiki porównawczej można określić podsta
wowe cele metody porównawczej w bibliotekoznawstwie. Należą do 
nich: '

opisy wybranych, wspólnych bądź różnych problemów bibliote
karstwa w badanych krajach;

• analiza i porównanie różnic między poszczególnymi systemami 
bibliotecznymi oraz przyczyn, które je powodują;

• tworzenie ogólnej filozofii bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa 
w ujęciu międzynarodowym, wynikającej bardziej z praktyki niż 
z czystej teorii i etyki^.
M etoda porównawcza w bibliotekoznawstwie powinna wspierać 

praktykę oraz teorię bibliotekoznawczą i bibliotekarską poprzez two
rzenie opisów i interpretację systemów bibliotecznych oraz pomagać 
w ich projektowaniu i doskonaleniu.

Bibliotekoznawstwo porównawcze ma szansę szybszego rozwoju 
w wyniku zacierania się różnic między bibliotekarstwem różnych kra
jów. Biblioteki stają się coraz bardziej podobne do siebie, korzystają 
z tych samych systemów elektronicznych, katalogują zbiory według 
tych samych reguł, udzielają informacji użytkownikom, korzystając 
z tych samych baz danych i serwisów informacyjnych. Nawet zarzą
dzanie i kierowanie współczesnymi bibliotekami stwarza identyczne 
problemy decyzyjne i wykonawczego.

J. K ołodziejska: B ibliotekoznaw stw o porów naw cze  W: Metodologia bibliote
koznaw stw a i na u k i o  in form acji naukow ej. Poznań 1976 s. 23 - 29; H andbook o f  
C om parative Librarianship. E d . 2. L ondon  1975; Com parative and international 
librarianship. N ew  D elh i 1987 i in.

^ R. Pachociński: Pedagogika porów naw cza. W arszawa 1991 s. 17.
R. Sapa: Kształcenie bibliotekarzy w świetle Konferencji L IB E R  nt. „Biblio

teka u czą ca ”. W: Św iatow a strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów inform a
cji naukow ej. K raków  1998 s. 58; A . Jazdon: Czas standaryzacji. „Forum  A kade
m ickie” 1999 nr 8 s. 38-41.



15. MODELOW AraE

Metoda modelowania to odmiana metody jakościowej i ilościo
wej, która w bibliotekoznawstwie współczesnym znalazła szerokie 
zastosowanie, Należy przytoczyć definicję Tadeusza Pilcha, według 
której „Model to układ, który stanowi narzędzie pośredniego poznania 
innego układu przez to, że jest do niego w istotny sposób podobny, 
lub większość cech obu układów jest analogiczna, a układ modelowy 
jest bardziej dostępny poznawczo” .̂ Bibliotekoznawca może przyjąć 
tę definicję, zastępując w niej pojęcie „układ” pojęciem „system-bi- 
blioteka” i wtedy powstanie bibliotekoznawcza definicja modelu rze
czywistej biblioteki. Stworzenie modelu jakiejś rzeczy, zjawiska czy 
procesu -  w bibliotekoznawstwie biblioteki i procesów bibliotecznych -  
ułatwia poznanie konkretnej, realnie istniejącej placówki biblio
tecznej. Postępowanie badawcze przy metodzie modelowej polega na 
odwzorowaniu myślowym (idealnym ) istniejącego rzeczywiście 
obiektu badań. Biblioteka więc -  jako system (układ) złożony z rze
czy, ludzi i procesów -  musi zostać w modelu rozłożona na części 
składowe. Model staje się wtedy bardziej przejrzysty. Pozwala to ba
daczowi przyjrzeć się dokładniej funkcjonowaniu danej biblioteki. 
Można więc tworzyć modele (wzory ogólne) struktury organizacyjnej

1 T. Pilch: Zasady badań pedagogicznych. Wyd. 2 popr. i n izszerz. W arszawa 
1995 s. 29.



badanej biblioteki, funkcjonowania jej poszczególnych działów (ko
mórek organizacyjnych), podziału pracy między bibliotekarzy, zbio
rów, operacji tworzących procedury decydujące o przebiegu zasadni
czych i szczegółowych procesów bibliotecznych (np. przydziału zaso
bów finansowych, tworzenia katalogów bibliotecznych, udostępnia
nia poszczególnych typów zbiorów bibliotecznych, ich wykorzysta
nia). M etoda modelowania naukowego oznacza ułatwienie i optyma
lizację procesu badawczego w dochodzeniu do celów badania. Aby 
wspom óc naukową wartość modelowania bądź to modelowanie ujed- 
noznacznić, stosuje się dane i oceny matematyczne (ilościowe).

Proces modelowania badawczego składa się z kilku etapów.
1. Na pierwszym etapie badacz po przyjęciu tematu, czyli sformu

łowaniu treści zadania, winien wyjaśnić sobie wszystkie pojęcia, 
jakich będzie używał. Chodzi o pojęcia i terminy bibliotekoznawstwa 
jako nauki i bibliotekarstwa jako praktyki, czyli naukowego języka, 
jakim posługują się bibłiotekoznawcy. 1 “ ' “

2. Na drugim etapie badacz musi ustalić charakterystyki zmien
nych, które przyjmuje. Jeżeli można, należy je określić liczbowo; wie
dzieć, jak je liczyć i jaka jest możliwość popełnienia błędu. Niektóre 
dane w szeregu przypadków trzeba przyjąć apriorycznie, albowiem  
nie wszystko w działalności bibliotecznej poddaje się formalizacji.

3. Po etapach opisowych i wyjaśniających należy zadanie zamienić 
w formułę -  w miarę możliwości matematyczną.

O to przykład modelu szczegółowego:
Treść zadania: wykorzystanie czytelni przez użytkowników  

w określonym czasie. ■ ~ '
Zmienne: liczba użytkowników w ciągu roku.

Symbol U(R),
gdzie U -  użytkownicy; R  -  rok

Założenia: w poprzednich latach odwiedziny w czytelni kształto
wały się jak U (R  -  1) oraz U (R  -  2). Matematyczny model dla wiel
kości U (R ) wyraża się we wzorze:

U(R) =  U (R -  1) + {U(R -  1) -  U(R -  2)}

Dodatkowe wyjaśnienie: wielkość U (R ) w tej formule zmienia się 
z roku na rok w jednakowy sposób. W iadomo, że liczba odwiedzin 
użytkowników w przeciągu roku może zależeć od różnych czynników -  
np. od wielkości księgozbioru, liczby miejsc w czytelni, kadry obsłu
gującej itp. Należy wtedy próbować ująć odpowiednie dane ilościowo



jako z,inieiiiic A|, \2  ... a„ i wówczas funkcjuiialua zależność według V. 
A. Skorodunova2 będzie miata postać:

U =  f(xi, X2, ...

Czynniki występujące w systemie kierowania ujął w sposób gra
ficzny P. Sienkiewicz. Jego przykład modelu ogólnego systemu przed
stawia rys. 43 .

Rys. 4. Przykład modelu ogólnego „Biblioteka-system”. Podstawowe czynniki. Wg 
P. Sienkiewicz: Inżynieria systemów kierowania. Warszawa 1988 s. 132.

2 V. A. Skorodunov; M atem atićeskoje m odelirovanie bibliotećnych sistem. 
„N aućnye i Technićeskie B iblioteki SSSR” 1983 n r 2 s. 10-19.

P. Sienkiewicz; Inżynieria system ów  kierowania. W arszawa 1988 s. 132.



A  oto inny przykład modelu ogólnego, ilustrującego problemy sy- 
stemu-biblioteka'^.

Treść zadania; Funkcjonowanie systemu biblioteka określa się ja
ko utrzymywanie równowagi między różnorodnymi celami. Cele 
można przedstawić jako funkcję metod i środków służących osiągnię
ciu celów  oraz własnych środków działania systemu-biblioteka: np. 
grom adzenie zbiorów, ich opracowanie, zarządzanie zbiorami i zaso
bami itd.

Zmienne; cele, metody oraz środki ogólnosystemowe i własne.
Symbol С f(M, S)

gdzie: С -  w ektor celów
-  N -  ogólnosystemowe metody i środki osiągnięcia celów 

S -  własne środki funkcjonowania.
Pożyteczność m odeli matematycznych rośnie wraz ze wzrostem  

ścisłości modelowania; kiedy bardzo ścisłe m odele są złożone, ich in
terpretacja wymaga pomocy matematyka i komputera. M odelowanie 
opisowe i matematyczne jest działaniem cyklicznym, przy którym 
m odel stopniowo osiąga coraz większe podobieństwo do badanego 
rzeczywistego obiektu, zjawiska bądź procesu. M odele, wzory i regu
ły pomagają badaczowi wyjaśnić naturę zjawiska czy procesu, ale nie 
mogą zastąpić rzeczywistych obiektów, zjawisk lub procesów.

4 B. Velez: L a  biblioteca des de el p u n to  de vista de los sistemas. „R evista 
In te ra m e ric a n a  B ib lio teco log ia” 1982(1983) n r 1/2 s. 21-31. M odel p rzedstaw io
no na  podstaw ie  „R eferativnyj Ż u rn a l. In fo rm atika” 1985 n r 12 s. 14 poz. 121.



16 . METODA SYSTEM OW A

Jedną z najbardziej dyskutowanych metod jakościowych i równo
cześnie bardzo często stosowanych, jest metoda systemowa (podejście 
systemowe). Traktując obiekty badawcze jako całości (systemy) 
próbuje się je w sposób całościowy (hohstyczny) badać. Istota tej m e
tody polega na uwzględnieniu wszystkich elem entów systemu (rze
czy, ludzi, zjawisk i procesów); dynamiki rozwoju, stagnacji bądź roz
padu systemu; otoczenia systemu; efektywności działania systemu 
(społecznej, kulturalnej, gospodarczej, politycznej). Założeniem  m e
todologicznym w metodzie systemowej jest przyjęcie wariantowości 
rozwiązań (wyników). M etoda systemowa przejęła szereg elem entów  
z filozoficznej i matematycznej teorii systemów, cybernetyki, teorii 
automatów, logiki, psychologii rozwojowej i technicznej. Tak liczne 
związki m etodologiczne z różnymi dziedzinami wiedzy i praktyki 
wynikają z faktu, że działanie systemu, przede wszystkim systemu 
społecznego, nie zawsze jest działaniem całości decydującym o jego  

Josie . I
Adaptując do celów metody systemowej ustalenia teorii organiza

cji i zarządzania, można w systemie społecznym wyróżnić:
• organizatora (autora), czyli osobę bądź osoby upoważnione do okreś

lenia celu działania i wyboru dróg wiodących dany system do celu;
• wykonawców, czyli osoby lub maszyny powołane do działania 

w myśl woli organizatora;



• wskaźniki racjonalności działania, czyli dające się wyrazić liczbowo 
wielkości, za pomocą których mierzy się wyniki działania wyko
nawców; I

• decyzje -  dokonany przez organizatora_wybór środków, form 
i dróg wiodących do celu systemu;

• rozkazy, czyli przekazywanie przez organizatora decyzji do reali
zacji przez wykonawców;

• działania, czyli akty realizacyjne wykonawców stusuwiie do otrzy
manych rozkazów;

• wynik działania (aktu), zmierzony za pomocą wskaźników przyję
tych jako kryterium rezultatów (wyników) działaniai.
Badacz, biorąc te elementy pod uwagę, winien przyjąć, ze niekiedy 

działanie elem entów systemu może wpłynąć na los całego systemu. 
Ma to najczęściej miejsce w warunkach dalekich od równowagi. 
W tedy odbywa się gra: przypadku i konieczności, fluktuacji i praw 
deterministycznych2, które im bardziej są złożone, tym więcej mają 
osobliwych punktów. Nieuwzględnienie tych osobliwości, często  
w normalnych warunkach niedostrzegalnych, może spowodować po
ważne skutki. Socjologia takie osobliwe stany już opisała -  są nimi 
np. działania grup nieformalnych, rola kierowników, rola otoczenia 
systemu itp. Jest rzeczą interesującą, kiedy ten osobliwy stan stanie 
się decydującym. Ma to miejsce wtedy, gdy złożoność układu -  jak 
stwierdził słynny fizyk James C. Maxwell -  osiągnie stan krytyczny. 
Stan taki z kolei, według J. Prigogine’a, osiągnie system (układ), kie
dy z braku komunikacji między jego elem entam i nastąpią liczne fluk
tuacje (zmiany), zakłócające stabilność systemu (układu). W pewnym  
m om encie takie czy inne działanie systemu stanie się dziełem przy
padku. N ie jesteśm y w stanie dokładnie tego przewidzieć. Tak więc 
im szybciej i lepiej elem enty systemu komunikują się ze sobą, tym 
mniej jest przypadków, a system staje się bardziej stabilny^,

- Stosowanie metody systemowej, szczególnie w naukach społecz
nych, ma charakter:
• uniwersalny, ponieważ metoda ta nadaje się do każdego systemu;
• kompleksowy, gdyż obejmuje ona wszystkie etapy postępowania 

badawczego: od postawienia sobie problemu (pytania) -  przez

1 Zarys ekonom etrii. Pod red. Z . H ellw iga. Wyd. 3 popr. i uzup. W arszawa 
1973 s. 411-412. I

2 J. P rigogine, J. S tengers: Z  chaosu ku  porządkowi: nowy dialog człowieka 
z przyrodą. W arszaw a 1990 s. 191.

Tam że, s. 198.



właściwe badanie, jego sprawdzenie (weryfikację), od piwygoto
wania wniosków po wprowadzenie ich do praktyki; 
racjonalny, bowiem badanie systemowe ma strukturę działań 
(kroków), zapewniającą poprawność logiczną kolejności postępo
wania w celu osiągnięcia zam ierzonego celu badawczego;

• elastyczny, ponieważ można w trakcie postępowania badawczego 
dostosować stopień szczegółowości działań do postawionego za
dania;

• ekonomiczny, gdyż badanie systemowe prowadzi do osiągnięcia 
najlepszego wyniku przy najniższym nakładzie koniecznych środ
ków i narzędzi'*. . .
W bibliotekoznawstwie metoda systemowa m oże obejmować ba

dania: ^
• podstawowych elem entów, zjawisk i procesów biblioteki jako sy

stemu; “  I
• wyników i efektywności wszystkich procesów bibliotecznych;
• właściwości ludzi (bibliotekarzy, użytkowników) działających 

w systemie-biblioteka; i
• środowisko (otoczenie), w którym działa system-biblioteka;
• możliwości kształcenia i optymalizacji wszelkiej efektywności 

systemu.
Niektórzy bibliotekoznawcy, stosując m etodę systemową, wyróż

niają pięć zasadniczych elem entów  odpowiedzialnych za prawidłowe 
działanie systemu-biblioteka. Są to:

1) cele, dla których gromadzi się zbiory i obsługuje użytkowników;
2) użytkownicy indywidualni i zbiorowi określający w zasadzie 

cele biblioteki;
3) miejsce, czyU środowisko działania biblioteki;
4) procesy biblioteczno-informacyjne, przebiegające wewnątrz bi

blioteki i w kontakcie ze środowiskiem zewnętrznym oraz zabezpiecza
jące te procesy i zasoby (ludzkie, materialne, finansowe, techniczne);

5) kierownictwo i administracja biblioteki, odpowiedzialne za 
osiągnięcie celów biblioteki w istniejących warunkach^.

Do tych elem entów należałoby jeszcze dodać racjonalne i spraw
ne działanie systemu-biblioteka -  przede wszystkim w zakresie pro
cesów wewnątrzkomunikacyjnych (decyzyjnych, informacyjnych,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  I

L. W. Szubiński: Projektow anie organizacji przedsiębiorstwa. W arszawa 1979 
s. 39. П

B. P. Velez: The library fro m  the system  p o in t o f  view. „R evista In te ram eri- 
cana de B ibiiotecologia” 1982 n r 1/3 s. 21-31.



obiegu dokumentów bibliotecznych, wprowadzania i eksploatacji 
innowacji). -  ^

" Sądzi się też, że dla oceny działalności systemu-biblioteka przy 
podejściu systemowym trzeba uwzględnić następujące elementy 
systemu:
• problemy użytkowników (jakie kategorie reprezentują użytkow

nicy, jakie są ich zapotrzebowania wobec biblioteki, jak te potrze
by są zaspokajane);

• zbiory biblioteczne (jaka jest zbieżność tematyczny i formalna 
jednostek w zbiorze z potrzebami użytkowników);

•  źródła informacji (rodzaje katalogów, kartotek, baz danych, ich 
poziom  dokładności i głębokości opracowania, zastosowane kla
syfikacje wyszukiwawcze i stopień ułatwienia lub utrudnienia 
przez nie użytkownikom poszukiwań w zbiorze, czas wyszukiwa
nia, trafność wyszukiwania);

• wyposażenie techniczne, a więc meble, urządzenia transportu 
i łączności, automaty i komputery oraz ich zastosowanie częścio
we bądź całościowe w procesach bibliotecznych (gromadzeniu, 
czyli wejściu do systemu, opracowaniu, przechowywaniu; wcho
dzą tu w grę rodzaj i pojem ność pamięci komputerowych, rodza
je nośników dokumentów, wyszukiwanie i udostępnianie, czyli 
wyjście z systemu, formy i rodzaje oprogramowania, pakiety pro
gramów);

• efektywność operacyjno-ekonomiczna, czyli koszty utrzymania 
systemu-biblioteka (wartość materiałów, energii, maszyn, koszty 
pracy -  płace, nakłady czasu na poszczególne operacje osób i maszyn, 
czasy wejścia i wyjścia jednostek zbioru, ruchliwość zbioru itp.)^. 
Można także traktować bibliotekę jako system dynamiczny, mają

cy swoją własną egzystencję. M etodologię tę zaczęto początkowo sto
sować do badania rozwoju organizacji w sferze biznesu, jak również 
rozwoju i wzrostu instytucji państwowych. Alvin С. Cage z USA, 
uwzględniając to podejście m etodologiczne, opracował paradygmat 
„cyklu życiowego” biblioteki jako systemu dynamicznego. Cykl ten -  
według niego -  rozpoczyna się przyjęciem do biblioteki nowego 
dyrektora i przebiega następująco:

6 J. B obrow ski: Wybrane zagadnienia efektywności zautom atyzow anych syste
m ó w  w yszukiwania dokum entów . W arszaw a 1981 s. 90.



1) miesiąc miodowy nowego dyiektoia,
2) stadium krytyczne, czyli rozpoczęcie przez dyrektora aktywnej 

uiganizacji i kierunkowania pracy biblioteki według własnych zamysłów;
3) stadium produktywne -  czas korzystnych wyników działalności 

biblioteki, wysokiej wydajności pracy personelu, wdrożeń nowych 
i efektywnych koncepcji w bibliotece;

4) stabilny stan działania biblioteki oparty na opracowanych 
i efektywnie wdrożonych zasadach programowych i procedurach po
stępowania; działalność biblioteki nabiera rutynowego charakteru;

5) stadium biurokratyczne, w którym biblioteka staje się syste
mem coraz bardziej złożonym (skostniałym?), stawiającym opór 
wszelkim zmianom;

6) kryzys działalności -  dostrzegana jest konieczność zmian, zaś 
współpracownicy, widząc kryzys, zaczynają dzielić się na grupy kon
fliktowe;

7) niebezpieczne stadium wybuchu (rewolty), kiedy kierownictwo 
i administracja biblioteki pozostają w izolacji, zaś pracownicy tworzą 
kliki, natomiast próby wspólnego rozwiązywania problemów i podej
mowania decyzji stają się coraz rzadsze;

8) chaos -  stadium, kiedy konflikty często przybierają otwarty 
charakter, zaś podłożem ich są osobiste rozgrywki, a nie konkretne 
problemy pracy; biblioteka traci sposobność wprowadzania zmian od  
wewnątrz, co daje powód do wyznaczenia nowego dyrektora.

Trzy ostatnie stadia mają ze sobą w iele wspólnego, dlatego cykl 
życiowy systemu-biblioteka może zakończyć się na jednym z nich. 
Przy budowie tego modelu biblioteki jako systemu dynamicznego 
(żywego) nie wzięto pod uwagę takich stadiów „życia” biblioteki, jak 
jej stworzenie, upadek czy dalszy samodzielny rozwój.

Inne spojrzenie na system „żywy” przyjmuje, że cykl „życiowy” 
zintegrowanego systemu bibliotecznego m oże zawierać się w nastę
pujących etapach: i i

1. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wprowadzenia sy
stemu, wynikające z potrzeb użytkowników i biblioteki.

2. Opracowanie planu wprowadzania systemu.
3. Analiza komercyjna (ekonom iczna) systemu.
4. Zaprojektowanie systemu bądź zam ówienie już istniejącego 

systemu.
5. Konstruowanie systemu lub adaptacja zam ówionego systemu.
6. Sprawdzanie (testowanie) systemu lub jego modułów.
7. Instalacja systemu.



8. Sprawdzanie (testowanie) stworzonego (zakupionego) systemu.
9. Eksploatacja systemu. i
10. U now ocześnianie systemu -  rozszerzanie usług i techniki 

obsługi.
11. W ycofanie z eksploatacji ze względu na techniczne zużycie, 

konieczność stworzenia (zakupu) bardziej optymalnego systemu.
12. W ystawienie oceny systemu. i i i ”
Po każdym etapie powinna pozostać dokumentacja podjętych dzia

łań i ich efektów. Dany model cyklu „życiowego” biblioteki może być 
wykorzystany przy badaniach bibliotek różnych typów i wielkości, jak 
również ich poszczególnych komórek organizacyjnych. Centralną in
tencją stosowania w tym wypadku metody systemowej staje się analiza 
stanu zachowywania się systemu oraz określenie, czy typowe zachowa
nia systemu wykazują, iż dąży on do ogólnego (jednolitego) celu i czy 
członkowie (ludzie systemu) zmierzają ku innym, licznym celom ’̂ .

Wskaźnikami w badaniu cyklu „życiowego” bibUoteki jako syste
mu dynamicznego mogą być:
•  w zakresie organizacji systemu: skuteczność działania wobec 

użytkowników, podział pracy, stopień delegacji władzy wewnątrz 
biblioteki, poziom  odpowiedzialności poszczególnych kierowni
ków i pracowników, formy nadzoru i kontroli, konieczne kanały 
łączności wewnętrznej, zasady i formy nieustannego dostosowy
wania się do zaistniałych sytuacji;

•  w sferze informacji i dokumentacji: wzajemne relacje między doku
mentami wewnętrznymi biblioteki i krążąca w niej informacja, moż
liwości i formy utrwalania informacji, jej przechowywania i często
tliwości używania; niedokumentalne źródła informacji i ich stosu
nek do źródeł dokumentalnych, znajomość miejsca tych źródeł i za
wartych w nich informacji w momencie ich zapotrzebowania;

•  w odniesieniu do wyposażenia technicznego: ilość, jakość i odpo
wiednie typy urządzeń koniecznych do optymalnego działania bi
blioteki;

• w dziedzinie finansów, czyli budżetu biblioteki: koszty systemu ja
ko całości i jego poszczególnych elem entów, wydatki na urządze
nia i wyposażenie, koszty eksploatacji, koszty osobowe (płace, hi
giena, bezpieczeństwo pracy, opieka zdrowotna i społeczna itp.)*̂ .

7 A . C. C age: R x fo r  library m anagem ent. „C ollege and  R esearch  L ibraries” 
1986 n r  2 s. 132-139.

* G . C het, S. T averekere: System s analysis in libraries: a question and  answer 
approach. H am p d en  1978, s. 40-43.



Jak trudne jest stosowanie metody systemowej w badaniach bi- 
bliotekoznawczych, ale również jak wiele satysfakcji m oże przynieść 
badaczowi, świadczyć może przykład czołowej polskiej specjalistki 
w tym zakresie, Anny Sitarskiej. W latach siedemdziesiątych zapro
ponowała ona badanie biblioteki jako „układu” bądź „mikrosystemu 
informacyjno-wyszukiwawczego” w makrostrukturze procesu komu
nikacji społecznej. Biblioteka tak ujęta miała być badana według 
schematu: cele -  funkcje -  wejścia/wyjścia -  zasoby -  procesy (prze
twarzanie, obieg informacji) -  struktura organizacyjno-formalna 
i nieformalna -  struktura dynamiczna formalna i nieformalna -  part
nerzy bloku pośrednictwa (wydawnictwa, księgarnie) -  stan środowi
ska społecznego biblioteki9. W swej książce Systemowe badanie bi
bliotek, wydanej w 1990 r.. Sitarska odeszła w zasadzie od przedsta
wionego wcześniej przez siebie schematu badań. Szczególną uwagę 
zwróciła na „prawidłowości” rządzące korzystaniem z zasobów bi
bliotecznych, wzajemne stosunki bibliotekarzy i czytelników, infor
mowanie o zbiorach i odbiór tej informacji przez czytelników, rolę te 
kstu w typowych materiałach bibliotecznych, koszty funkcjonowania 
zasobów oraz rolę innowacji technologicznych i organizacyjnych 
w podtrzymywaniu sprawności obsługi czytelników. N ie było to więc 
kompleksowe (holistyczne) badanie bibliotek^.

Traktując bibliotekę jako system, należy ją jednak badać kom ple
ksowo, a nie tylko według wyników ilościowych. Otrzymanie wiernego 
obrazu działania systemu-biblioteka jest możliwe tylko na podstawie 
głębokiej analizy celów biblioteki, sposobów jej działania i ich reali
zacji, otaczającego bibliotekę środowiska bibliotecznego, technologii, 
wewnętrznych związków między czynnościami bibliotecznymi, oceny 
pojedynczych miejsc pracy. Wartości i użyteczności nowych środków  
technicznych i kierowania działalnością biblioteki.

- Przy badaniu systemowym trzeba uwzględniać nie tylko problemy 
wewnętrzne biblioteki, ale równocześnie badać jej otoczenie społecz
ne i zachodzące w nim przemiany, poznawać światowe i krajowe 
tendencje polityki oraz ekonomii. Badając system -biblioteka, należy 
postawić pytania o źródła jego dynamiki, a zatem pytać: czy wynikają 
one z ogólnej (całej) struktury biblioteki, czy z oddziaływań nie

 ̂A . Sitarska: Strukturalne i funkc jona lne  odrębności system ów  bibliotecznych  
a program realizacji S IN T O  (Założenia  badawcze). „P rzegląd  B iblio teczny” 1978 
z. 3 s. 263-277. П

10 A. Sitarska: Systemowe badanie bibliotek. S tud ium  m etodologiczne. Łódź 
1990.



których elem entów  (ludzi, rzeczy i procesów), czy też z elem entów  
innych systemów społecznych (środowiska, regionu, kraju, państwa, 
kultury, gospodarki itp.). Metoda systemowa pozwala, i w zasadzie 
wymaga, aby zaczynając od analizy działania systemu, przechodzić 
w dalszej fazie do badania miejsca systemu w innym, szerszym syste
mie. To przejście w m etodzie systemowej jest konieczne, ponieważ 
cele, funkcje i strukturę badanej biblioteki określa jej otoczenie -  
szerszy bądź nadrzędny system, dla którego biblioteka działa.



1 7 . OBSERWACJA

W bibliotekoznawstwie, podobnie jak w innych naukach społecz
nych, uzyskanie prawidłowych wyników uzależnione jest w dużym  
stopniu od użytych technik badawczych. Zdarza się bowiem, że 
poszczególne techniki zbierania danych (informacji) powodują, iż te 
same informacje (dane) osiągnięte za pomocą różnych technik są in
formacjami (danymi) formalnie różnymi. „Treściowo różne informa
cje różnią się pod względem wiarygodności”, zaś „o wiarygodności 
danych uzyskiwanych w badaniach w głównej mierze decyduje to, jaką 
techniką je uzyskano i to, czego one dotyczą” -  stwierdzili dwaj polscy 
socjologowie, Paweł Daniłowicz i Paweł B. Stabiński w 1990 r.i.

Do technik badawczych, stosowanych w bibliotekoznawstwie, tra
dycyjnie należą: obserwacja naukowa, eksperyment badawczy, rozmo
wa i wywiad, ankieta, analiza i krytyka różnych typów dokumentów.

“  W nowszych badaniach bibliotek wykorzystuje się nadto: warszta
ty twórcze, takie jak m.in. „burza mózgów”, analizę przypadków 
(ang. easy study), dyskusję panelową, oceny ekspertów, symulacje 
komputerowe, analizę systemową.

Obserwacja naukowa to świadome, dokładne i celowe postrzega
nie otaczającego świata. Jak stwierdzili W. J. G oode i P. K. Hatt, „na
uka zaczyna się od obserwacji i musi do niej powrócić dla swego osta-

1 A nalizy i próby technik badawczych w socjologii. W rocław  1990 s. 170-173.



tecznego sprawdzenia”2. Aby dobrze przeprowadzić obserwację, 
należy wyraźnie określić jej warunki, a więc:

a) przedmiot obserwacji, czyli co i kogo chcemy obserwować;
b) warunki, w jakich należy przeprowadzić obserwację;
c) jakich operacji należy dokonać;
d) jakich trzeba użyć miar lub przyrz4dów,
e) w jaki sposób należy przeprowadzić obserwację;
f) jak interpretować jej wyniki.
Obserwacja m oże być bezpośrednia, tzn. że badacz sam ją wyko

nuje, albo pośrednia, czyli realizowana przez obserwatorów, którym 
badacz zleci! obserwację. Według T. Pilcha, przy tej formie obserwacji 
należy stosować jednolitą aparaturę pojęciową i narzędzia, ponieważ 
trudno obserwację kontrolować i nie zawsze przebiega ona według 
określonych warunków^. Obserwacja może też być jawna, kiedy ob
serwowani znają fakt i cel obserwacji, albo może być ukryta przed 
nimi. Jedną z odmian techniki obserwacji jest obserwacja uczestni
cząca, kiedy badacz ma m ożność stania się członkiem obserwowanej 
grupy społecznej (np. bibliotekarzy). Przy tej technice istnieje niebez
pieczeństwo, że badacz m oże zaangażować się emocjonalnie wobec 
obserwowanych członków grupy. Zdając sobie sprawę z tego niebez
pieczeństwa, badacz musi zachować obiektywizm, a zachowa go wów
czas, kiedy stale będzie pamiętał o celu swoich badań.

Aby obserwacja naukowa była efektywna, czyli aby dawała pełną 
i rzetelną wiedzę o obserwowanych osobach i zdarzeniach w bibliotece, 
można w zasadzie obserwować wszystko: bibliotekarzy, działalność 
biblioteczną, użytkowników oraz miejsce i rolę procesów bibliotecz
nych. W związku z tym należy:

1) postawić sobie wyraźny cel obserwacji;
2) wszystkie obserwacje dokumentować na piśmie -  np. w dzien

niku, kartotece, na luźnych fiszkach itp.;
3) wykorzystywać możliwości ilościowego zapisu i opracowania 

informacji;
4) dokładnie i szczegółowo obserwować miejsce i warunki oraz 

przedmiot obserwacji;

2 Cyt. za M etody badań  socjologicznych. Wybór tekstów. Pod red. S. Nowaka. 
W arszaw a 1965 s. 45.

T. Pilch: Z asady badań pedagogicznych. Wyd. 2 popr. i rozszerz. W arszawa 
1995 s. 81-82.



5) przestrzegać opracowanej wcześniej metodyki obserwacji w za
leżności od przedmiotu obserwacji oraz jego obiektywnych i subiek
tywnych uwarunkowań;

6) porównywać i łączyć znane już materiały z materiałami danej 
obserwacji; i i

7) w szczególnych przypadkach weryfikować materiały obserwacji 
za pomocą powtórnych obserwacji;

8) przeprowadzać kontrolne badania przedmiotu obserwacji in
nymi technikami -  np. poprzez analizę dokumentów, rozmowy, an
kiety itp.;

9) opracować szczegółow e kryteria oceny obserwowanych  
przedmiotów i zdarzeń; i

10) zakończyć obserwację kontrolą zachowania się obserwatora, 
szczególnie w sytuacji obserwacji pośredniej.

Przez cały czas prowadzonej obserwacji należy pamiętać o tym, 
aby obserwacja była:

a) obiektywna -  tzn. nie skażona subiektywną postawą obserwa
tora; ułatwić taką postawę m oże ciągłe uświadamianie sobie przez 
badacza, że ma dokonać obserwacji;

b) wyczerpująca pod względem wyboru do obserwacji osób i zda
rzeń; dotycząca wszystkich szczegółów związanych z przedmiotami 
obserwacji; -  i

c) wnikliwa, co znaczy, że należy postrzegać równocześnie wszyst
kie obserwowane elem enty w ich wzajemnych związkach (np. w przy
padku osób: ich zachowanie, mimikę, gesty, głosy, stosunek do in
nych ludzi itp.);

d) wiarygodna -  badacz nie m oże zniekształcać obrazu obserwo
wanych faktów.

Dokumentacja obserwacji powinna obejmować wszystkie rodzaje 
dokumentów: teksty rękopiśmienne, drukowane, powielane, taśmy 
magnetofonowe, filmy, fotografie, zapisy magnetowidowe, kompute
rowe itd. Po zakończeniu cyklu obserwacji należy sporządzić sprawo
zdanie z przeprowadzonych badań. Może ono być „książką obserwacji” 
w formie dziennika bądź odpowiednio sformalizowanego kwestiona
riusza, wypełnionego danymi uzyskanymi z obserwacji. Sprawozdanie 
powinno obejmować określenie:

a) tego, co było obserwowane;
b) w jakich warunkach przeprowadzono obserwacje;
c) jakich czynności obserwacyjnych dokonano; -
d) jakich użyto miar i przyrządów; -



e) jak przeprowadzono obserwację;
f) jakie uzyskano wyniki^.
Przykład wykorzystania techniki obserwacji w bibliotekoznaw

stwie:
Przedstawiona technika obserwacyjna połączona byia równocze

śnie z technikami statystycznymi. Badania przeprowadzono w latach 
1993-1994 w Bibliotece Biomedycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego. 
Obserwacją objęto 2552 tytuły wydawnictw ciągłych, w czytelni Biblio
teki obserwowano, jakie tytuły i ile razy użytkowano i odkładano na 
półkę bądź wypożyczano na miejscu i w ramach wypożyczeń międzybi
bliotecznych. Analizowano również relacje między wykorzystaniem 
każdego tytułu na miejscu, a wypożyczaniem na zewnątrz; związek 
między częstotliwością i sposobem wykorzystania, a częstotliwością 
ukazywania się danego tytułu i jego tematyką. Badania podjęto w celu 
ewentualnej rezygnacji z prenumeraty poszczególnych tytułów^.

A . G óralsk i; M etody opisu i w nioskow ania statystycznego w psychologii i p e 
dagogice. W yd. 3 zm ień. W arszaw a 1987 s. 17.

P. L. W alter, L. M. D arling: A  jo urna l use study: checkouts and  inhouse use. 
„B ulletin  o f  th e  M edical L ibrary A ssocia tion” 1996 O ct. s. 461-476 (R elacja 
w ed ług  „B ibliografia A nalityczna B ibliotekoznaw stw a i Inform acji N aukow ej” 
1997 n r  2/3 s. 40 poz. 149).



1 8 . EKSPERYMENT

Eksperyment to technika polegająca na celowym wywoływaniu 
przebiegu zjawisk bądź procesów lub ich zmianie po to, aby poznać 
związki typu przyczynowo-skutkowego czy współzależności między 
wywołanymi zjawiskami lub procesami. Jest to więc rodzaj działalnoś
ci badawczej, podejmowanej w celu poznania naukowego, odkrycia 
prawidłowości poprzez oddziałjwanie na badany przedmiot, zjawisko 
lub zdarzenie, często za pomocą specjalnych instrumentów i przyrzą
dów. Dzięki eksperymentowi „udaje się: 1) izolować badane zjawisko 
od pobocznych, nieistotnych i zaciemniających jego istotę wpływów  
i badać je w czystej postaci; 2) wielokrotnie wywoływać przebieg pro
cesu w ściśle określonych, poddanych kontroli i rejestracji warun
kach; 3) planowo zmieniać, modyfikować oraz kombinować rozmaite 
warunki w celu otrzymania poszukiwanego rezultatu”!.

Wyróżnia się dwa rodzaje eksperymentów ze względu na warun
ki ich przeprowadzania:

1) eksperyment naturalny, czyli odbywający się w warunkach na
turalnych -  przyrodniczych, społecznych, produkcyjnych itp.;

2) laboratoryjny, czyli przebiegający w warunkach sztucznie przez 
badacza stworzonych.

1 W. Sztoff: M odelowanie i filozofia. W arszawa 1971 s. 98.



Z e względu na charakter i tematykę możemy eksperymenty 
podzielić na przyrodnicze i społeczne. Te ostatnie -  według tematyki -  
na eksperymenty ekonomiczne, prawne, pedagogiczne, psychologicz
ne itp. Eksperyment biblioteczny to eksperyment społeczny, ponie
waż jego przedm iotem jest zawsze człowiek jako pracownik bądź 
użytkownik biblioteki.

Eksperymenty w naukach społecznych, również w biblioteko 
znawstwie, są trudne do przeprowadzenia, czasem wręcz niemożliwe. 
Wynika to przede wszystkim z faktu, że:

1. N ie znając wszystkich powiązań badanego zjawiska, nie można 
dokładnie określić zakresu zmienności interesujących zjawisk.

2. Działania zmierzające do wywołania zmian muszą być dokony
wane za pośrednictwem wielu czynników, te zaś same ulegają różnym 
zm ianom w powiązaniu z tymi, na które oddziałują. Możliwość świa
dom ego oddziaływania na wszelkie wpływy i powiązania jest ograni
czona.

-  3. Oddziaływanie eksperymentatora obejmuje wiele powiązanych 
ze sobą czynników, oddzielenie jednych od drugich pociąga za sobą 
probabilistyczny (prawdopodobny) charakter wnioskowania^.

M imo tych zastrzeżeń, eksperymenty badawcze w biblioteko
znawstwie mają miejsce. Dotyczyć mogą jednej lub szeregu bibliotek; 
ich przedmiot stanowią zbiory biblioteczne, organizacja katalogów 
i kartotek, racjonalizacja i zwiększenie efektywności usług bibliotecz
nych, praca bibliotekarzy z użytkownikami, propaganda i marketing 
biblioteczny, organizacja sieci bibliotecznej. Badacz bibliotekoznaw- 
ca m oże wykorzystać eksperyment naturalny po fakcie historycznym, 
badając np. co się stało z bibliotekami publicznymi w Polsce po refor
mie administracyjnej kraju w 1975 r., bądź jaki wpływ na rozwój 
czytelnictwa bibliotecznego w Polsce miało przejście od gospodarki 
socjalizmu realnego do gospodarki kapitalistycznej. Ten pierwszy 
eksperyment prawny i administracyjny wykorzystał w swej publikacji 
Jerzy Maj w 1996 r.3. i

Jako przykład można wskazać przeprowadzony w 1995 r. w Bi
bliotece Uniwersyteckiej Stanu Michigan (USA) eksperyment mający 
odpow iedzieć na pytanie o celowość zdalnego katalogowania zbio
rów przez katalogującego w domu. W okresie próbnym katalogowa-

2 B. C hm ielew ska: M etodologia i m etody badań społecznych ze szczególnym  
uw zględnieniem  diagnozy. Wyd. 2. Stupsk 1985 s. 189-190.

J. M aj: B iblioteki pub liczne 1945-1990 na tle innych instytucji kultury. W ar
szaw a 1996.



no przez dwa dni w tygodniu. Książki dostarczano samochodem. Ka
talogujący korzystał z bazy danych OCLC na płytach C D -R O M , miał 
bezpośrednie połączenia z katalogiem biblioteki i dostęp do poczty 
elektronicznej. Opisy bibliograficzne sporządzane w domu uzupeł
niano w bibliotece hasłami przedmiotowymi i sygnaturami, spraw
dzano poprawność opisów i włączano je do bazy OCLC. Wydajność 
i jakość opisów okazały się bardzo dobre^.

^ L. Black, H . C ollen: Cataloguing fro m  hom e: telecom puting a t the M ichigan  
State University Libraries. „In ternational C ataloguing and  B ibliographic C o n tro l” 
1996 n r 2 s. 37-39 („B ibliografia A nalityczna B ibliotekoznaw stw a i In form acji 
N aukow ej” 1997 n r 2/3 s. 32 poz. 131).



1 9 . ROZMOWA I W YW IAD

Rozmowa i wywiad są -  obok obserwacji -  najczęściej stosowany
mi w naukach społecznych technikami badawczymi. Rozmowa to 
technika zbierania danych i informacji w trakcie wymiany poglądów  
z respondentem  na określony temat, ale bez szczegółowego kwestio
nariusza, zaś wywiad to rozmowa kierowana, według z góry opraco
wanego szczegółowego planu. T. Pilch tak określa wywiad; „Wywiad 
jest rozmową badającego z respondentem lub respondentami według 
opracowanych wcześniej dyspozycji lub w oparciu o specjalny kwe- 
stionariusz”!.

Wywiad i rozmowa służą do zbierania danych jednostkowych, 
często nie dających się zaobserwować (dotyczących postaw, moty
wów, świadomości respondentów), aby następnie uzyskać na ich pod
stawie dane ogólnospołeczne. Z e względu na różne kryteria podzia
łu wywiady dzieh się na grupy. ■ ~

Na podstawie form wypowiedzi rozróżniane są:
• wywiad ustny, gdy osoba prowadząca wywiad stawia pytania i no

tuje odpowiedzi; i
• wywiad pisemny, jeżeli respondent wypełnia przygotowany kwe

stionariusz wywiadu.

1 T. Pilch: Zasady badań  pedagogicznych. Wyd. 2 popr. i rozszerz. W arszawa 
1995 s. 82.



Biorąc pod uwagę liczbę respondentów, wyodrębniamy;
• wywiad jednostkowy z pojedynczą osobą;
• wywiad grupowy (zbiorowy), gdy w tym saiuyin czasie odpowiada 

grupa osób.
Ze względu na sposób prowadzenia wywiadu powstają:

• wywiad jawny, kiedy badany wie, po co i dlaczego jest pytany. Wy
wiad tego typu jest najczęściej skategoryzowany (sformalizowany);

• wywiad ukryty, co oznacza, że osoba badana nie zna pytającego 
ani celu i przedmiotu wywiadu (rozmowy); ten rodzaj wywiadu 
stosuje się wtedy, kiedy pytania są drażliwe bądź rola społeczna  
i pełnione funkcje mogą prowokować opinie i postawy odm ienne 
od osobistych.
Ze względu na czas trwania występują kolejne kategorie:

• wywiad jednorazowy, gdy respondent odpowiada jeden raz w da
nym momencie; i

• wywiad wielokrotny (inaczej panelowy), jeżeli ten sam wywiad 
przeprowadza się kilkakrotnie, co najmniej dwa razy, z tymi sa
mymi respondentami; wywiad wielokrotny ma ukazać ewentualne 
zmiany w odpowiedziach respondenta.
We wszystkich rodzajach wywiadów rozróżnia się z kolei dwa ro-. 

dzaje pytań;
1. Pytania o fakty, czyli dane bądź informacje dające się sprawdzić 

niezależnie od respondenta -  np. wiek, stan cywilny, stan majątkowy, 
wykształcenie, zawód, częstość bywania w bibliotece, liczbę wypoży
czonych z biblioteki książek, czasopism i innych materiałów biblio
tecznych, liczbę jednostek w prywatnej bibliotece, tytuły przeczyta
nych książek, nazwiska autorów itp. -

2. Pytania o opinie, postawy, poglądy, oceny pewnych faktów, 
życzenia, uczucia, motywy, normy zachowania i postępowania. O dpo
wiedzi nie dają się sformalizować dokładnie i pewnie, chociaż więk
sza liczba odpowiedzi podobnych i porównywalnych pozwala na 
wnioski z większą lub mniejszą dozą ich prawdopodobieństwa, a więc 
na wnioski probabilistyczne. i

Rozmowa i wywiad oznaczają pewien proces badawczy. Na pro
ces ten składa się kilka etapów jego realizacji;

1. Sformułowanie tematu, celu i przedmiotu wywiadu oraz wstęp
ne wytypowanie respondentów.

2. Wstępne i ogólne sformułowanie pytań.
3. Określenie w miarę możliwości zmiennych niezależnych, czyli 

czynników występujących w danych fakcie czy badanym procesie, wa



runkujących bądź sprawczych, oraz czynników zmieniających się pod 
wpływem jakiejś przyczyny jako zmiennych zależnych. W bibhoteko- 
znawstwie zmiennymi niezależnymi mogą być np. budżet biblioteki, 
liczba bibliotekarzy, liczba użytkowników, liczba i jakość urządzeń 
technicznych, zaś zmiennymi zależnymi, warunkowanymi przez te 
pierwsze, będą np.: ilość możliwych do zakupienia materiałów biblio
tecznych, możliwość skatalogowania odpowiedniej liczby jednostek  
bibliotecznych, liczba bibliotekarzy potrzebnych do obsługi użytkow
ników, liczba udzielonych informacji bądź udostępnionych dokumen
tów ze zbiorów bibliotecznych.

4. Zebranie informacji dodatkowych o respondencie (responden- _ 
tach) -  np. przez swobodną rozmowę, obserwację czy analizę doku- _ 
m entów itp.

5. Sporządzenie kwestionariusza wywiadu. Następuje wówczas:
a) przełożenie przyjętych zmiennych na język pytań;
b) nadanie pytaniom odpowiedniej formy (przy czym należy 

starać się, aby pytania nie były zbyt literackie, lecz by były krótkie 
i zrozumiałe). Pytania mogą być otwarte, pozostawiające responden
towi swobodę odpowiedzi, albo zamknięte, ze sformułowanymi 
z góry przez badacza odpowiedziami. Praktyka wykazała, że wobec 
osób wykształconych lepiej jest używać częściej otwartych pytań, cho
ciaż dla badacza odpowiedzi na pytania zamknięte są łatwiejsze do 
późniejszego opracowania; “ — - - - -

c) u łożenie kwestionariusza -  przy czym należy pamiętać, że nie 
ma ścisłych reguł jego budowy. D ługość kwestionariusza nie mierzy 
się liczbą pytań, lecz przeciętnym czasem trwania wywiadu. Winien 
on trwać nie dłużej niż 30 minut. Należy tworzyć w miarę możliwości 
pokrewne zestawy pytań, stopniować pytania od ogólnych do szcze
gółowych (chociaż może też być odwrotnie). Stosować pytania „rela
ksujące” i pytania kontrolne. D o wywiadu muszą być dołączone dane 
społeczno-dem ograficzne o respondencie: płeć, wiek, stan cywilny, 
zawód, wykształcenie, ewentualnie stan majątkowy, zarobki, wyzna
nie, preferencje społeczno-polityczne itp.

6. Przeprowadzenie wywiadu w formie i miejscu uzgodnionym  
z respondentem.

Cechą charakterystyczną wywiadu ustnego i rozmowy jest fizycz
na bliskość osób prowadzących rozmowę i wywiad; jest to spotkanie 
„twarzą w twarz” (ang. face to face). Zdaniem psychologów uczestni
cy rozmowy i wywiadu muszą się dobrze widzieć, dobrze słyszeć swo
je głosy i przede wszystkim dobrze rozumieć język, którym się posłu-



gują. Jedną i drugą techniką badań -  rozmową i wywiadem -  badacz 
musi przez cały czas tak kierować, aby zrealizować i osiągnąć cel 
badań. Nie jest to sprawa łatwa. Rozmowę i wywiad uważa się w nau- 
kacłi społecznych za należące do trudniejszych technik badawczych, 
wymagających od badacza dużego doświadczenia i wiedzy metodolo- 
gicznej2. Do podstawowych trudności w przeprowadzeniu rozmowy 
i wywiadu oraz zagwarantowania ich wiarygodności zaliczane są;

a) przeszkody ze strony respondenta:
•  pytania dla niego za trudne;
• brak jego wiedzy na dany temat bądź sytuację, gdy nie zastana

wiał się on nad tematem; i i
• pytania drażliwe, wywołujące em ocje i inne stany, np. lęk, złość, 

wzruszenie itp.;
• cechy społeczno-demograficzne respondenta, osobowe bądź bio

graficzne -  np. sytuacja społeczna, przynależność partyjna, typ 
osobowości, przeżycia życiowe, doświadczenia itp.; - -  -

• okoliczności samego wywiadu, np. respondent śpieszy się, w cza
sie wywiadu obecne są osoby trzecie, rodzaj miejsca wywiadu, 
osoba badacza (ankietera) itd.; i

• czynniki ogólnokulturowe, np. respondent nie lubi badań, ma ne
gatywny stosunek do instytucji popierającej badania, negatywny 
stosunek do tematyki wywiadu;

_• celowe podanie fałszywych informacji bądź mimowolne wprowa
dzenie badacza w błąd;
b) niewłaściwy sposób zredagowania kwestionariusza:

• może on nie wyczerpywać zagadnienia;
• pytania mogą być sformułowane niejasno i niezrozumiale;
• kwestionariusz może być niedostatecznie sformalizowany, co 

ważne jest szczególnie przy wielu wywiadach na ten sam temat;
c) ze względu na badacza (pytającego) :

• brak skupienia się na celu wywiadu czy rozmowy;
• niepodkreślanie naukowego charakteru wywiadu;
• podpowiadanie odpowiedzi według swoich oczekiwań;
• pośpiech w toku wywiadu czy rozmowy.

Dwaj amerykańscy socjologowie, Allan Daniels i Donald Yeates, 
już w latach sześćdziesiątych opracowali szereg wskazówek dotyczą-

2 S. G erstm ann: R ozm ow a i wywiad  w psychologii. Wyd. 5 rozszerz. W arsza
wa 1985 s. 25-26, 164 i in.



cych prowadzenia wywiadu, ujętycii w postaci tabeli wykazującej, co 
należy, a czego nie należy robić w trakcie jego przeprowadzania^.

N ależy N ie należy

Z ro b ić  p lan  wywiadu.

U m aw iać  się  na p rzep row adzen ie  wywiadu. 

Z ad aw ać  p y tan ia  na właściwym poziom ie. 

S łuchać  uw ażnie resp o n d en ta .

U żyw ać loka lnej te rm inologii.

P rzyjm ow ać pom ysły i w skazów ki.

Z b ie ra ć  d o k u m e n ty  i fo rm u larze  za zgodą 

re sp o n d en ta .

S praw dzać  fakty.

R ozstaw ać  się  w przyjaźni.

Spóźniać się  n a  rozm ow ę.

Być zbyt oficjalnym  lub zbyt bezpośrednim  

(jow ialnym ).

Przeryw ać w  czasie odpow iedzi.

N ie uw ażać należycie na  odpow iedzi. 

U żyw ać ża rgonu  technicznego.

M ylić opin ii z fak tam i.

P ochopn ie  wyciągać w niosków.

K łócić się.

K rytykow ać.

S ugerow ać odpow iedzi i pomysły.

Rys. 5. Zalecenia dotyczące metod wywiadu

Oto wzór kwestionariusza krótkiego wywiadu badawczego w celu 
ustalenia profilu zainteresowań użytkownika biblioteki. Zawarto 
w nim pytania;

1. Czy reprezentuje Pan(i) tylko siebie czy jakąś instytucję: jaką?
2. Jaką pracę Pan(i) wykonuje? Jakie ma Pan(i) wykształcenie? Jaka jest Pana(i) 

specjalizacja? i
3. Jakie dziedziny wiedzy (nauki, techniki, gospodarki, oświaty, kultury itd.) Pa

na (Panią) interesują?
4. Jakich szczegółowych specjalistycznych informacji Pan(i) poszukuje?
5. M oże Pan(i) wymienić nazwiska autorów lub tytuły poszukiwanych przez sie

bie prac i czasopism?
6. Jakim i m ateriałam i informacyjnymi posługuje się Pan(i) w swojej pracy? 

Ew entualne rodzaje tych m ateriałów i tytuły?
7. K tóre z nich są dla Pana(i) najbardziej użyteczne?
8. D o jakich zagadnień (problemów) potrzebna Panu(i) w tej chwili informacja?
9. Jeżeli chce Pan(i) napisać referat (artykuł, książkę itp. bądź poszerzyć swoją 

wiedzę, gdzie przede wszystkim (w pierwszym rzędzie) będzie Pan(i) szukać m ateria
łów informacyjnych? W naszej bibliotece, w innych bibliotekach, czy jeszcze gdzie in
dziej? Gdzie?

10. Ile czasu w ciągu dnia traci Pan(i) na wyszukiwanie i studiowanie informacji? 
Jakiej?

11. W  jakiej formie chce Pan(i) otrzymywać m ateriały i informacje w naszej bi
bliotece?

^ A .  D aniels , D . Y eates: Podstawy analizy systemów. W arszawa 1974 s. 42.



12. Czy zadowala Pana (Panią) obecny system informacji i działalność informa
cyjna naszej biblioteki? Jakie są jej niedostatki, jakie zalety? Jakie osiągnięcia biblio 
teki chciat(a)by Pan(i) dalej rozwijać?^

Przykład wywiadu bibliotecznego.
W latach 1946-1986 przeprowadzono badania w 21 państwach, 

najwięcej w USA, Niemczech, Australii, Brazylii; w Polsce -  w Biblio-, 
tece Uniwersytetu w Poznaniu. Jedną z technik badawczych byty wy-, 
wiady z użytkownikami i bibliotekarzami. Cel badań stanowiło usta
lenie populacji użytkowników i ich kategoryzacja. Pytano więc o po
trzeby informacyjne, zachowania użytkowników i bibliotekarzy, 
o sprawność funkcjonowania bibliotek w opinii użytkowników, jak 
wykorzystują katalogi biblioteczne, czy zbiory biblioteczne są dosto
sowane do potrzeb i jak je użytkują, jak widzą użytkownicy i bibliote
karze zbiory dokumentów pochodnych i jak są one wykorzystywane, 
w jakim stopniu wykorzystywane są miejsca w czytelniach bibliotecz
nych; pytano także o wysokość zarobków bibliotekarzy^.

J. R atajew ski; Wstęp do  inform acji naukow ej. K atow ice 1973 s. 65.
 ̂ T. G łow acka: Problem funiccji inform acyjnej biblioteki uniwersyteckiej. 

T oruń 1992 s. 41-45. —  -  -



2 0 . А1Ш ЕТА

Rozmowa czy wywiad nie powinny być jedynymi źródłami infor
macji bibliotekoznawcy. Dobrze jest połączyć te techniki z innymi -  
m.in. z ankietami. W edług T. Pilclia „Ankieta [...] jest tecłiniką 
grom adzenia informacji polegającą na wypełnieniu najczęściej sa
m odzielnie przez badanego specjalnych kwestionariuszy na ogól 
o wysokim stopniu standaryzacji w obecności lub częściej bez obe
cności ankietera”!. Ankietę można inaczej określić jako wywiad 
pisemny skierowany do dużej zbiorowości. Od wywiadu właściwego -  
według T. Pilcha -  ankieta różni się: stopniem standaryzacji, zakre
sem  i głębokością poruszanej problematyki, zasadami prowadzenia -  
m.in. dystansem społecznym między badanymi a badającym^.

Ankieta musi być opracowana z uwzględnieniem szeregu kryte
riów, które badacz winien wziąć pod uwagę. Niezbędne jest rozwią
zanie kwestii: i i ”

1. Z  jakich elem entów ankieta będzie się składać?
2. Jaką formę i treść mają otrzymać jej poszczególne elementy?
3. Jaki będzie wygląd ankiety?
4. D o kogo zostanie skierowana?

1 T. Pilch: Zasady badań pedagogicznych. Wyd. 2 popr. i rozszerz. W arszawa 
1995 s. 86-87.

2 Tam że, s. 88.



Część badaczy amerykańskich, np. W. J. G oode i P. K. Hatt, 
uważa, że ankietę najlepiej wysyłać do specjalnie wybranej grupy 
(zbiorowości), zaś samo wysianie poprzedzić apelem dotyczącym  
ważności badania i znaczenia udziału w nim respondenta.

Ankieta musi zawierać informację o osobie bądź instytucji badają
cej problem. Należy podać cel ankiety oraz dodatkowe wyjaśnienia -  
np. że jest anonimowa; chociaż, za zgodą respondenta, m oże być 
również imienna. Ankieta powinna obejmować zestaw pytań, które 
mogą być otwarte, pozwalające respondentowi na swobodę odpow ie
dzi, bądź zamknięte albo półotwarte. Zamknięte muszą być opatrzo
ne w tzw. kafeterie, czyli zestaw wszelkich możliwych odpowiedzi do 
wyboru przez respondenta. Pytania półotwarte występują wówczas, 
kiedy obok wymienionych możliwych odpowiedzi w jednym punkcie 
wprowadzono słowo „inne”. D o ankiety trzeba dołączyć instrukcję 
wypełniania ankiety, napisaną w sposób zrozumiały, jasnym i prostym  
językiem. - - _  _ _ _ .

Ankieta winna mieć estetyczną szatę graficzną, musi być przejrzysta 
i czytelna, wydrukowana na dobrym papierze, ewentualnie umieszczona 
na innym dostępnym nośniku bądź przekazana za pośrednictwem łączy 
komputerowych. W ypełnienie kwestionariusza nie powinno zająć 
więcej niż 20-25 minut czasu. Jeżeli ankieta wysyłana jest przez pocztę, 
należy załączyć kopertę zwrotną ze znaczkiem i adresem.

Sposób przeprowadzenia ankiety może być różny. Odróżniamy 
następujące rodzaje ankiet:
• pocztową (wysyłka i zwrot pocztą);
• prasową, gdy kwestionariusz ankiety publikowany jest w prasie 

i zwracany pocztą;
• środowiskową, kiedy badacz bądź upoważnieni przez niego an

kieterzy rozdają kwestionariusze, a następnie -  wypełnione pod  
jego kierunkiem -  zbierają bądź otrzymują za pośrednictwem po
czty lub innych systemów łączności;

• telefoniczną lub kierowaną za pośrednictwem poczty elektronicz
nej {e-mail).
Ankieta, jako jedna z bardziej popularnych technik badawczych 

w bibliotekoznawstwie, wymaga kilka dodatkowych wyjaśnień. Przy 
formułowaniu ankiety należy najpierw rozwiązać kilka kwestii zwią
zanych z jej treścią, a dotyczących poszczególnych pytań:

1. Czy dane pytanie jest niezbędne dla postawionego problemu  
badawczego?



2. Czy pytanie nie jest zbyt ogólne, nie obejmuje kilku spraw 
(zagadnień) jednocześnie? Pytania ogólne z reguły uważa się za 
trudniejsze dla respondenta -  odpowiedzi muszą być wówczas mniej 
wiarygodne. ~

3. Czy pytanie odnosi się do jednego zagadnienia i obejmuje za
mierzony zakres treści?

4. Czy pytanie nie uwydatnia w sposób szczególny jednej strony 
zagadnienia? '

5. Czy pytanie nie dotyczy spraw zbyt intymnych, mogących utrud
nić odpowiedź?

Należy również przy pytaniach zamkniętych standaryzowanych 
zastanowić się, czy proponowanego sposobu odpowiedzi nie należa
łoby rozbudować według następującego wzoru:
Pytanie: Jak oceniasz działalność bibhoteki publicznej w twoim

środowisku (wsi, osiedlu, mieście itd.)?
Odpowiedzi: 1. Jest aktywna i skuteczna.

2. Aktywna, lecz nieskuteczna.
3. Jest to działalność pozorna.
4. N ic rai nie wiadom o o działalności biblioteki.

Można rozbudować poszczególne pytania, bardziej je uściślając -
np. precyzując, na czym polega aktywność i skuteczność, czyli dodać 
do odpowiedzi 1:

a) Biblioteka zorganizowała dostęp do Internetu.
b) Utworzyła Koło (ЮиЬ) Przyjaciół Biblioteki.
c) Dostarczyła książki i czasopisma ludziom niepełnosprawnym.
d) Dysponuje nowościami wydawniczymi.
e) O dnowiono pom ieszczenia i sprzęt biblioteki.
Odpowiedzi w ankiecie standaryzowanej powinny respondentowi

dać m ożliwość wyboru odpowiedniej alternatywy -  tym bardziej, 
kiedy alternatywy się krzyżują. Przykład krzyżujących się alternatyw 
stanowią odpowiedzi na pytanie: W jakiej formie chciałby Pan(i) 
otrzymywać informacje w bibliotece: ustnie, telefonicznie, korespon
dencyjnie, poprzez faks, za pośrednictwem komputera, osobiście, 
przez osoby trzecie, grupowo?

Aby do badacza wróciło jak najwięcej ankiet, postawione w niej 
pytania powinny być interesujące (zaciekawiać respondenta). Prakty
ka wykazała, że przy takich pytaniach zwroty ankiet pocztowych się
gają do 40% liczby wysłanych. Lepsze wyniki zwrotów notuje się przy 
udziale ankieterów, czasem odpowiedzi daje do 90% zapytanych. 
Ankieterzy winni zostać należycie przygotowani przez badacza czy



bibliotekę, która zleca gromadzenie informacji. Temu celowi musi 
służyć dokładna instrukcja, jak ankieter powinien nawiązywać kon
takt z respondentami oraz jak przeprowadzać bezpośrednią rozmowę 
z respondentem w czasie wypełniania kwestionariusza ankiety. Stosu
nek ankieterów i samej ankiety bywa zróżnicowany. Respondenci 
z wykształceniem podstawowym mogą mieć niekiedy trudności z ro
zumieniem instrukcji wypełniania ankiety, czasem  odnoszą się 
podejrzliwie do jej celu. Najtrudniejsi są pod tym względem, jak 
wykazują badania socjologiczne, samodzielni pracownicy nauki, 
okazujący poczucie wyższości wobec samego procesu ankietowania 
i podważający niekiedy naukowość tej techniki badawczej. Jedną 
z ujemnych cech tej techniki, szczególnie tam, gdzie występują ankie
terzy, jest brak bezpośredniego kontaktu między badaczem bibłiote- 
koznawcą a badanym. Nawet gdy ankietę przeprowadzi sam badacz, 
kontakt z respondentem jest krótkotrwały, zaś przy ankiecie pocztowej 
komunikacja między badaczem a respondentem  jest interakcją 
opóźnioną, ze względu na przestrzeń i czas stanowiące dystans między 
nadawcą i odbiorcą3.

Podobnie jak wywiad, ankieta nie m oże być jedyną techniką użytą 
przez bibliotekoznawcę. Zawsze należy zastosować w gromadzeniu 
materiałów badawczych kilka technik. Tym bardziej, że zarówno 
wywiady, jak i ankiety, oparte przede wszystkim na werbalnych 
zachowaniach respondentów, nie zawsze ukazują rzeczywisty stan 
pojęć badanych osób czy przebieg zjawisk. Prowadzone w latach 
osiemdziesiątych w Łodzi badania Małgorzaty Stefanowskiej wykazały, 
że respondenci, aby podnieść na wyższy poziom  mniemanie o swojej 
„kulturalności”, czując równocześnie, iż nie zawsze na co dzień reali
zują wyznawane normy kulturalne, często po prostu kłamią, zawyża
jąc np. czytelnictwo książek i czasopism. Przodują w tym mężczyźni^. 
Niektórzy socjologowie i antropologowie mówią wprost, że „skatego
ryzowana ankieta [...] prowadzi na ogół do wyników powierzchow
nych, niepełnych i do wniosków banalnych” .̂

Inny przykład to pytania zadane w badaniach w roku akademickim  
1993/1994 w trzech bibliotekach Uniwersytetu w Buffalo w USA: Kto

Analizy i próby technik badawczych w socjologii. T. 8. Pod red. Z . G ostkow - 
skiego. W rocław 1990 s. 58 i in.

M. Stcfanow ska: Odbiorcy kultury. D eklaracje i rzeczywistość. W arszawa 
1988 s. 102 i in.

C. K em pcr: Qualitative Leistungsm essung. „B uch und B ib lio thek” 1993 
H. 3 s. 236-239. —



korzysta z usług poczty elektronicznej? Jakie pytania są zadawane tą 
drogą? Skąd użytkownicy zadają pytania? O jakich porach pytają? 
Czy wolą tę (elektroniczną) formę zapytania i odpowiedzi od trady
cyjnych sposobów (pytań osobiście, telefonicznie, korespondencyj
nie)? Pytania zadawano dwiema technikami: bezpośrednio za pom o
cą poczty elektronicznej oraz przy użyciu kwestionariusza ankiety^. '

6 L. B ushalov, G . U eV inney, К W hitcom : Electronic m ail reference service: 
a study. „ R Q ” 1996 n r 3 s. 359-363 („B ibliografia A nalityczna B ibliotekoznaw 
stw a i Inform acji N aukow ej” 1997 n r 2/3 s. 27 poz. 123).



2 1 . ANALIZA I KRYTYKA 
DOKUMENTÓW

Jedną z podstawowych technik badawczych bibliotekoznawcy sto
sującego różne metody badań (historyczną, psychologiczną, so cjo lo -. 
giczną, statystyczną, systemową i inne) jest analiza i krytyka doku
mentów wytworzonych w bibliotekach i środowisku społecznym bi
blioteki. Każdy dokument -  według historyka i m etodologa Jerzego 
Topolskiego -  jest zasobem informacji dla pytającego, pełni rolę in
spiracyjną w praktyce badawczej i stanowi podstawę „bezpośrednie
go doświadczenia” w kontakcie z przeszłością^.

W badaniach naukowych analizie i krytyce podlegają wszystkie 
rodzaje i typy dokumentów zawierających przydatne dla badań infor
macje. Dla bibliotekoznawcy będą to:
• wszelkie dokumenty biblioteczne: prognozy, plany, sprawozda

nia, inwentarze, katalogi, dokumenty finansowo-materiałowe, 
dokumenty personalne;

• wielorakie dokumenty urzędowe dotyczące biblioteki i bibliote
karstwa (państwowe, samorządowe, społeczne);

• dokumenty okolicznościowe: osobiste (listy, dzienniki, pamiętni
ki, zeznania, oświadczenia itd.) i informacyjno-marketingowe 
(przewodniki, foldery, ulotki, afisze, plakaty);

 ̂ S. Bielański: Problemy narracji historycznej w ujęciu Jerzego Topolskiem . 
„H istoryi<a” 1998 T. 28 s. 160.



•  zestawienia i opracowania statystyczne publikowane i niepubliko
wane; . .

•  dokumenty naukowe: monografie, artykuły, studia, raporty, spra- 
wozdania itp.;

•  dokumenty kulturowe: literackie (opowiadania, nowele, powie
ści, wiersze), dzieła sztuki (architektura, rzeźby, obrazy, rysunki), 
dzieła techniki (m eble biblioteczne, urządzenia techniczne).
Na podstawie cech i treści badanych dokumentów biblioteko- 

znawca m oże wnioskować w trzech kierunkach:
- 1) o cechach (właściwościach) twórcy dokumentu jako nadawcy;

2) o rzeczywistości, w której powstał dokument oraz żył i działał 
jego nadawca; “  “

3) o intencjach komunikacyjnych nadawcy wyrażonych systema
tycznie w treści (znaczeniu)2. “ “

Czego bibliotekoznawca powinien szukać (dociekać) poprzez 
analizę treści dokumentu?

1. Odpowiedzi na pytanie, czy w miarę upływu czasu treść przeka
zów ulega bądź ulegała zmianie.

2. Różnic w treści podobnych przekazów.
3. Czytelności przekazów z punktu widzenia trudności ich zrozu

mienia.
4. Intencji (motywów) postaw autora (autorów) oraz treści prze

kazów. - _  - _  _
5. M ożliwości postawienia diagnozy dotyczącej cech psychicznych 

osób oraz grup tworzących i występujących w dokumentach (np. wy
stępowania w listach tej samej tematyki, określonego rodzaju).

6. Roli intencji i akcji propagandowych bądź reklamowych w tre
ści dokumentów.

7. Ujawnienia głównych ośrodków zainteresowań twórców doku
m entów (np. pewnych tematów, obrazu świata, określonych działań, 
uznawania pewnych norm moralnych, kulturalnych i in.).

Podstawowym celem  krytyki dokumentów jest uzyskanie odpo
wiedzi na zasadnicze pytanie: czy informacje dostarczane przez do
kumenty (źródła) są wiarygodne, tzn. czy są zgodne z rzeczywistością, 
której dotyczą? Inaczej mówiąc, chodzi przede wszystkim o wiary
godność informatora. Proces krytyki dokumentu przebiega w zasa
dzie w dwóch etapach. ^

2 J. K arpiński: K ultura i wielość rzeczywistości. L ublin 1992 s. 72.



1. Pierwszym etapem krytyki jest badanie autentyczności doku
mentu (źródła). Jest to tzw. krytyka zewnętrzna. Zasadnicze pytania 
w tej sprawie to; Czy dokument jest autentyczny (oryginalny), pier
wotny, nie podrobiony, nie sfałszowany? Czy wiemy bądź czy wynika 
to z dokumentu, z jakiego czasu i miejsca on pochodzi? Im więcej
0 tym wiemy lub się dowiemy, z tym większą pewnością uznamy 
autentyczność dokumentu. " ' “

2. Drugi etap krytyki to badanie wiarygodności informatora, czy
li tzw. krytyka wewnętrzna. Zasadnicze pytania są następujące: Czy 
informator znal lub mógł znać fakty, o których pisze czy mówi? Czy 
chciał powiedzieć prawdę, czy miał możliwość powiedzenia prawdy? 
Ile razy informator przekazał prawdziwe informacje?

W odpowiedzi na postawione pytania pomocna jest wiedza o sa
mym informatorze uzyskana z innych źródeł (dokumentów, ankiet, 
wywiadów, obserwacji itp.). Warto więc poznać środowisko życia
1 pracy informatora, poznać jego system wartości (np. inaczej będzie 
odnosić się do biblioteki kierownik biblioteki, bibliotekarz, użytkow
nik, inaczej urzędnik biblioteki), prześledzić jego karierę zawodową, 
naukową, artystyczną, społeczną itd. Pomocna jest również wiedza
0 odbiorcy informacji przekazywanych przez informatora. Odbiorca 
listu, sprawozdania, raportu, ułatwi badaczowi zrozumienie celów, 
jakimi kierował się informator, to znaczy dla kogo tworzył dokument
1 jego treść.

Przykłady analizy i krytyki dokumentów w bibliotekoznawstwie.
1. W monografii Bogumiła Karkowskiego „«Dzieje bibliotek» 

Joachima Lelewela'' (Łódź 1995) autor przeprowadził dokładną ana
lizę i krytykę tego dzieła na tle ówczesnej historiografii bibliotek 
w Polsce. Między innymi zadał sobie pytania dotyczące okoliczności 
jego powstania: ■ “ ~
• Z  jakich potrzeb naukowych dzieło wyrosło?
• W jakim klimacie kulturalnym i naukowym się ukształtowało?
• Jakie sytuacje sprawiły, że mogło powstać?
• Z  jakich tradycji się wywodziło?

_ • Kiedy, w jakim okresie życia autor pracował nad dziełem , gdy je 
ukończył a następnie ogłosił?
2. W pracy J. Maja Biblioteki publiczne 1945-1990 na tle innych 

instytucji kultury (Warszawa 1996) autor przeprowadził analizę i kry
tykę dokumentów statystycznych, z których musiał korzystać. Między 
innymi zadał sobie pytania:



• Czy bibliotekarze zawyżali dane statystyczne?
• Czy „nieadekwatności w odwzorowaniu działalności bibliotek” 

wynikały z fałszowania i przypadkowych pomyłek w ewidencji bi
bliotecznej, czy też z upraszczającej metodyki ewidencyjnej?

• „Czy sprawozdawcze dane liczbowe są zgodne z rzeczywistością, 
a -  bardziej szczegółowo -  czy urzędowe dane liczbowe i wypro
wadzone z nich parametry poprawnie odwzorowują rzeczywiste 
tendencje w ieloletnie i relacje zachodzące pomiędzy różnymi 
aspektami działalności bibliotek p u b l i c z n y c h ?  ”3
3. Prowadząc badania działalności informacyjnej wojewódzkich 

bibliotek publicznych w latach 1975-1977, Edward Pigoń w pracy 
D ziałalność informacyjna użytkowników informacji wojewódzkich  
bibliotek publicznych  (Warszawa 1985), oprócz takich technik, jak wy
wiady i ankiety, dokonał analizy i krytyki dokumentów: sprawozdań 
opisowych z działalności WBP, materiałów statystycznych, wydaw
nictw informacyjnych publikowanych przez badane biblioteki.

4. D la ustalenia wzorów osobowych i zawodowych współczesnych 
bibliotekarzy, Anna Maria Krajewska dokonała analizy wspomnień  
publikowanych na łamach „Bibliotekarza” w latach 1 9 4 5 -1 9 8 4 4 , po
sługując się CPI (California Psychological Inventory), zawartym 
w pracy H. G. Gougha Inwentarz psychologiczny^.

J. M aj: Biblioteki pub liczne 1945-1990 na tle innych instytucji kultury. 
W arszaw a 1996 s. 8-9.

A. M. Krajewska: Wzór osobowy bibliotekarza we wspomnieniach pośmiertnych. 
W: Bibliotekarze w służbie książki. O lsztyn 1988 s. 87-97. '

H . G . G ough: Inw entarz psychologiczny. W arszawa 1968.



2 2 . OCENA EKSPERTÓW

Technika badawcza znana jako ocena ekspertów oznacza indywi
dualne lub grupowe gromadzenie oraz przetwarzanie danych i infor-. 
macji dla rozwiązania naukowego problemu. W bibliotekoznawstwie 
stosuje się ją najczęściej do oceny faktów, zjawisk i procesów biblio-, 
tecznych oraz prognozowania ich rozwoju w bliższej lub dalszej przy
szłości. Od wywiadu i ankiety technikę tę odróżnia to, że:
• Dokonuje się wyboru specjalistów związanych z problemem -  tzw. 

ekspertów. Mogą to być bibliotekoznawcy, psychologowie, socjo
logowie, kulturoznawcy, prawnicy, bibliotekarze praktycy, niekiedy 
użytkownicy bibliotek. Można też np. -  dla oceny jakichkolwiek 
procesów bibliotecznych -  powołać dwie grupy ekspertów: bi- 
bliotekoznawców i użytkowników. W takich grupach kierowniczą 
rolę odgrywać powinni ludzie znający problem badawczy, umieją
cy formułować oceny i stawiać nowe hipotezy naukowe (np. 
w pierwszej grupie funkcję tę sprawować m oże bibliotekoznawca, 
w drugiej -  reprezentant użytkowników).

• Stosuje się zwyczajowo specjalne formularze ankiet, często w po
staci tabel czy tablic, które eksperci wypełniają, oceniając fakty 
bądź procesy związane z badanym problemem.

_ • Przeprowadza się dodatkową ocenę opinii i wniosków ekspertów  
za pomocą innych, dodatkowych technik, np. analizy i krytyki do
kumentów, rozmów, ankiet itd.



Praktyczny sposób uzyskania ocen ekspertów może mieć różne 
formy:
•  swobodnych rozmów na dany temat badawczy;
• skategoryzowanych wywiadów;
• sformalizowanych ankiet.

Oceny i opinie ekspertów mogą mieć charakter jakościowy (kiedy 
oceny są wyrażane w formie otwartych wypowiedzi) bądź ilościowy 
(kiedy oceny każdego eksperta traktuje się jak jednostki statystycz
ne). Oceny mogą być ponadto sformalizowane, kiedy badacz przygo
tuje dokładną i szczegółową listę kwestii (spis pytań) -  np. w postaci _ 
tabeli czy schematu, które ekspert tylko wypełnia. W takich przypad
kach ekspert m oże wyrazić swoją opinię o danym fakcie lub procesie 
bibliotecznym liczbą bądź symbolem w ustalonej przez badacza skali. 
Najczęściej wykorzystuje się skalę dziesięciu stopni.

Bibliotekoznawca m oże wykorzystywać oceny i wnioski zebrane 
przy zastosowaniu techniki ocen ekspertów w wyniku innych badań, 
np. nauki, techniki, kultury, gospodarki itd. Wyniki tych ocen mogą 
być przydatne w takich problemach bibliotekoznawczych, jak miejsce 
i rola społeczna, naukowa, kulturalna -  biblioteki w społeczeństwie, 
nauce, technice, komunikacji społecznej; podstawowe tendencje roz
woju bibliotek różnych typów; porównanie społecznej roli bibliotek 
z innymi instytucjami; zmiana statusu społecznego i zawodowego 
bibliotekarzy. Ponadto w bardziej szczegółowych badaniach proble
mów takich jak: optymalizacja gromadzenia zbiorów bibliotecznych, 
zarządzanie zbioram i, usprawnienie działalności informacyjnej 
biblioteki, wyposażenie biblioteki w nowoczesne bądź przyszłościowe 
urządzenia techniczne.

Przykłady bibliotekoznawczej oceny ekspertów.
1. Bibliotekoznawca ma kilka propozycji naukowego rozwiązania 

problemu badawczego. Na tablicy wypisuje kolejne propozycje, pro
sząc eksperta (ekspertów) o wydanie opinii w dziesięciostopniowej 
skali o tym, która z podanych propozycji rokuje najlepsze rozwiąza
nie problemu badawczego.

Propozycja Ocena 
A  ' 3
В
С
D
E
F



Według ekspertów najlepszemu rozwiązaniu problemu badaw
czego służą propozycje D i B.

2. Bibliotekoznawca zastanawia się nad prognozą rozwoju scen -. 
tralizowanej i zautomatyzowanej infostrady w polskich bibliotekach. 
Prosi ekspertów o zaznaczenie na przedstawionym chronologicznym  
diagramie prawdopodobnego okresu czasowego stworzenia i działa
nia takiej infostrady.

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2Q17 2018 2019 2020.

Ekspert odpowiedział, że okres ten przypadnie na lata 2015-2017^.
3. Po wydaniu Programu rozwoju bibliotekarstwa polskiego do  

1990 r (Warszawa 1978) przystąpiono pod kierownictwem nauko
wym prof, dr hab. J. Kołodziejskiej do opracowania nowej wersji 
programu do 2000 r. Zwrócono się w 1985 r. do polskich biblioteka
rzy i bibliotekoznawców z 15-punktowym  kwestionariuszem  
oraz prośbą o wyrażenie opinii na temat najbardziej istotnych spraw,' 
które powinny się znaleźć w programie. Chodziło o system zarządza
nia bibliotekami, stopień wspólnego działania biblioteki i ośrodków  
inte, stan zaopatrzenia bibliotek w piśmiennictwo krajowe i zagra
niczne, kształcenie bibliotekarzy, badania bibliotekoznawcze, sytuację 
lokalową oraz wyposażenie materialne bibliotek i ośrodków kształce
nia bibliotekarzy2.

'  Bibliotekovedceskie issledovanija. M oskva 1978 s. 150-159.
2 J. Kołodziejska: Stan i perspektywy bibliotekarstwa polskiego do roku 2000. W ar

szawa 1987. Toż: „Bibliotekarz” 1987 n r  7/8.



2 3 . W ARSZTATY TWÓRCZE

W wyborze odpowiedniej metody i techniki badawczej, przydat
nych dla rozwiązania określonego bibliotekoznawczego problemu, 
dobrze jest zastosować technikę warsztatów twórczych, której jednym 
z rodzajów jest tzw. burza mózgów. Warsztatem twórczym może być 
grupa bibliotekarzy i bibliotekoznawców pracujących nad jakimś pro
blem em  naukowym, który należy rozwiązać. Jest wskazane, aby na 
czele takiej grupy stanął bibliotekoznawca o największym autorytecie 
w danej grupie. Głównym jego zadaniem jest pobudzanie i zachęca
nie do myślenia nad rozwiązywanym problemem.

Przy technice „burza mózgów” rozwiązywanie problemu odbywa 
się z reguły kilkustopniowo. Najpierw winna to być sesja wszystkich 
członków grupy, na której uczestnicy zgłaszają swoje propozycje od
powiedzi na postawione pytanie badawcze. Przy organizacji tej sesji 
obowiązują pewne zasady:

1) powstrzymywanie się uczestników od wzajemnej negatywnej 
krytyki;

2) nieskrępowana wymiana myśli;
3) omawianie dużej liczby pomysłów;
4) błyskawiczne kojarzenie wszelkich propozycji.
Po krótkiej przerwie należy dokonać szczegółowej analizy przed

stawionych rozwiązań zgodnie z wymogami racjonalnego i logiczne
go myślenia, czyli wziąć pod uwagę propozycje, które biorącym udział



odpowiadają. Następnie trzeba wybrać gwarantujące w mniejszym 
lub większym stopniu możliwości rozwiązania problemu. Ostatecznie 
preferujemy te metody i techniki, które zapewniają naukową odpo
wiedź na postawione wcześniej pytanie badawcze. Cała sesja nie 
powinna trwać dłużej niż 1 godzinę.

Przykład bibliotekoznawczej „burzy mózgów”.
Bibliotekoznawcę dręczą pytania, od czego zależy i jak można 

zmienić „obraz biblioteki szkolnej w oczach jej użytkowników?”. Na 
sesji „burzy mózgów” uczestnicy proponowali; - -

-  1) dokonać analizy dokumentów szkolnych;
2) pomalować lokal biblioteki; “ ' '
3) zmienić bibliotekarzy;
4) zmienić dyrektora szkoły;
5) przeprowadzić rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami;
6) przenieść bibliotekę w inne miejsce;
7) rozpisać ankietę;
8) podsuwać uczniom odpowiednie lektury;
9) połączyć bibliotekę szkolną z publiczną;

10) zwiększyć fundusze;
11) zainstalować komputery;
12) uzyskać połączenie z Internetem;
13) zacieśnić współpracę z innymi bibliotekami;
14) zlikwidować bibliotekę;
15) kupować uczniom książki i czasopisma;
16) aby bibliotekarze manifestowali swoją obecność w środowisku;
17) umieścić reklamę biblioteki na fasadzie szkolnej; i
18) reklamować bibliotekę w miejscowej prasie, radiu i telewizji;
19) wymienić księgozbiór;
20) dawać uczniom w bibliotece cukierki.
Po analizie propozycji bibliotekoznawca przyjął za najbardziej 

przydatne do opracowania tematu propozycje numer 1, 5, 11, 12, 13, 
18 i jeżeli dalsze badania wskażą na pewne fakty i zjawiska w badanej 
bibliotece, uznał, że należy przyjąć np. 2, 3, 6, 10, 19 .̂

Odmianą warsztatów twórczych jest technika panelowa (ang. p a 
nel -  zespół dyskutantów). Jest to jedna ze współczesnych technik ba
dawczych stosowanych również w bibliotekoznawstwie. Technika pa
nelowa występuje co najmniej w dwóch różnych formach. Pierwsza

1 D. Schm idm aier: Die Ideenkonferenz in der Bibliothek- u n d  In fonnationsar- 
beit. „Z en tra lb la tt fur B iblio theksw esen” 1980 nr 9 s. 420-424.



polega na tym, ze pewna liczba osób lub innych jednostek badaw
czych w bibliotece, np. użytkowników, zostaje przynajmniej dwukrot
nie w pewnych odstępach czasu poddana badaniom -  np. techniką 
obserwacji, eksperymentu, ankiety -  zawsze ze względu na tę samą 
cechę. Badanymi cechami mogą być opinie i postawy wobec jakiegoś 
faktu czy zjawiska, ale również zachowania, zawód, dochód, sposób 
zarobkowania. W bibliotekoznawstwie może chodzić o opinię na te
mat działalności informacyjnej biblioteki czy jej zbiorów, społeczny 
status bibliotekarzy, rodzaje książek wypożyczanych przez użytkow
ników itp. Przy tej technice grupa osób czy jednostek badanych za-_ 
wsze musi być ta sama.

Druga forma techniki panelowej to dyskusja panelowa, będąca 
publiczną wymianą poglądów na z góry określony temat przez celo
wo dobrany zespół uczonych (badaczy), ekspertów, praktyków, zwy
kłych ludzi, osoby, które różni między sobą odmienny punkt widzenia 
przyjmowany wobec danego problemu. Jako słuchacze w dyskusji 
mogą wziąć udział np. uczniowie, studenci, inne osoby zainteresowa
ne tematem . D o  przygotowania dyskusji konieczne jest:
• określenie zakresu treści głównego problemu badawczego;
• dobór grupy paiielowej w liczbie 5-7 osób, które mają być uczest

nikami dyskusji; i
• wyznaczenie przewodniczącego dyskusji.

N a przebieg Hasycznej dyskusji panelowej składa się kilka faz.
Faza pierwsza. Przed dyskusją grupa panelowa zbiera się, omawia 

i ustala główny problem dyskusji. W tej fazie nie ujawnia się stano
wisk merytorycznych poszczególnych członków grupy.

Faza druga. Podjęta zostaje dyskusja w ramach grupy wobec słu
chaczy. Następnie w tej fazie dochodzą do głosu słuchacze, stawiając 
pytania i włączając się do dyskusji. Grupa panelowa notuje w tym 
czasie pytania i problemy wynikające z głosów słuchaczy.

Trzecia faza. W czasie przerwy trwa narada grupy panelowej nad 
treścią sporządzonych notatek.

Czwarta faza. Po przerwie grupa panelowa udziela odpowiedzi na 
pytania słuchaczy, prowadzi dyskusję w grupie nad nowymi proble
mami wysuniętymi przez słuchaczy.

Piąta faza. Na zakończenie dyskusji przewodniczący zbiera od 
grupy panelowej zapisane poglądy, opinie i wnioski -  zbieżne i roz
bieżne -  oraz ustala wynik dyskusji wobec postawionego problemu 
badawczego.



Dyskusja panelowa realizuje w nauce, a tym samym w biblioteko
znawstwie, kilka zasadniczych funkcji. Informuje o poglądach cz ło n -. 
ków grupy panelowej na dany temat, wyjaśnia ich stanowiska badaw -. 
cze, metodologiczne, wartościujące (aksjologiczne) i organizacyjne. 
Funkcje te występują we wszystkich etapach (fazach) dyskusji; odby
wa się przedstawienie różnych koncepcji związanych z problemem  
badawczym, zaznajomienie się z nimi przez innych badaczy i słucha
czy, przeciwstawienie argumentów, polemika z argumentami, ustale
nie stanowisk wspólnych i rozbieżnych, ewentualne zaproponowanie 
wprowadzenia rezultatów dyskusji do praktyki badawczej bądź prak
tyki bibliotecznej. “  “ “

Przykłady bibliotekoznawczej dyskusji panelowej.
1. Podczas międzynarodowego seminarium przeprowadzonego 

w Toruniu w Bibliotece Uniwersyteckiej w dniach 6-12 listopada 
1994 r., zorganizowano dyskusję panelową z udziałem 5 biblioteko-, 
znawców zagranicznych z Wielkiej Brytanii, USA  i Polski. Przewód-, 
niczącą dyskusji była Maria Śliwińska z Uniwersytetu w Toruniu. 
Jako główny temat dyskusji przyjęto misję biblioteki akademickiej. 
Słuchaczami dyskusji byli uczestnicy seminarium z Polski, Węgier, 
Litwy, Estonii, Słowacji i Łotwy2.

2. Na odbytej Ogólnopolskiej Konferencji „Rynek pracy a studia 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce”, zorganizowanej 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 4-5 czerwca 
1996 r., urządzono cztery dyskusje panelowe, które jednak przebiegały 
bez wyodrębniania klasycznych faz. Panel pierwszy został poświęcony 
tematowi „Perspektywy poszerzenia rynku pracy dla absolwentów bi
bliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce”. Grupa panelowa 
składała się z przedstawicieli: ośrodka informacji naukowej, księgar
ni, muzeum, archiwum, konsorcjum do spraw przekształceń wolnej 
przedsiębiorczości oraz Komitetu Badań Naukowych. Przewodniczy-, 
ta grupie dr hab. Wanda Pindlowa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Drugi panel dotyczył problemu „Rynek pracy w bibliotekach publicz
nych, szkolnych, kościelnych a absolwenci bibliotekoznawstwa i infor
macji naukowej”. Grupę panelową stanowili przedstawiciele: M ini
sterstwa Kultury i Sztuki, bibliotek publicznych, bibliotek szkolnych, 
bibliotek kościelnych. Przewodniczącym panelu był prof, dr hab. 
Jacek Wojciechowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panel trzeci

2 Zarządzanie biblioteką  w perspektywie relacji Wschód -  Z achód . Pod red.
I. R. M. M ow ata i M. Śliwińskiej. T oruń 1995.



miał za temat „Rynek pracy bibliotek naukowych a absolwenci bibliote
koznawstwa i informacji naukowej”. Grupę tworzyli reprezentanci: Bi
blioteki PAN w Warszawie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskie
go w Katowicach, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Biblioteki 
Jagiellońskiej w Krakowie, Biblioteki Głównej Akademii Górniczo- 
Hutniczej w Kjakowie. Dyskusję prowadził starszy kustosz dyplomo
wany mgr Marek Nahotko z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czwarty 
panel oceniał „Programy specjalizacji na studiach bibliotekoznaw
stwa i informacji naukowej w Polsce wobec rynku pracy”. Grupę two
rzyli przedstawiciele uniwersytetów: w Gdańsku, Katowicach, Krako
wie, Łodzi, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu oraz Wyższych Szkół 
Pedagogicznych w Kielcach i Krakowie. Prowadzącą dyskusję była 
prof, dr hab. Maria Kocójowa z Uniwersytetu Jagiellońskiego^.

Techniką badawczą wyrosłą na gruncie badań socjologicznych 
i przydatną również w bibliotekoznawstwie jest technika „analizy 
przypadku” (ang. easy study), nazywana także techniką sytuacyjną. 
Polega ona na badaniu jednego typowego dla badanej zbiorowości 
faktu, zjawiska lub procesu. Tę technikę badacz bibliotekoznawca 
podejmuje wtedy, gdy interesujące go fakty, zjawiska i procesy uzna
je za m ogące stanowić podstawę do uogólnień. Przedmiotem badań 
m oże być pojedynczy bibliotekarz bądź użytkownik danej biblioteki, 
jakiś fakt z życia biblioteki, np. jej likwidacja; zjawisko, jak urządze
nie bufetu w bibliotece, bądź praca, np. wypożyczanie książek. Bada 
się wtedy wszechstronnie istotę takiego „przypadku” oraz wszystkie 
czynniki wpływające na jego zaistnienie i działanie. Analiza i opis 
przypadku stanowi podstawę do próby formułowania ogólnych wnio
sków dotyczących badanego fragmentu rzeczywistości -  np. zachowań 
i pracy bibliotekarzy, miejsca biblioteki w środowisku czy organizacji 
pracy w bibliotece. Pewną odmianą tej techniki jest tzw. analiza przy
padku wielopozycyjnego (ang. multi site case study), czyli całościowe 
szczegółowe i jednoczesne badanie typowego przypadku (człowieka, 
faktu, zjawiska, procesu), występującego w działalności różnych 
instytucji, np. bibliotek. Jeszcze inną odmianą jest analiza sytuacji 
konfliktowych (ang. cńtical cases studies). Badaniom poddaje się 
wtedy typowe dla badanego obiektu fakty, zjawiska oraz procesy 
konfliktowe, występujące w kontaktach międzyludzkich w bibliotece 
i na styku biblioteki z użytkownikami. Opis i analiza konfliktu pozwala

R ynek pracy a studia bibliotekoznaw stwa i inform acji naukow ej w Polsce. 
Red. M. K ocójow a. K raków  1997. ^ ^ ^



na zastosowanie odpowiednich środków ograniczenia lub zlikwidowa
nia sytuacji konfliktowej, a równocześnie podaje badaczowi biblioteko- 
znawcy wnioski ogólne, co do przyczyn i charakteru takich sytuacji^.

Przykład techniki analizy przypadków w bibliotekoznawstwie.
Na Uniwersytecie Teesside w Wielkiej Brytanii przeprowadzono 

w 1996 r. badania wykorzystując trzy studia przypadków. Opisano 
w nich doświadczenia związane z wykorzystaniem przez studentów  
żywych dokumentów elektronicznych, to znaczy takich, w których 
można zmieniać formę i treść informacji elektronicznej. Badania te 
pozwoliły na opracowanie systemu elektronicznej obsługi studentów  
korzystających z wykładów i materiałów informacyjnych w postaci 
elektronicznej.

4 Z. Ż m igrodzki: Patologia biblioteczna. K atow ice 1996.



2 4 . SYMULACJA KOMPUTEROWA

W badaniach bibliotekoznawczych -  wzorem innych nauk społecz
nych, np. socjologii, ekonomii, historii -  zaczęto wykorzystywać do gro
madzenia i przetwarzania danych oraz informacji technikę symulacji 
komputerowej. Może ona mieć zastosowanie w badaniach, kiedy na 
badany obiekt i jego czynności, np. działalność biblioteki, wpływa wiele 
czynników dających się empirycznie zbadać (takich jak kadry, finanse, 
urządzenie techniczne) oraz czynników losowych, od badanego obiek
tu niezależnych, charakteryzujących przypadkowe oddziaływania na 
badany obiekt. Biblioteka, jako system społeczny, wykazuje cechy sys
temu empirycznego. Ten rodzaj badania ma szczególne zastosowanie, 
kiedy system-biblioteka, już istniejący, nie może być zbadany za pomo
cą eksperymentu naturalnego ze względu na zbyt dużą liczbę czynni
ków niezależnych od badanej biblioteki bądź wtedy, gdy biblioteka ja
ko system jest na etapie projektowania, w którym trzeba uwzględnić 
bardzo wiele czynników, często nie dających się przewidzieć, a mogą
cych mieć wpływ na optymalne funkcjonowanie biblioteki. Technikę 
komputerową wykorzystuje się również wówczas, kiedy badane obiek
ty występują w sposób masowy -  taka sytuacja ma także miejsce 
w odniesieniu do biblioteki i przejawów jej działalności. Podstawowe 
etapy komputerowego rozwiązania problemu ilustruje rys. 6'.

* J. Trybalski: Sieć ośrodków  obliczeniowych w Polsce. W arszawa 1973 s. 5.
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Rys. 6. Podstawowe etapy komputerowego rozwiązania problemu

Przykłady techniki komputerowej w bibliotekoznawstwie:
1. Problem: Mierzenie wydajności i zarządzania jakością w biblio

tekach. W badaniach uczestniczyło 10 bibliotek z Wielkiej Brytanii, 
Niemiec, Szwecji, Danii, Grecji i W łoch. D o badania wykorzystano 
otwarty system komputerowy oparty na programie klient-serwer. B a-’ 
daniem objęto jakość następujących funkcji: zarządzanie systemem, 
rejestracja dokumentów, praca personelu, obsługa użytkowników, 
skargi klientów, zgodność z obowiązującymi normami, niezależna 
weryfikacja dokumentacji. W badaniu wydajności uwzględniono 52 
wskaźniki, ale w trakcie badania ich liczbę jeszcze zwiększono^.

2. Zagadnienie: Wykorzystanie języka haseł przedmiotowych Bi
blioteki Kongresu w USA. Celem była odpowiedź na pytanie, czy bi- 
bhoteki akademickie nadążają z wprowadzaniem zmian dokonywa
nych w słowniku haseł przedmiotowych Biblioteki Kongresu, do 
którego rocznie wprowadza się średnio od 5 do 7 tysięcy nowych h a -. 
seł. Wybrano ze słownika 15 haseł używanych w 50 bibliotekach. Ce
lem badań było sprawdzenie, czy biblioteki używają nowych haseł, 
czy wprowadzają odsyłacze „zob.” oraz „zob. też”, czy prowadzona 
kartoteka haseł jest zgodna z katalogiem przedmiotowym, jak często 
spotyka się odsyłacze kierujące do haseł nie występujących w katalo
gu danej biblioteki, czy biblioteki wprowadzają uwagi objaśniające do 
niektórych haseł i czy rodzaj systemu komputerowego wpływa na 
kontrolę terminologiczną w bibliotekach. Badanie wykazało, że ba- 
dane biblioteki nie wprowadzają na bieżąco zmian do swoich katalo- _ 
gów przedmiotowych^.

2 F. Toni: EQ L1PSE: un progretto europeo p er la m inurazione della prestazio- 
ni e la gestione della qualita nelle biblloteche. „B olletino  A IB ” 1998 nr 1 s. 41-45 
(„B ibliografia A nalityczna B ibliotekoznaw stw a i Inform acji N aukow ej” 1998 
n r 2/3 s. 4 poz. 79). i

 ̂T. PI. Conell: Use o f  the L C S H  system: realities. „C ataloguing  and  C lassifi
cation Q uarte rly” 1996 nr 1 s. 73-98 („B ibliografia A nalityczna B iblio tekoznaw 
stwa i Inform acji N aukow ej” 1997 n r 4 s. 20-21 poz. 190).



3. Cel: Badanie potrzeb i opinii użytkowników w bibliotekach pu
blicznych. D o badania użytkowników wykorzystano teorię zbiorów 
przybliżonych (ang. rough sets theory), opracowaną przez Zdzisława 
Pawlaka w latach osiemdziesiątych. Teoria ta posługuje się formuła
mi (m odelam i matematycznymi) i służy do badania wiedzy niepew
nej, niepełnej bądź niedokładnej. Celem jej jest próba odpowiedzi na 
pytanie, w jaki sposób wiedza wywodzi się z posiadanego już jej 
zasobu. Wykorzystując odpowiedni program (system komputerowy), 
Ewa Ciesielska i Elżbieta Stępień z Biblioteki Publicznej w Warsza
wie przeprowadziły badanie potrzeb użytkowników bibliotek i ich 
zaspokojenia oraz charakterystykę opiniujących osób i ich sądów 
o pracy bibliotek w wybranych komórkach organizacyjnych Biblioteki 
Publicznej w Warszawie'^.

4 E . C iesielska, E . S tępień: Zastosow anie teorii zbiorów przybliżonych w ba
daniach  uży tkow ników  bibliotek. „Z agadn ien ia  Inform acji N aukow ej” 1998 n r 1 
s. 23-26.



25. ANALIZA SYSTEM OW A

Techniką badawczą wykorzystującą wszystkie dotychczas przedsta
wione techniki jest anahza systemowa. Analiza systemowa bada 
przede wszystkim konkretne rzeczy (obiekty), sytuacje zaistniałe 
w rzeczywistości, zjawiska i procesy zachodzące w badanych syste
mach. Służy nade wszystko do badania sytuacji i zjawisk problemo
wych, sytuacji i zjawisk trudno poddających się formalizacji lub nie d a - . 
jących się formalizowaći. Analiza systemowa w połączeniu z ogólną 
teorią systemów może być wykorzystana w badaniach naukowych. Po
zwala na scalanie, tworzenie pewnych struktur wiedzy, a nawet tworzy 
wiedzę całościową, opierając się na faktach zgromadzonych przez róż
ne nauki. Zasadniczą dewizą analizy systemowej jest zasada „lepsze 
jest rozwiązanie w przybliżeniu poprawne niż dokładnie błędne”2.

Zaletą analizy systemowej jest przede wszystkim oparcie jej na 
zgromadzonych, uporządkowanych i przetworzonych informacjach. 
Jest ona jakby konstrukcją tworzoną wyłącznie na podstawie informa
cji w postaci danych lub wiedzy. D o zalet tej techniki badań należą:
• wprowadzanie dawki obiektywizmu do procesów w badanym sy

stemie społecznym, które są w zasadzie subiektywne;
• uwzględnianie w sposób otwarty i jawny czynnika niepewności;

' W. Bojarski: Podstawy analizy i inżynierii systemów. W arszawa 1984 s. 282. 
^A na liza  systemowa. Podstawy i metodologia. W arszawa 1985 s. 54.



• rozwazame zagadnień szczegółowych w szerszym kontekście 
(związku);

• uwzględnianie wzajemnych powiązań i efektów ubocznych, wy
stępujących w badanym systemie; -

• poszukiwanie w dyskusji punktów ciężkości (najważniejszych m o
mentów) zwróconych nie na środki działania, ale na jego skutki;

• możliwości ujawnienia nieprzewidywalnych następstw propono
wanych działań;

• zachowanie warunków do jednolitej i systematycznej oceny oraz 
porównania różnych wariantów rozwiązań badanego problemu 
naukowego;

• identyfikacja niektórych relacji zachodzących pomiędzy celami 
i wynikami możliwymi do osiągnięcia;

• dążenie do opierania się w badaniach na czynnikach dających się 
wyrazić ilościowo;

• dopuszczenie analizowania faktów bez ich wartościowania i oce
ny, jeśli istnieje taka konieczność.
Dwie ostatnie z wymienionych zalet analizy systemowej niektórzy 

badacze uważają za podstawowe słabości tej techniki. Można bowiem  
wykorzystać je subiektywnie jako „fasadę” pseudoekspertyzy lub jako 
parawan dla swoich działań^.

Aby ustrzec się tych ewentualnych słabości, a wykorzystać zalety 
analizy systemowej, należy przestrzegać podstawowej reguły tej tech
niki: konsekwentnej realizacji procedury jej stosowania. Procedurę 
przeprowadzania analizy systemowej można podzielić na kilka części:

1. W prowadzenie, czyli przedstawienie sobie przez badacza bądź 
zlecenie analitykowi systemów określenia problemu badawczego. 
Niektórzy uczeni uważają, że lepiej zlecić badania specjałiście-anali- 
tykowi systemów, gdyż badacz analizujący system, w którym działa, 
nie m oże uzyskać obiektywnej wiedzy. Z  kolei badacz z zewnątrz sy
stemu nie uzyska o nim pełnej wiedzy^.

2. D iagnozowanie, czyli ujęcie problemu kompleksowo z wyróż
nieniem celów, środków, szczegółowych technik, czasu i przestrzeni, 
w których występuje problem. W tej fazie powinien powstać raport 
własny bądź raport analityka z przeprowadzonej diagnozy, zawierają
cy spojrzenie na badany problem i warunki jego rozwiązania.

^A n a liza  system owa. Podstawy i metodologia. W arszawa 1985 s. 21-22, 52-53. 
4 S. A m sterdam sk i; M iędzy historią a m etodą. W arszawa 1983 s. 61.



3. Analiza warunków rozwiązania problemu, a więc przyczyny po
wstania problemu, jego struktury, związków z innymi pogranicznymi 
problemami, źródeł informacji warunkujących rozwiązanie problemu, 
możliwości rozwiązania i przyjęcia różnych wariantów rozwiązania.

4. Dyskusja badacza -  samodzielna lub z analitykiem -  w sprawie 
przyjętych rozwiązań.

5. Sprawdzenie pod względem logicznym i merytorycznym przyję
tego rozwiązania.

6. Ewentualne dopełnienia bądź uściślenia ostatecznego rozwią
zania problemu -  np. ustalenie i zdefiniowanie pojęć występujących 
w rozwiązaniu, definicja problemu, możliwości jego dalszego rozwi- 
nięcia^. i i

Przystępując do analizy systemowej problemów bibliotekoznaw- 
czych, badacz winien znać nie tylko technikę analizy, ale również wła
ściwości działania biblioteki jako systemu. Dla postawienia problemu 
badawczego musi przede wszystkim:

1) wydzielić w badanej bibliotece-system ie oraz określić rodzaj, 
liczbę i cechy biblioteki, czyli ludzi, rzeczy i procesy biblioteczne;

2) poznać istniejące struktury porządkujące i organizujące  
system, czyli konfiguracje i siłę różnych rodzajów powiązań między 
elementami systemu oraz zasady uporządkowania i funkcjonowania 
biblioteki jako systemu;

3) poznać główne kierunki działania oraz realizowane przez bi
bliotekę cele i zadania.

Szczególnie to ostatnie zadanie badawcze wymaga wstępnego  
ustalenia zasadniczego celu systemu „biblioteka” jako całości, jak 
również celów poszczególnych podsystemów z uwzględnieniem celów  
grup i jednostek społecznych (osób). Należy więc odpowiedzieć na 
następujące pytania; '

1. Jaki jest główny cel statutowy biblioteki i jaką misję ma ona do 
spełnienia jako system społeczny?

2. Jaką misję winna spełniać biblioteka w istniejących i przewidy
wanych warunkach gospodarczych i społecznych danego środowiska?

3. Jakie role i funkcje winny pełnić poszczególne komórki organi
zacyjne biblioteki w chwili obecnej i w przyszłości?

4 .  Jakie są cele pracowników i kierowników poszczególnych ko
mórek biblioteki?

K. M. D range: Inform ation systems: does efficiency m ean better perform ance?  
.Jo u rn a l o f System's M an ag em en t” 1985 nr 4 s. 22-28.



5. Jakie są formalne zadania służbowe kierowników i pracowni
ków biblioteki?

6. Jakie są faktyczne (rzeczywiste) zadania realizowane przez 
kierowników i pracowników biblioteki?

7. Jakie są stosowane w bibliotece sposoby działania i techno
logie?

8. Jak określić główne i uboczne efekty uzyskiwane przez biblio
tekę?

9. Jakie są stosowane kryteria i preferencje w odniesieniu do pod
stawowych celów  biblioteki?

10. Jak przedstawia się otoczenie (środowisko), czyli nadsystem  
społeczny?

11. Jak opisać i określić dynamikę biblioteki jako systemu?^
O dpowiedzi na te pytania, pozwalające na wskazanie i rozwiąza

nie problemu badawczego, mogą się opierać m.in. na następujących 
wskaźnikach, warunkujących stabilność, równowagę i efektywność 
biblioteki jako systemu:

a) zaspokajanie potrzeb społecznych;
b) wytwarzanie dóbr, usług oraz ich wartości;
c) dokonywanie określonych świadczeń na rzecz innych syste

mów; ~ ~
d) inwestowanie w dobra materialne osoby dla zapewnienia roz

woju systemu;
e) racjonalne wykorzystanie posiadanych dóbr i osób -  osiąganie 

maksymalnej ich wydajności;
f) pozyskiwanie niezbędnych zasobów;
g) przestrzeganie zasady harmonii różnych elementów systemu, 

ich ładu, a w przypadku osób także wzajemnej lojalności;
h) racjonalizacja działań w aspekcie skuteczności stosowanych 

środków, konsekwencji działań i przede wszystkim adekwatności 
działań do określonych z góry celów społecznych^.

Przykłady analizy systemowej w polskim bibliotekoznawstwie:
1. Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej i sieci informacyj

nej tej uczelni^.

fi W. w . B ojarski: O p  cit. s. 73, 244-245.
7 B. C hm ielew ska: Metodologia i m etody badań społecznych ze szczególnym  

uwzględnieniem diagnozy. Wyd. 2. Słupsk 1985 s. 37.
^  Analiza system owa Biblioteki G łównej Politechniki Krakowskiej i sieci infor

m acyjnej uczelni (Stan aktualny i potrzeby użytkowników). Opi ac. J. Czerni i in. 
K raków  1973.



2. Biblioteki Jagiellońskiej i sieci informacyjnej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego^.

3. Biblioteki NarodowejlO.
4. Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w W arszawie^.
Przegląd takich prac zawiera odnośna p u b l i k a c j a i 2 .

5 Analiza systemowa Biblioteki Jagiellońskiej i sieci inform acyjnej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (Stan aktualny). K raków  1975.

Analiza systemowa Biblioteki N arodow ej w Warszawie. Wol. 1-3. W arszawa
19 7 5 .

Analiza systemowa Biblioteki P A N  w Warszawie. Pr. zespół, pod  kier.
B. Sordylowej. W arszawa 1978 s. 64.

J. Ratajewski: A naliza  systemowa w bibliotekach. Próba przeglądu. „Studia 
Bibliologiczne” (K atow ice) 1990 T. 3 s. 9-30.



2 6 . FILOZOFIA BIBLIOTEKI

Filozofia biblioteki zajmuje się wytworem ludzkim, jakim jest 
biblioteka, odpowiadając na pytania: co jest istotą biblioteki, z jakich 
składa się części (elem entów), jakie ma cechy i właściwości; dlaczego 
uległy zróżnicowaniu i jakie są istotne odrębności między typami 
bibliotek? Jednym z najważniejszych pytań filozofii biblioteki jest 
pytanie o wartości biblioteki i o to, czy sama biblioteka przedstawia 
wartość dla człowieka, czy jest powszechnym dobrem? i Filozofia 
biblioteki m oże też wskazywać bibliotece nowe wartości i zadania 
w związku ze zmianami społeczno-kulturalnymi w dziedzinie etyki, 
moralności, kultury itd.

U  podstaw koncepcji (istoty) pojęcia biblioteki znalazły się -  je
szcze na początku X X  w. -  poglądy pozytywistyczne. Biblioteka mia
ła być miejscem gromadzenia, przechowywania i klasyfikowania 
w określony sposób wiedzy zawartej w zbiorach. To pozwalało chro
nić i odszukiwać poszczególne jednostki w zbiorze bibliotecznym. 
Kładziono nacisk na bezpośredni dostęp do wiedzy oraz szeroką, 
„neutralną” prezentację informacji o zbiorach. W iedza o użytkowni
kach biblioteki schodziła na dalszy plan. W spółczesne ujęcie bibliote
ki, wypływające z filozofii Michela Foucaulta, traktuje bibliotekę jak 
instytucję dynamiczną, gdzie użytkownik staje się centralnym ele-

1 A. Nowicki: Spotkania w rzeczach. W arszawa 1991 s. 276 i n.



mentem biblioteki, w której ma nie tylko dostęp do poszukiwanej 
wiedzy, ale może odkrywać nowe związki między różnymi typami do
kumentów z zawartą w nich wiedzą^.

Według Josepha Niteckiego podejście filoz,uficzue do bibliote
karstwa zapoczątkował w 1964 r. amerykański filozof Kaplan. Uznał 
on bibliotekoznawstwo za metanaukę koncentrującą się na ideach  
o człowieku, naturze i przede wszystkim na analizie struktury, rodza
ju i formy wiedzy, a nie na konkretnym przedm iocie, jak to ma miej
sce w fizyce czy chemii. Wykorzystując te założenia, H. Curtis Wright 
stwierdził, że filozofia bibliotekarstwa „wspomaga badania naukowe, 
lecz sama takimi badaniami nie jest. Bibliotekarstwo nie jest podm io
tem wiedzy, lecz metodą odnalezienia odpowiednich publikowanych 
źródeł wiedzy; metodą wiedzy opartej na filozofii, a nie naukową 
technologią” .̂

Zresztą samo pojęcie filozofii ogranicza J. Nitecki do dociekań  
na temat globalnych systemów wiedzy; sfera ta m oże być podzielona  
na filozofię właściwą (proper) i filozoficzne aspekty nauki, sztuki czy 
religii. Bibliotekoznawstwo może być „częścią każdego z tych po 
jęć”'̂ . Większość współczesnych filozofów nie zgodziłaby się zapewne 
z takim rozumieniem filozofii. Filozofia dzisiejsza, a także dawniej
sza, to coś więcej niż tylko rozważania o wiedzy ludzkiej, jak chcieli 
filozofowie pozytywistyczni^. Filozoficzne aspekty bibliotekarstwa to 
nie tylko metodologia badań naukowych, zaś filozofia bibliotekar
stwa to nie wyłącznie rozważania pojęciowe, np. pojęcia informacji, 
jak chce J. Nitecki^. Pierwsza należy raczej do m etodologii bibliote
koznawstwa jako jednej z m etodologii szczegółowych, zaś druga bar
dziej przystaje do zakresu filozofii informacji, względnie logiki i ję 
zykoznawstwa, a nie filozofii biblioteki, w której głównym przedm io
tem rozważań jest istota biblioteki. Nitecki próbuje jednak budować 
zręby filozofii bibliotekoznawstwa, stawiając pytania o społeczne po
słannictwo biblioteki, podstawy gromadzenia zbiorów, ich klasyfiko-

2 G. P. R adford: Positivism. Foucault and  the fantasia  o f  the library: conception  
o f  knowledge and  the m odem  library experience. „L ibrary Q uarterly” 1992 vol. 62 
nr 4 s. 408-424.

3 J. Z. Nitecki: Parę stów  о am erykańskiej filozofii biblioteczno-infomiacyjnej. 
W: Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów inform acji naukowej. 
Kraków 1998 s. 112.

Tamże, s. 113.
J. M. Bocheński: Współczesne m etody myślenia. Poznań 1992 s. 138; Tenże: 

Ku filozoficznem u myśleniu. Warszawa 1986 s. 14 i n.
6 J. Z. Nitecki: O p. cit. s. 113.



wania oraz relacje między bibliotekarzem a użytkownikiem. Według 
niego te pytania zaczęli zadawać sobie bibliotekarze i wyłoniła się 
filozofia. Wychodząc od tych pytań Nitecki przedstawia cztery główne 
kierunki dyskusji naukowej we współczesnej amerykańskiej filozofii 
bibliotekarstwa: ■ '

" 1. Jak się ma teoria do praktyki bibliotekarskiej?
2. Czy „nauki bibliotekoznawcze”, czy „informacyjne”?
3 Czy służba biblioteczna, doradcza -  przeciw służbie dydaktycz

nej, nauczycielskiej?
4. Jakie winny być społeczno-polityczne zadania amerykańskiego 

bibliotekarstwa?
W obec tych pytań (zagadnień) można przyjąć co najmniej dwie 

postawy:
1. Humanistyczną, zwracającą się ku jednostce bądź społeczeń

stwu przy wyjściu z jakiegoś systemu wartości. Z  tej postawy wynika 
społeczny charakter bibliotekoznawstwa, ukierunkowanego -  jako na
uka -  na badania społecznych celów istnienia i działania biblioteki.

2. Operacyjną, zwróconą na praktyczne zadania informacyjne, 
przede wszystkim na organizację procesów informacyjnych, ich 
narzędzia i użyteczność działania. Ta z kolei postawa związana jest 
z pokrewnymi dyscyplinami: teorią informacji (inżynierią komunikacji), 
nauką o  komputerach, naukami behawiorystycznymi i naukami infor
macyjnymi (dokumentacją i wyszukiwaniem informacji, włącznie 
z badaniem  systemów klasyfikacyjnych)'^. Program ten, przydatny 
raczej dla bibliotekarstwa jako dyscypliny naukowej, jest dla filozofii 
bibliotekoznawstwa zbyt obszerny. Filozofia biblioteki ma skromniej
sze zadania, ale sięgające w głąb istoty i roli biblioteki w życiu czło
wieka i społeczeństwa.

Filozofia biblioteki -  zgodnie z założeniami współczesnej filozo
fii -  winna opierać się na podstawowych kategoriach filozoficznych, 
rozpatrywanych przez filozofię w ogóle. Są nimi rzeczy, zdarzenia, 
procesy, cechy, relacje i zbiory. Rozpatrywanie tych kategorii w od
niesieniu do pojęcia biblioteki przyniesie najwięcej efektów przy 
pojmowaniu biblioteki jako systemu społecznego. Właśnie w pojęciu 
systemu występują wszystkie te kategorie filozoficzne. W każdej 
bibliotece istnieją rzeczy (lokal, budynek, sprzęty biblioteczne, urzą
dzenia techniczne, dokumenty itd.); zdarzenia i procesy wynikające 
z działania osób (bibliotekarzy i użytkowników); procesy bibliotecz-

 ̂ Tam że, s. 108-112.



ne (gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, udostępnianie, 
informowanie, zarządzanie, icierowanie); cechy (odróżniające rzeczy, 
osoby i procesy związane z biblioteką od występujących w innych sy
stemach, wraz z relacjami między rzeczami, osobami i procesami 
istotnymi dla funkcjonowania biblioteki); oraz zbiory (rzeczy, osób, 
procesów i relacji).

Jeżeli uznamy, że biblioteka to system społeczny bądź socjotech-. 
niczny, to musimy przyjąć, iż istotę tego systemu możemy określić je 
dynie przez poznanie jego działania (funkcjonowania). Rozum ienie 
funkcji w nauce oznacza sposób istnienia i działania. W podejściu sy
stemowym system społeczny można poznać jedynie poprzez funkcje, 
cele, sposoby działania, związki międzysystemowe. Istotę systemu 
można poznać poprzez jego funkcjonowanie. Badanie systemu to 
zbadanie ogólnej (istotowej) funkcji systemu. Działanie systemu wy
raża się poprzez jego funkcje. Jeżeli doprowadzimy do poznania 
ogólnej (istotowej) funkcji systemu, to poznamy jego istotę wyróżnia
jącą go od innych systemów.

W każdym systemie społecznym możemy wyróżnić co najmniej 
dwa rodzaje funkcji: funkcje istotowe, decydujące o istnieniu danego 
systemu, i funkcje praktyczne (stosowane), zm ienne w czasie i prze
strzeni. D o tych ostatnich zalicza się najczęściej (np. w biblioteko
znawstwie anglosaskim) następujące funkcje; oświatową (edukacyj
ną), kulturalną, informacyjną, naukowo-badawczą, rekreacyjną (roz
rywkową), bibliograficzną.

Taki pogląd reprezentowali w drugiej połow ie X X  w.: P. Butler 
(1952), R. B. Down (1954), R. C. Greer (1984), R. J. Grover (1985), 
J. H. Shera (1973) czy G. Stevenson (1977)8.

W polskiej literaturze traktującej zamiennie pojęcie zadania z po
jęciem funkcji wymienia się w zasadzie te same funkcje, m oże tylko 
w innym porządku. Ostatnio ich wykaz przedstawił J. Wojciechowski. 
Wymienił funkcje: dokum entacyjne, intelektualne, edukacyjne, 
informacyjne, estetyczne, rozrywkowe, substytutywne^.

Z punktu widzenia bibliotekoznawcy można istotę bibhoteki do
strzegać w jej funkcjach społecznych: zastanawiać się, które funkcje 
biblioteki jako systemu są stosowane (praktyczne), które zaś istoto
we: stabilne, niezmienne, ograniczone. V. R. Firsov istotę biblioteki

** R. J. G rover: Library and  inform ation professional education fo r  the learning 
society. A  m odel curriculum. „Journal o f E ducation  for L ibrary and  Inform ation  
Science” 1985 vol. 26 n r 1 s. 33-45.

J. Wojciechowski: Bibliotekarstwo. Kontynuacje i zmiany. K raków  1999 s. 12.



widział w funkcji socjalizującej (uspołeczniającej człowieka), zaś Jurij 
N. Stoljarov stwierdził, że istotą biblioteki jest funkcja komunikacyjna, 
w której mieszczą się takie podfunkcje, jak kumulacja wiedzy (chro
nienie zbioru wiedzy) i funkcja użytkowa (społeczne wykorzystanie 
biblioteki). W edług znanego rosyjskiego bibliotekoznawcy Anatolija 
V. Sokolova, funkcja społeczna biblioteki to celowa aktywność syste-_ 
mu-biblioteka. Po przeprowadzeniu wywiadów z czołowymi bibliote- 
koznawcami kraju, Sokolov -  poprzez porównanie bliskoznacznych 
określeń -  wyróżnił następujące funkcje; 1) ideologiczną, 2) wspomaga-, 
nia postępu naukow o-technicznego, 3) kulturalno-oświatową,
4) uspołeczniającą jednostki i grupy, 5) informacyjną, 6) heurystycz
ną (objaśniającą), 7) magazynowania pamięci społecznej (chronienie 
dorobku kulturalnego), 8) organizacyjno-zarządzającą (prognostycz
ną, statystyczną, rejestracyjną), 9) modelującą (systematyzującą), 10) 
hedonistyczno-estetyczną (rozrywkową, rekreacyjną), 11) inne różne 
funkcje (np. leczniczą). Poszczególne funkcje rozwijały się i zmienia
ły w rozwoju historycznym bibliotek. Zresztą wymienione funkcje 
przypisać można również środkom masowego przekazu, firmom wy
dawniczym, m uzeom , archiwom, nawet ośrodkom inte. Które z tych 
funkcji są właściwe dla biblioteki? Autor dzieli w ogóle funkcje na 
dwie grupy: 1) funkcje praktyczne (stosowane, realne); 2) funkcje 
istotowe, uogólniające (abstrakcyjne).

W rzeczywistości nas otaczającej istnieją konkretne biblioteki 
działające w pewien sposób. Abstrakcją jest biblioteka w ogólności. 
Nauka, czyli bibliotekoznawstwo, musi poznać funkcje istotowe, 
stałe, niezm ienne, immanentne, wyrażające bibliotekę jako system 
(instytucję) w ogóle. V. R. Firsov wywiódł funkcje biblioteki z funkcji 
kultury. Stąd wynika, że istotną funkcją biblioteki jest funkcja socja
lizująca (uspołeczniająca człowieka). Inne funkcje z niej się wywo
dzą. J. B. Stoljarov uważał, że funkcją istotową jest funkcja komuni
kacyjna, w której mieszczą się podfunkcje, takie jak kumulacyjna 
(chronienie zbioru) i użytkowa (społeczne wykorzystanie biblioteki 
jako systemu). Sokolov uważa, że do istotowych funkcji biblioteki na
leżą funkcje:
• wartościująco-oceniająca, m.in. przy gromadzeniu dokumentów  

według potrzeb biblioteki i użytkowników;
•  komunikacyjno-poznawcza, realizowana w procesie przedstawia

nia i udostępniania dokumentów i informacji w nich zawartych 
oraz drodze ich uzyskiwania;



• wyszukiwawczo-kumulująca, czyli tworzenie zbioru biblioteczne
go i aparatu informacyjnego, które służą użytkownikom przy po
szukiwaniu dokumentówio.
Z wnioskami Sokolova można się zgodzić. W zasadzie to podsta-. 

wowe funkcje każdej biblioteki zawierają się w definicji biblioteki jako 
systemu społecznego. Istotowe funkcje to gromadzenie, przechowy
wanie, udostępnianie i informowanie o zbiorach oraz ich treści. 
Wszystkie inne funkcje są funkcjami praktycznymi (stosowanymi), 
których zakres i poziom był, jest i będzie różny w zależności od zm ie
niających się historycznie warunków działania biblioteki jako systemu.

- Biorąca udział w dyskusji E. K. Bespalova, reprezentująca syste
mowe podejście do istoty biblioteki jako systemu, stwierdziła, że isto
tą biblioteki, jej podstawową funkcją, jest „społeczne użytkowanie 
dokumentów zbioru bibliotecznego”ii.

Zasadnicze funkcje biblioteki według Karola Głombiowskiego to: 
służenie zabezpieczeniu wiedzy ludzkiej, pojęć moralnych i wartości 
estetycznych, integracja społeczeństwa poprzez łączenie pokoleń, 
umożliwienie postępu ludzkości, utrwalenie potrzeby i s t n i e n i a ^ ^ .  

O estetycznej funkcji dobrze zorganizowanej i utrzymywanej w po
rządku biblioteki pisał wiele lat temu Franciszek S e d l a c z e k ^ ^ .  Tim o
thy С. Weiskel uważał, że istotą biblioteki jako żywego systemu jest 
przygotowanie zgromadzonych przedmiotów (dokumentów, zbiorów) 
do zaspokojenia zmieniającego się procesu myślenia c z ł o w i e k a i ^ .  - 

Filozofia biblioteki musi uwzględnić również problemy wynikają
ce z automatyzacji bibliotek. Automaty, przede wszystkim kompute
ry, działają na zasadzie sprzężenia zwrotnego, z reguły są samokory- 
gowalne, zaś człowiek jest źródłem  informacji dotyczącej sposobów  
działania automatu. Informacja ta, zakodowana w odpowiednich  
programach, niejako „zamrożona”, określa cele działania, których 
realizacja przyniesie pożytek człowiekowi czy grupie społecznej. Tak 
więc technika elektroniczna „wymaga [...] rozstrzygnięć moralnych.

*0 A. V. Sokolov: Social'nyje fu n kc ii bibliotećno-bibliografićeskoj dejatel'nosti. 
„Naućnye i Technićeskie Biblioteki SSSR” 1984 nr 6 s. 19-27.

E. K. Bespalova: Funkcii biblioteinoj i bibliografićeskoj sistem. „N aućnye 
i Technićeskie Biblioteki SSSR” 1984 n r 6 s. 27-38.

K. Głombiowski: O  funkcjona lną  koncepcje nauki o książce. „Studia 
o Książce” 1970 T  I s .  21.

F. Sedlaczek: Pomieszczenie i urządzenie biblioteki. W arszawa 1957.
‘‘’ T C .  Weiskel: Libraries as life-systems; information, entropy and  coevolution

on campus. „College and R esearch L ibraries” 1986 nr 6 s. 562.



stawia wymagania nie tylko człowiekowi, ale także społeczeństwu i je
go kulturze”i5.

Równocześnie z filozofią biblioteki winno się mówić o filozofii 
bibliotekarstwa, szczególnie o filozofii zawodu. To bibliotekarz winien 
znać i cenić wartość zawodu, znać jego miejsce i rolę gospodarczą, 
społeczną, kulturalną -  dla środowiska i społeczeństwa. Filozofia 
bibliotekarstwa jest i będzie szczególnie przydatna w epoce zmienia
jącej się roli bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym. Warto 
zauważyć, że główną ideą 64. Konferencji Ogólnej IFLA w Amster
damie w dniach 15-22 sierpnia 1998 r. było zachowanie równowagi 
między tradycją słowa drukowanego a nowymi formami zapisu, jaki 
stwarza cywilizacja elektroniczna. Równocześnie propagowano filo
zoficzną myśl o bibliotece jako miejscu ciszy. Biblioteka to cisza, 
w której każdy człowiek może rozwiązywać swoje problemy. Ludzkie 
problemy bycia. Biblioteka to miejsce, gdzie człowiek może i powi
nien uzyskać pełnię swojej istoty, swojego człowieczeństwa^^.

1“' A . K iepas: Nauka. Technika. Kultura. K atow ice 1984 s. 130.
J. K ołodziejska: 64. Konferencja Ogólna IF L A . N a skrzyżowaniu dróg infor

m acji i kultury. (A m sterdam ) 15-22 sierpnia 1988 r. „Przegląd Biblioteczny” 1998 
z. 4 s. 353-361.



2 7 . mSTORIA ВШиОТЕК

Dla rom oju bibliotekoznawstwa ważna jest historia bibliotek. N i
kołaj G. Cernysevskij stwierdził już w X IX  w., że „bez historii 
przedmiotu nie ma teorii przedmiotu”!. Problemy i zjawiska biblio
tek współczesnych wyrastają bowiem z historycznego rozwoju biblio
teki i bibliotekarstwa. Historia bibliotek to ich rozwój w czasie 
i w przestrzeni, od ich początków w starożytności do czasów najnow
szych, organicznie powiązany z historią ogólną (powszechną) społe
czeństwa ludzkiego. Historia bibliotek, posługując się m etodologią  
nauk historycznych, opisuje i wyjaśnia miejsce i rolę bibliotek w życiu 
człowieka i społeczeństwa -  przede wszystkim zaś odpowiada na py
tanie, dlaczego i jak człowiek tworzył biblioteki w przeszłości oraz jak 
biblioteki wpływały na człowieka czy społeczeństwo w różnych ep o
kach historycznych. Badając historię bibliotek, należy uwzględnić -  
obok podstawowych historycznych aspektów (punktów widzenia) go
spodarczego, społecznego, politycznego czy kulturalnego -  również 
inne ujęcia, takie jak ujęcie komunikacyjno-informacyjne historii bi
bliotek, ujęcie księgoznawcze czy naukoznawcze. W ostatnich latach 
szczególnego znaczenia nabiera ujęcie komunikacyjno-informacyjne. 
Historycy bibliotek zadają sobie pytania, jak przebiegała historia 
usług komunikacyjnych i informacyjnych w bibliotekach, w jakich wa-

' Cyt. za Bihliotekovedceskie issledovanija. M oskva 1978 s. 10.



runkach kształtowały i rozwijały się te usługi, jaka była rola bibliote
karzy i użytkowników w ich rozwoju i jak zmieniały się w czasie 
i przestrzeni formy, jakość oraz narzędzia tych usług.

Historia rodzi się z przypadku i konieczności świadomego two- 
rzenia^. Tworzenie zaś odbywa się jakby w dwóch sferach: sferze ma
terialnych realiów takich jak przyroda, narzędzia, broń itp. oraz 
w sferze idealnych realiów: wyobrażeń, sądów, reguł myślenia, postę- 
powania^. Wszelkie więc instytucje (systemy społeczne) są połącze
niem obu rodzajów realiów: materialnych i ideowych. Biblioteka ja
ko system społeczny również stworzony przez człowieka, od setek lat 
bierze udział w świadomym i koniecznym tworzeniu. Jest więc częścią 
historii człowieka. Można powiedzieć za M. Godelierem, że biblioteka 
jako efekt twórczości człowieka tworzy historię i przez historię jest 
stwarzana^.

2 M. G odelier: Idea i materia. „N auka Polska” 1985 nr 1/2 s. 102. 
Tam że, s. 105.



2 8 . SOCJOLOGIA ВШЫОТЕК

Ważnym działem bibliotekoznawstwa jest socjologia bibliotek. 
Według polskiego socjologa Piotra Sztompki -  podstawowym celem  
socjologii jako nauki „jest wyjaśnianie, przewidywanie i praktyczne 
kontrolowanie zjawisk i procesów społecznych. Przedmiotem zaś so
cjologii jest rzeczywistość społeczna i wszelkie zjawiska z nią związa
ne”!. Biblioteka stanowi nieodłączną część rzeczywistości społecznej, 
stąd socjologia interesuje się biblioteką jako jedną z instytucji spo- 
łecznych. Socjologię bibliotek zapoczątkowały w N iem czech badania 
Waltera Hofmanna (1879-1952) nad społeczną rolą bibliotek i czytel
nictwa, dlatego socjologię bibliotek łączy się często z socjologią czy
telnictwa. -----------

W spółcześnie przedmiotem socjologii bibliotek są społeczne 
uwarunkowania i skutki społeczne funkcjonowania bibliotek w okre
ślonym środowisku społecznym. Bardziej szczegółowo socjologia 
bibliotek interesuje się:
• analizą socjologiczną struktury społecznej biblioteki;
• wzajemnymi związkami (zależnościami) rozwoju społecznego  

i różnicowania się typów bibliotek oraz sieci bibliotecznych; ^

* P. Sztom pka: Metodologiczne podstawy socioloeil (W ybór teb tó w ). Wvd. 2. 
Kraków 1998 s. 13.



poznawaniem i ulepszaniem związków biblioteki z otoczeniem  
bliższym i dalszym oraz współpracy (współdziałania) bibliotek 
z innymi instytucjami społecznymi; 
statusem społecznym bibliotekarza i jego zawodu; 
rzeczywistymi funkcjami biblioteki i jej rolą jako społecznego 
czynnika integrującego dane środowisko społeczne; 
społecznymi uwarunkowaniami planowania i realizacji polityki 
bibliotecznej danego środowiska;
doskonaleniem  pracy bibliotek na rzecz środowiska społecznego. _



2 9 .  PSYCHOLOGIA ВЮЫОТЕИ

Psychologia bada człowieka jako indywiduum ze względu na jego  
aktywność psychologiczną (wewnętrzną) i jej udział w aktywności fi
zycznej (zewnętrznej). Psychologowie, biorąc pod uwagę te dwie wza
jemnie ze sobą powiązane aktywności człowieka, mówią w dużym 
uproszczeniu, iż przedmiotem badań psychologicznych jest aktyw
ność człowieka w codziennych warunkach^.

Podstawowymi elem entami biblioteki, bez których nie mogłaby 
ona w ogóle istnieć, są ludzie. W celu badania aktywności psychicznej 
i fizycznej „ludzi biblioteki” -  zarówno bibliotekarzy, jak i użytkow
ników -  powstała więc i rozwija się psychologia biblioteki. Przedmio
tem jej badań są procesy psychiczne „ludzi biblioteki”. Psychologia 
biblioteki bada w szczególności indywidualne potrzeby człowieka 
w bibhotece -  zarówno bibliotekarzy, jak i użytkowników; motywy ich 
zachowań, zależność interesów bibliotekarzy i użytkowników od róż
nych sytuacji życiowych, procesy przetwarzania informacji i wiedzy, 
umiejętność wykorzystania zasobów wiedzy, kontakty międzyludzkie 
w bibhotece na stykach bibliotekarz -  użytkownik bądź użytkownik -  
użytkownik. Psychologia biblioteczna zajmuje się również predyspo
zycjami psychologicznymi bibliotekarzy, ich przystosowaniem do za-

' S. G erstm ann: Rozm ow a i wywiad w nsychokm i. Wyd. 5 rozszerz. W arszawa 
1985 s. 47. -  ------



wodu, obrazem zawodu w oczach bibliotekarzy i jego prestiżem spo
łecznym. To psychologia biblioteczna określa czynniki wpływające na 
samopoczucie pracowników bibliotek różnych typów. “

D o czynników interesujących psychologię biblioteczną należą: hałas 
w bibliotece, oświetlenie, praca przy terminalach komputerów, nosze
nie ciężkich przedmiotów, długie stanie bądź siedzenie, temperatura, 
zanieczyszczenie powietrza, czynniki chemiczne związane z drukiem, 
powielaniem i konserwacją zbiorów, stresy, niezadowolenie z pracy, 
intensywność pracy, przeszkody w pracy czy rutyna zawodowa2.

Postawa humanistyczna bibliotekarzy, skierowana ku innym 
ludziom (użytkownikom biblioteki), musi wynikać właśnie z przesłanek 
psychologii bibliotecznej. Opiera się na tezie, że określone teksty i in
formacje zawarte w zbiorach dotrą do użytkowników tylko wtedy, kie
dy zachowania bibliotekarzy i dostarczone teksty będą odpowiadać po
trzebom użytkowników, kiedy teksty te i zachowania bibliotekarzy bę
dą odpowiadać poszukiwanym w bibliotece tekstom i oczekiwanym za
chowaniom ludzi biblioteki. Tekst niezrozumiały dla użytkownika nie 
zostanie przez niego odebrany i praca bibliotekarzy pójdzie na marne.

Psychologia współczesna w jednym ze swoich nurtów zajmuje się 
wyjaśnianiem mechanizmu ludzkiego gromadzenia i przetwarzania 
informacji, a więc roli pamięci, uwagi, spostrzegawczości, gromadze
nia wiedzy, rozumienia mowy i tekstu, rozpoznawania obrazów i sym- 
ЬоЦЗ. Ten nurt psychologii może być i jest najbliższy psychologii bi
bliotecznej jako części bibliotekoznawstwa. W łaśnie bibliotekoznaw
stwu najnowszemu, traktującemu bibliotekę jako jedno z ważniej
szych źródeł oraz miejsce informacji i komunikacji społecznej, taka 
psychologia biblioteczna jest bardzo potrzebna. i i

O ważnej roli psychologii bibliotecznej przekonali się w latach 
siedemdziesiątych X X  wieku niektórzy francuscy architekci specjali
zujący się w projektowaniu bibliotek pubhcznych. Proponowali oni 
w swoich projektach biblioteki bez drzwi, rzekomo zachęcające i uła
twiające dostęp do biblioteki, czy nieprzezroczyste okna biblioteki od 
ulicy, rzekomo nie rozpraszające czytelników. W jednym i drugim 
przypadku okazało się, że te innowacje wcale nie zachęcały czytelni
ków do odwiedzin biblioteki, a nawet -  nie ukazując, co się dzieje 
w bibliotece, nic ujawniając „życia” biblioteki -  odstraszały od niej^.

2 J. L. B ube: The ergonom ics factors approach to health sciences libraries. 
„B ulletin  o f the M edical L ibrary  A ssociation” 1985 n r 3 s. 254-258.

P. Wolski: Czy psychologia jest jeszcze nauką о duszy?  „Z nak” 1994 nr 465 s. 67. 
4 „B ulletin  des B ib lio theques de F rance” 1985 n r 1 s. 18-33.



Jednym ze wspólnych działów bibliotekoznawstwa, bibliologii 
i czytelnictwa jest stworzona przez Nikołaja Rubakina (1862-1946) 
w XIX w. bibliopsychologia. Według współczesnych ustaleń stanowi 
ona naukę o wzajemnym oddziaływaniu autora, dzieła literackiego 
i czytelnika poprzez proces czytania, rozumienia i zapamiętywania 
treści dzieł literackich. Głównymi jej celami są: badanie procesów  
psychologicznych -  zarówno psychicznych, jak i fizycznych w czasie 
czytania, organizacja optymalnych warunków rozwoju czytelnictwa 
oraz pedagogiczny wpływ na wychowanie aktywnych, świadomych 
i dojrzałych czytelników, zgodnie z zasadami psychologii i pedagogiki.



3 0 . PEDAGOGIKA ВШЫОТЕИ
im a r k e it n g :

w  bibliotekoznawstwie bibliopsychologia sprzężona jest z proble
matyką pracy z ludźmi. Cala biblioteka jako system społeczny, jego 
wszystkie elem enty, rzeczy, ludzie i procesy, oddziałują i winny od
działywać na bibliotekarzy oraz użytkowników psychologicznie i pe
dagogicznie.

W edług Marii Walentynowicz pedagogika biblioteczna jest nauką 
stosowaną, należącą równocześnie do pedagogiki i bibliotekoznaw
stwa. Jej celem  zasadniczym jest opis, analiza i wyjaśnianie procesów  
oddziaływania wychowawczego biblioteki. Nauka ta określa naukowe 
podstawy oddziaływania pedagogicznego biblioteki na bibliotekarzy 
i użytkowników oraz ustala jego zasady, normy i sposoby^. Podmio
tem oddziaływania pedagogicznego jest bibliotekarz wyposażony 
w odpowiednią wiedzę pedagogiczną; środki (narzędzia) oddziaływa
nia stanowi biblioteka z jej zbiorami, lokalami i urządzeniami mate
rialnymi. Przedmiotem działania pedagogicznego są bibliotekarze 
i użytkownicy odpowiednich kategorii. Pedagogika biblioteczna 
stwierdza, że formy oddziaływania wychowawczego uzależnione są 
przede wszystkim od kategorii użytkowników i typu biblioteki.

D o szczegółowych zadań pedagogiki bibliotecznej należą nastę
pujące działania:

1 Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. W rocław 1976 s. 240.



• przygotowanie miejsca pracy w bibliotece (lokalu, mebli, urzą
dzeń technicznych), aby byto przyjazne bibliotekarzom i użytkow
nikom;

• wprowadzanie i przestrzeganie norm takiego zachowania się bi 
bliotekarzy i użytkowników, które utrwala pozytywne wartości 
etyczne i moralne; n

• zapobieganie powstawaniu konfliktów w kontaktach biblioteka
rzy z bibliotekarzami, bibliotekarzy i użytkowników oraz użyt
kowników z użytkownikami;

• tworzenie poprzez zbiory biblioteczne i odpowiednie działania 
pedagogiczne warunków dla rozwoju osobowego i grupowego 
uczestniczenia w kulturze oraz rozwijania jej, dojrzewania do 
umiejętności komunikowania się i porozumiewania z nimi;

• neutralizowanie i hamowanie wpływów sprzecznych z ogólnie  
uznanymi celami wychowawczymi (takich jak nienawiść, okru
cieństwo, szowinizm) oraz pobudzanie do działań pożądanych  
(altruizmu, tolerancji, patriotyzmu itd.);

• wyrównywanie -  poprzez odpowiednią organizację pracy w bi
bliotece, zachowania pedagogiczne bibliotekarzy i odpowiednio 
dobrane zbiory -  czynników środowiskowych, ograniczających 
rozwój procesów wychowawczych;

• przygotowywanie bibliotekarzy i użytkowników do uczestnictwa 
w społeczeństwie informacyjnym, w którym wiedza i informacja 
są źródłem bogactwa społeczeństwa i poszczególnych jednostek;

• wpajanie bibliotekarzom przeświadczenia, iż będą należeć do 
grupy społecznej nazywanej już dzisiaj kognitariatem, czyli grupą 
społeczną zajmującą się gromadzeniem, tworzeniem i przetwa
rzaniem oraz udostępnianiem i rozpowszechnianiem wiedzy i in
formacji;

• przyswojenie użytkownikom bibliotek zrozumienia konieczności 
i wartości ciągłego (permanentnego) kształcenia się i pom naża
nia wiedzy;

• uczenie użytkowników bibliotek właściwej postawy -  teraz 
i w przyszłości -  wobec „dwóch światów” (zwrot użyty przez A. Si
tarską w jej wypowiedzi w maju 1997 r.): tradycyjnej książki i elek
tronicznej informacji w ich wzajemnej koegzystencji.
Niekiedy bibliotekoznawca może się zetknąć z koniecznością

badania zachowań seksualnych użytkowników bibliotek. D ośw iad
czenia amerykańskich bibliotek publicznych wykazały, że nie są rzad
kością akty seksualne, hom oseksualne czy ekshibicjonistyczne



w bibliotekach. Ich sprawcami bywają nawet ludzie o ustalonej pozy
cji społecznej, jak lekarze czy wykładowcy uczelni, głównie w mniej 
wykorzystywanych, nieoświetlonych pomieszczeniach, w windach bądź 
toaletach. Uważa się, że nie należy nagłaśniać takich spraw poprzez 
policję czy sądy, ale raczej zwrócić uwagę sprawcom i prosić o opu
szczenie biblioteki. Kierowanie takich spraw do organów policyjno- 
-sądowych m oże zaszkodzić bibliotekom i bibliotekarzom2.

Z pedagogiki bibhotecznej wyłoniła się w drugiej połowie XIX w. 
propaganda biblioteczna, czyli działalność biblioteki zmierzająca do 
zwiększenia roli wpływu bibliotek w społeczeństwie^. Zgodnie z do
tychczasowym doświadczeniem i naukową analizą propagandy jako 
przedmiotu badań, bibliotekoznawców interesują kwestie:
• Jak rozpowszechniać w środowisku biblioteki najlepsze przykłady 

wartości zbiorów bibliotecznych, korzyści z ich użytkowania oraz 
roli i znaczenia biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem wła
snej placówki?

• Jak budzić zainteresowanie zbiorami bibliotecznymi, ułatwiać ich 
dobór oraz wdrażać do czytelnictwa i użytkowania zbiorów?

• Jak propagować najlepsze wzory i przykłady różnych form mate
riałów bibliotecznych oraz przydatność i możliwości ich wykorzy
stania do zadań naukowych, technicznych, produkcyjnych, orga
nizacyjnych itp.? -  — — -

• Jak i dlaczego warto propagować i rozpowszechniać nowoczesne 
metody szybkiego i optymalnego wykorzystania dokumentów  
użytkowych, nie tylko pochodzących ze zbiorów bibliotecznych? 
Z pedagQgiką i propagandą biblioteczną łączy się coraz ściślej

przejęty z nauk ekonomicznych marketing biblioteczny. Marketing 
pojmuje się ogólnie jako aktywność nastawioną na rozpoznanie, 
wywołanie i zaspokojenie potrzeb odbiorców (klientów). Istnieje 
marketing konsumpcyjny, dotyczący rzeczy (przedmiotów), i marke
ting społeczny, związany z promowaniem informacji oraz idei. Mar
keting w bibliotece m oże mieć obie formy -  zarówno w odniesieniu  
do zbiorów bibliotecznych, jak i zawartej w nich informacji i wiedzy. 
Przede wszystkim jednak marketing w bibliotece zakłada rozpozna
nie oraz ujawnienie potrzeb i życzeń użytkowników -  nawet tych, 
których sobie jeszcze nie uświadomili. Ma on więc wytworzyć w świa-

2 B. A. Shum an: C heaper then the holiday. In: Sex in the public library.
„Library and A rchival Security” 1995 nr 1 s. 47-60.

Z . Ż m igrodzk i: Propaganda biblioteczna -  ważna fu n kc ja  biblioteki
współczesnej. „S tud ia  B ibiiologiczne” (K atow ice) 1992 T. 5 s. 26-35.



domości ludzi przekonanie, że w gromadzonych oraz opracowywa
nych w bibliotekach materiałach bibliotecznych i informacji tkwią 
ogromne zasoby wiedzy ludzkiej, niezbędnej dla dalszego rozwoju 
jednostek i całego społeczeństwa. Marketing biblioteczny może wpły
wać, podobnie jak propaganda biblioteczna, na:
• zwiększenie zainteresowania bibliotekami i ich działalnością;
• zwiększenie zapotrzebowania na materiały biblioteczne oraz 

zawarte w nich informacje czy idee;
• ułatwienie użytkownikom, rzeczywistym i potencjalnym, korzy

stania z usług bibliotecznych;
• promowanie najtańszych maksymalnie efektywnych usług biblio- 

tecznych"*.
Ostatnie zadanie marketingu bibliotecznego wiąże się już ściśle 

z kolejnym działem bibliotekoznawstwa -  z ekonomiką biblioteczną.

J. W ojciechowski: M arketing w bibliotece. W arszawa 1993.



3 1 . EKONOMIKA BffiLIOTECZNA

Ekonom ika biblioteczna polega na badaniu, wyjaśnianiu i two
rzeniu warunków największej efektywności działań bibliotek. 
Efektywność w rozumieniu ekonomicznym to różnica między nakła
dami na przedsięwzięcie a wynikami jego realizacji. Bibliotekę moż
na rozpatrywać jako normalne przedsiębiorstwo, reprezentuje bo
wiem  ona dobrze ustrukturyzowany (zintegrowany) system, spełnia
jący różne, ale wzajemnie powiązane zadania (funkcje) ekonomicz
ne. W szczególności więc ekonomika biblioteczna oznacza badanie 
norm i czasu pracy bibliotekarzy, planowanie działalności biblioteki, 
ekonom iczną ocenę usług bibliotecznych; obejmuje efektywność 
ekonom iczną całej biblioteki, budżet biblioteki i jego realizację, 
udział kosztów działalności biblioteki w ogólnych kosztach państwo
wych, sam orządowych czy prywatnych, księgow ość biblioteki, 
spraw ozdaw czość ekonom iczną, koszty eksploatacji urządzeń 
technicznych i automatyzacji biblioteki. Z ekonomiką biblioteczną 
związana jest dobra znajomość przez bibliotekarzy i bibliotekoznaw- 
ców ekonom iki środowiska, w którym działa biblioteka, oraz wiedza 
demograficzna o społeczności lokalnej.

Badacze efektywności ekonomicznej bibliotek od dawna ubole
wają, że: —
• brak jest praktycznych metod oceny bibliotek w całości i w szcze

gółach;  ̂ ^



• dane ilościowe nie zawsze umożliwiają opisanie konkretnych 
miejsc pracy i stosowanych procedur;

• często nie prowadzi się systematycznej i ciągłej analizy działalno
ści biblioteki, gdyż jest to trudne i kosztowne, zadowalając się 
cząstkowymi danymi;

• niewłaściwe jest stosowanie identycznych metod oceny zarządzania 
i kierowania bibliotekami różnych typów oraz ich finansowania;

• szereg metod oceny, odpowiednich w stosunku do jednych biblio
tek, nie zdaje egzaminu wobec innych;

• brak jest jednakowych norm danych, nawet dla jednego typu 
bibliotek, i za mało podejmuje się badań porównawczych;

• bibliotekarze nie zawsze umiejętnie i dostatecznie ściśle stosują 
odpowiednie metody oceny ekonomicznej;

• metody oceny poszczególnych bibliotek nie uwzględniają należy
cie różnych kategorii użytkowników i form ich obsługii.
Nawet w takiej sprawie, jak ustalenie norm dotyczących personelu, 

nie ma zgody wśród badaczy. Biblioteki tego sam ego typu, np. pu
bliczne, naukowe czy fachowe, różnią się między sobą rodzajem m e
tod opracowania zbiorów, stosują różne formy ich przechowywania, 
udostępniania czy udzielania informacji. Inny jest stosunek zbiorów  
czynnych do martwych; nierówne są godziny otwarcia i wymiary obo
wiązkowego czasu pracy. Również układ budynku czy lokalu, organi
zacja wewnętrzna, struktura sieci bibliotecznej, do której biblioteka 
należy, otoczenie terytorialne ułatwiające lub utrudniające dostęp do 
biblioteki, urządzenia pomocnicze (transport, łączność, reprografia, 
system automatyzacji itp.) wpływają na konieczność zatrudnienia 
takiej a nie innej liczby pracowników w danej bibliotece. Próby wpro
wadzenia stałych norm zatrudnienia, proponowane swego czasu 
w Niemczech przez O. Nahrenholtza, nie dały pomyślnego rezultatu^.

Praca w bibliotece wymaga tak różnych, nieprzewidywalnych 
a koniecznych procedur pracy, iż trudno jest określić dokładne nor
my zatrudnienia w bibliotekach, nawet tego samego typu. Zbyt wiele 
bowiem czynników wpływa na prace biblioteczne i nie można jedno
znacznie określić liczby potrzebnych pracowników oraz czasu ich pracy. 
Automatyzacja biblioteki może i często pozwala zmniejszyć zatrud-

1 D. L. G odall: Perfonnance m easurem ent: a historical perspective. „Journal 
of L ib rariansh ip” 1988 nr 2 s. 128-144. i i

2 O. N ahrenhoitz: Ein Beitrag zur Ennittlim g des Personalbedaф  wissenschaftli- 
cher Ribliotheken. „Z eitschrift ftir B ibliotheksw esen und B ib liog raph ie” 1972 
H. 3 s. 138-148. —



nienie, пр. nawet о 50-70% w agendach udostępniania, ale równocze
śnie zwiększa zakres różnych prac porządkowych, np. w czytelniach 
czy magazynach^. Mimo to bibhotekoznawcy zajmujący się ekonomi
ką biblioteczną nie rezygnują z prób wprowadzenia jednolitych tech
nik badania efektywności ekonomicznej bibliotek. Wychodzi się na 
ogół z trzech zasadniczych reguł oceny każdego przedsięwzięcia, 
a więc i bibliotek:

1. Operacyjna ocena efektywności występuje wtedy, kiedy nie 
można nakładów i wyników porównać ilościowo. Porównuje się wtedy 
wysokość nakładów poniesionych na określone cele przedsięwzięcia.

2. Kosztowna ocena efektywności może mieć miejsce, kiedy nakła
dy są mierzone ilością środków finansowych włożonych w przedsię
wzięcie, zaś wynik -  osiągnięcie celu -  nie jest wyrażony ich sumą. '

3. Ekonom iczna ocena efektywności zachodzi wówczas, gdy 
nakłady i wyniki można wyrazić kwotą środków pieniężnych. Dane 
ekonom iczne to m.in. ilość czasu pracy człowieka lub maszyny 
potrzebna lub zużyta na wykonanie jednej czynności; ilość włożonej 
energii przypadająca na jednostkę czasu pracy człowieka i maszyny 
albo koszt całości przedsięwzięcia (płace, materiały, energia, eksploa
tacja urządzeń) przypadający na jednostkę wytworu lub usługi, wyni
kający z przedsięwzięcia. Możjia też bardziej subiektywnie oceniać 
ekonom iczne wskaźniki: np. jeśli udzielona w bibliotece informacja 
zmniejszyła czas poszukiwań użytkownika o 10%, a zarabia on rocznic 
50 tys. zł, to zysk użytkownika wyniósł 5 tys. zł.

Stosowanie w ekonom ice bibliotecznej kryteriów mierzalnych 
napotyka ciągle, jak już wspomniano, na znaczne trudności. Nie 
wszystkie usługi biblioteczne można określić ilościowo za pomocą 
kosztów. W ekonomice bibliotecznej, z ekonomicznego punktu widze
nia, można mówić o co najmniej czterech rodzajach analizy. Są nimi:

1) analiza funkcji wytwórczych (produkcyjnych);
2) analiza kosztów;
3) analiza nakładów i wyników;
4) analiza efektywności ekonomicznej.
Pierwszy rodzaj, czyli badanie funkcji wytwórczej w bibliotece, 

wskazuje na zależność między użytkowanymi w bibliotece zasobami 
(kadrą, zbiorami, lokalami, urządzeniami itp.) a ogólnymi wynikami 
pracy -  np. udostępnianiem określonych typów zbiorów. Przykładem

B. L ey tner-Z em anek : N orm y i struktura zatrudnienia w bibliotece akade
mickiej. „P rzegląd  B iblioteczny” 1998 z. 4 s. 323-327.



może być liczba jednostek zbiuiu b ib liotecznego wyszukanych 
w zbiorze, liczba wykonanych kopii (reprodukcji), liczba udzielonych 
informacji. Wskaźnikiem ekonom icznym  jest iloraz uzyskiwany 
w obliczeniach.

Wzór pierwszy W zór drugi
Liczba jednostek wyszukanych Liczba jednostek wyszukanycii zbieżnych

.................................................................  (relewantnych) z potrzebam i użytkowników
Liczba jednostek w zbiorze —..............— ............................... -................. ........

Liczba jednostek w zbiorze

Otrzymane dane są przydatne, jeśli je uzyskano i wykorzystuje się 
dla jednego, tego samego typu bibliotek. Pomagają one w wyjaśnia
niu alternatyw (wyborów) między wprowadzonymi zasobami przy da
nym poziomie usług oraz odzwierciedlają optymalny zbiór (zestaw) 
wprowadzonych zasobów, koniecznych do osiągnięcia określonych 
wyników pracy biblioteki. Obliczenia te mogą być pom ocne przy 
określeniu optymalnych wskaźników dla konkretnych bibliotek bądź 
sieci bibliotek -  np. objętości zbioru, liczebności kadry, powierzchni 
budynku itd.

Analiza kosztów -  drugi typ analizy -  ma ustalić ekonomiczną 
wartość poszczególnych procesów i usług bibliotecznych. Badania te
go typu wykazały, że wartość każdej oddzielnej operacji wykonywanej 
w określonym celu, w konkretnej bibliotece, m oże różnić się zasadni
czo od wartości takiej samej operacji w innej placówce bibliotecznej. 
Cechą tego rodzaju badań jest brak standaryzacji, w związku z czym 
otrzymywane dane trudno uogólnić. Mimo to badania takie byty pro
wadzone -  np. poprzez porównywanie wartości kosztów gromadzenia 
czasopism (wielkości wydatków) z wartością ich otrzymywania drogą 
wypożyczeń międzybibliotecznych; obliczanie wartości różnych alter
natyw tych samych procedur i ich wpływu na ogólne koszty bibliote
ki; ujawnianie tendencji wzrostu wartości kosztów i jego wpływu na 
podniesienie produkcyjności biblioteki w określonym czasie. Te 
ostatnie obliczenia warto prowadzić w okresie wprowadzania auto-_ 
matyzacji biblioteki. ,

Równoczesne badania funkcji wytwórczej (produktu) i funkcji 
wydatków (kosztów) pozwalają wykrywać optymalne wskaźniki dla 
różnych typów bibliotek. Próbuje się np. ustalać wielkość wpływu bi
blioteki, czyli tzw. efektu skali. Chodzi o to, czy wielkie biblioteki m o
gą zabezpieczyć odpowiedni poziom i jakość usług w porównaniu 
z małymi bibliotekami, mającymi bardzo niskie koszty przypadające 
na daną jednostkę.



N ie mniej interesująca jest analiza nakładów (wydatków) i wyni
ków (rezultatów). Można badać poziom wydatków na gromadzenie 
zbiorów z zakresu różnych dziedzin wiedzy w celu maksymalnego wy
korzystania zbiorów przez użytkowników. Badanie to może dotyczyć 
nawet jednej książki. Badano również wydatki poniesione na różne 
typy usług bibliotecznych w stosunku do wymiaru czasu obsługi użyt 
kowników. Niekiedy wskazane jest zbadanie poziomu wydatków bi
blioteki na tle charakterystyki ekonomicznej obsługiwanej wspólno
ty, np. gminy, uwzględniając budżet, dochody na głowę ludności, pła
ce, zasiłki itp. ' '

Analiza ekonom iczna efektywności biblioteki to dział badań naj
bardziej złożony. Efektywność ta w bibliotece wyraża się zwykle 
w postaci kosztów pieniężnych, zaś rezultaty działalności określone 
są w jednostkach efektywności, czyli w konkretnych wskaźnikach wła 
ściwych dla biblioteki w zakresie zasobów i usług. Z  reguły obliczenie 
to przyjmuje postać prostych wzorów, jak w trzech podanych przykła
dach:

koszty koszty koszty

poszczególne usiugiużytkownicy jednostki zbiorów

Badacze ekonomiki bibliotecznej podkreślają, że konieczne są 
dalsze badania, np. w zakresie metodyki określania i mierzenia rezul
tatów działalności bibliotek oraz standaryzacji mierzenia efektywno
ści ekonomicznej bibliotek różnych typów^. Wydaje się, że owe postu
laty i propozycje badań nad ekonomiką biblioteczną są ciągle aktual
ne. Tym bardziej, że w ostatnich latach środki finansowe, przeznacza
ne przez władze państwowe, samorządowe i społeczne na utrzymywa
nie i rozwijanie bibliotek, kurczą się w szybkim tempie. Narzekają na 
tę sytuację bibliotekarze na całym świecie. Ratunek upatruje się, 
mówiąc w uproszczeniu, w dwóch przedsięwzięciach: w prowadzeniu 
płatnych usług bibliotek oraz w automatyzacji procesów bibliotecz
nych. ' '

Dyskusja, która toczy się w bibliotekarstwie nad zagadnieniem  
wprowadzania płatnych usług, trwa od dłuższego czasu. Większość 
bibliotekarzy podkreśla, że biblioteka jest dobrem społecznym i nie 
powinna być nastawiona na zysk. Jednak jak już powiedziano, ogra
niczone budżety bibliotek skłaniają część bibliotekarzy i biblioteko-

4 J. F. T ju tina : Issledovanija p o  ekonom ikę  hibUotećnogo dela SŚA  i Velikohri- 
tanii. „K ultu ra  i Isskustvo za R ubeżom ’' Vypusk 5. M oskva 1986 s. 8.



znawców do bardziej komercyjnego podchodzenia do działalności 
biblioteki. Już w wielu krajach za niektóre specjalistyczne usługi 
biblioteczne trzeba dodatkowo płacić^. Zw olennicy częściowej 
komercjalizacji biblioteki i marketingu bibliotecznego widzą źródła 
dodatkowych dochodów dla bibliotek przede wszystkim w usługach 
informacyjno-dokumentacyjnych, takich jak powielanie (kopiowa
nie) dokumentów, informacja adresowa, informacja faktograficzna, 
tłumaczenia, oprawa, propaganda w usługach komunikacyjnych, 
nauczanie reguł (norm) bibliograficznych indywidualnie i zbiorowo, 
organizowanie grup szybkiego czytania, nauka języków obcych, 
tworzenie grup komputerowych (np. internetowych), wideo. D opu
szcza się możliwość komercjalizacji w usługach bibliotecznych -  udo
stępnianiu materiałów poza biblioteką, tworzeniu płatnych filii wypo
życzania, pobierania opłat w wypożyczaniu międzybibliotecznym, 
w informacji telefonicznej, telefaksowej, zarobkowanie przez organi
zowanie bibliotek na zlecenie, tworzenie katalogów tradycyjnych 
i automatycznych, dostarczanie dokumentów do domu czy miejsca 
pracy itp.

Z przedstawionym problemem wiążą się ceny usług b ib liotecz-. 
nych. Według nauki ekonomii, ceny towarów i usług na rynku uzależ
nione są zwykle od trzech czynników: kosztów własnych, cen towarów  
i usług konkurencyjnych oraz popytu. Na rynku towarów i usług ten 
trzeci czynnik ma podstawowy charakter, co znajduje wyraz w cen o
wej elastyczności popytu na towary i usługi. Wszystkie trzy czynniki 
ekonom iczno-społeczne są w dziedzinie usług bibliotecznych bardzo 
trudne do dokładnego ustalenia i obliczenia. Jak uprzednio wskaza
no, nie ma jednolitych skal i miar obliczania kosztów własnych biblio
tek. Trudno więc ustalić ceny jednostkowe na poszczególne usługi 
określonej biblioteki. To samo dotyczy wszystkich bibliotek -  jeżeli 
ceny będą konkurencyjne, to tylko wyznaczone w drodze szacunko
wego ustalenia, a nie wynikające z kosztów własnych. Tym bardziej, 
że ceny usług w poszczególnych bibliotekach będą zależne z kolei od 
takich czynników, jak czas i miejsce realizowania usługi, liczba p o
wtarzanych usług, warunki sprzedaży i zapłaty, rodzaj odbiorców  
usług czy poziom usług towarzyszących -  takich jak dostarczanie do
kumentów bądź ich kopii w załączeniu do udzielonej informacji, 
udzielanie informacji dodatkowych itp. Poziom elastyczności popytu

 ̂ J. K ołodziejska: Kultura. Clospodarka. Biblioteki. W arszawa 1992 s. 61; 
J. W ojciechowski: M arketing w bibliotece. W arszawa 1993 s. 39 i n.



na usługi biblioteczne zależy przede wszystkim od użytkowników 
biblioteki, od stopnia pilności ich potrzeb oraz łatwości zaspokajania. 
Dlatego, gdyby chcieć uzyskiwać stały dochód ze sprzedawanych 
usług bibliotecznych, biblioteki musiałyby zwracać szczególną uwagę 
na elastyczność cen, a to wymaga ciągłego działania marketingowego^.

Innym sposobem  ratowania budżetów bibliotek miała być auto
matyzacja procesów bibliotecznych. Automaty (komputery) mają 
zmniejszać koszty własne bibliotek, przede wszystkim w zakresie 
mniejszej pracochłonności w realizacji procesów bibliotecznych, 
w redukcji zatrudnienia w bibliotekach i przyspieszenia obsługi użyt- 
kowników’7. Mimo tych zalet automatyzacji, w większości bibliotek 
zautomatyzowanych nie osiągnięto wyraźnego zmniejszenia kosztów  
własnych działalności. Doświadczenia francuskich bibliotek z lat 
1993-1994 potwierdziły tezę, że nie zawsze automatyzacja obniża ko
szty i skraca czas pracy. Udział kosztów, np. w katalogowaniu kom
puterowym, nie zmniejszył się, a nawet wzrósł, ponieważ do tradycyj
nych kosztów należało dodać koszty ciągłego ulepszania sprzętu 
i oprogramowania, a także koszty dostępu do komercyjnych i nieko
mercyjnych baz danych oraz ich przekazu. Wydłużył się również czas 
pracy pracowników^. Także Aleksander Radwański stwierdził w 1996 r., 
że wokół automatyzacji bibliotek krąży kilka mitów -  m.in. o oszczęd
nościach, jakie biblioteka m oże osiągnąć poprzez automatyzację, 
obejm ujących przyspieszenie obsługi użytkowników, obniżenie  
obciążenia bibliotekarzy i zm niejszenie zatrudnienia9. ~

Tak więc ekonom ika biblioteczna jest tym działem biblioteko
znawstwa, który wymaga dalszych prac nad jego metodologią; badań 
działalności bibliotek z punktu widzenia nauki ekonomii.

L. G arbarsk i, I. R utkow ski, W. W rzosek: Marketing. Wyd. 5. W arszawa 
1992 s. 231 i n.; J. W ojciechow ski: O p. cit. s. 46 i n.

J. M aj, M. N ah o tk o , W. Szczęch: Zastosow ania kom putera w bibliotece. 
W arszaw a 1996 s. 13-15.

 ̂ R . D eriez , T. G iapp icon i: A nalyser et com parer les couts de catalogage. 
„B ulletin  des B ib lio theques de  F ran ce” 1994 nr 3 s. 28-35.

9 A. R adw ański: Komputery, biblioteki, systemy. W arszawa 1996 s. 58.



Polityka biblioteczna jest gałęzią bibliotekoznawstwa związaną 
z nauką o polityce. Samo pojęcie „polityka biblioteczna” ma co naj
mniej dwa podstawowe znaczenia; (a) część nauki o bibliotece; (b) 
działalność obejmująca cele, zadania i formy kierowania polityką 
państwa, instytucji społecznych, grup i warstw społecznych w odnie
sieniu do bibliotek. W pierwszym rozumieniu polityka biblioteczna to 
nauka badająca, wyjaśniająca i zalecająca odpowiednie działania 
państwa, samorządów, instytucji i grup społecznych wobec bibliotek. 
Ogólnie można powiedzieć, że polityka biblioteczna jako nauka bada 
działalność człowieka oraz stosunek stworzonych przez niego instytu
cji społecznych i bibliotecznych wobec bibliotek i bibliotek do tej 
działalności.

W pierwszym przypadku polityka biblioteczna, dostępnymi dla 
nauk społecznych technikami, bada w sposób naukowy:
• programowanie i planowanie rozwoju bibliotek oraz ich sieci na 

poziomie państwa, lokalnego samorządu i środowiska biblioteki;
• zasady i formy sterowania rozwojem bibliotek w danym środo

wisku;
• udzielanie pomocy finansowej i merytorycznej bibliotekarzom  

wszystkich typów bibliotek;
• pomoc państwa i społeczności lokalnych w przygotowaniu wyspe

cjalizowanych kadr bibhotekarskich;



• miejsce i rolę bibliotek w ogólnej polityce państwa, samorządów 
i grup społecznych, w gospodarce, nauce, technice i kulturze.
W drugim przypadku badania muszą być skierowane na zagad

nienia:
• jak biblioteka wyjaśnia twórcom i właścicielom bibliotek swoje 

miejsce w społeczeństwie, komunikacji społecznej, nauce, techni
ce, kulturze;

• dlaczego warto inwestować w rozwój bibliotek w środowisku spo- _ 
łecznym; '

• zdobywania w środowisku biblioteki odpowiednich środków izc- _ 
czowych i finansowych oraz zapewnienia odpowiednich kadr bi
bliotecznych;

• tworzenia bibliotecznej „grupy nacisku” (lobby) w środowisku 
polityczno-administracyjnym i odpowiedniej aktywacji reprezen
tantów różnych środowisk kulturalnych państwa, regionu, jedno
stki administracyjnej, gminy, osiedla itp.;

• sposobu przygotowania bibliotekarzy do pracy politycznej we 
władzach państwowych i samorządowych^. -  
Polityka biblioteczna jako nauka łączy się ściśle z prawem biblio

tecznym. Prawo biblioteczne określa obowiązki i prawa bibliotek 
oraz bibliotekarzy wobec społeczeństwa, a także status zawodowy bi
bliotekarzy; ustala warunki tworzenia, organizowania, finansowania 
i likwidacji bibliotek państwowych, samorządowych, społecznych, 
niekiedy również prywatnych. Prawo biblioteczne zapewnia bibliote
kom odpowiednie warunki działania i rozwoju w danym środowisku 
społecznym, umożliwia bibliptekom udział w rozwoju gospodarczym, 
naukowym, technicznym i kulturalnym kraju oraz w umacnianiu 
demokratycznego państwa i społeczeństwa^. Normy prawa biblio
tecznego to ustawy bądź dekrety najwyższych organów władzy (parla
mentu) oraz uchwały, rozporządzenia, zarządzenia, okólniki, regula
miny, statuty, instrukcje, zalecenia jednostek administracji państwo
wej (Rady Ministrów, ministrów odpowiednich resortów, centralnych 
urzędów, wojewodów, starostów) oraz władz samorządowych i spo
łecznych. W tworzeniu prawa bibliotecznego mają swój udział -  
oprócz władz państwowych i samorządowych -  również bibliotekar
skie organizacje społeczno-zawodowe, kulturalne czy naukowe.

1 Biblioteki w europejskich krajach postkom unistycznych w międzynarodowym  
kontekście  (W ybór m ateria łów ). K raków  1995 s. 158.

2 Rola bibliotek w rozwoju dem okracji. P raca  zbiorow a pod red. M. Kocójo- 
wej o raz  G . S. Bobińsi<iego. K raków  1995 s. 182.



Prawo biblioteczne jako część bibliotekoznawstwa, tak samo jak 
inne rodzaje prawa, może być badane naukowo. D o nauki prawa 
bibliotecznego, ze względu na jego normatywność, wiarygodność 
i kreatywność, należy analiza i wyjaśnianie roli i miejsca aktów praw
nych w działalności biblioteki i bibliotekarzy oraz w polityce biblio
tecznej państwa, samorządów i instytucji społecznych3.

T. Zarzębski: Polskie praw o biblioteczne 1773-1983. Katalog aktów  nonna- 
tywnych polskiego prawa bibliotecznego 1773-1983. W arszawa 1985 s. V II i n.



„Każda ludzka działalność ma wymiar iiiuralny” -  stwierdził na 
łamach tygodnika „The National Review” w kwietniu 1991 r., w blo-_ 
ku wypowiedzi na temat encykliki papieża Jana Pawła II Centesimus 
Annus, Ernest van d e n -Haag, wykładowca Heritage Foundation 
w U SA , zaś publicysta francuski Bernard Guetta, w . tygodniku 
„CExpansion” w maju 1991 r. doszedł do wniosku, iż „przedsiębior
stwa jeszcze nigdy nie poszukiwały tak bardzo jakiejś etyki czy syste
mu wartości”!. W dyskusji redakcyjnej miesięcznika „Znak” prowa
dzonej pod hasłem „Polska 91” Stefan Wilkanowicz zwrócił uwagę, 
że kiedy w Polsce pisze się, iż potrzeba nam nie wartości, ale towa
rów, na Zachodzie aktualne są rozważania o etyce w gospodarce. 
„W nowoczesnej gospodarce rozumie się coraz lep ie j , że najważniej
szym kapitałem jest człowiek i że trzeba najlepiej wykorzystać wszy
stkie jego wartości -  nie tylko inteligencję czy manualną sprawność, 
ale i np. zdolności do współpracy, życzliwość, przyjaźń. Moda na ety
kę ma swoje dwa źródła; jedni uważają, że jest ważna, bo podnosi wy
dajność pracy, inni zaś niepokoją się o wpływ pracy na pracownika” .̂

Wypowiedzi te można łączyć z coraz szerzej dyskutowanym proble
mem etyki poszczególnych zawodów. Etyka zawodowa to etyka szcze-

1 „ Z n a k ” 1991 n r 11 s. 115, 121.
2 Tam że, s. 43-44. ^



gotowa w stosunku do etyki ogólnej. Może oznaczać z jednej strony 
normy (reguły) i opisy szczegółowego postępowania moralnego (etycz
nego) przedstawicieli danego zespołu zawodowego, ułożone w tzw. 
kodeksy, a z drugiej strony -  uznawany i przestrzegany przez przedsta
wicieli danego zawodu zespół norm oraz dyrektyw odnoszących się do 
zachowań i działań wykonywanych w trakcie pełnienia określonych ról 
zawodowych. Niektóre zawody wypracowały mniej lub bardziej 
dokładne wymagania moralne i etyczne wobec swoich przedstawicieli, 
jak np. nauczyciele, lekarze, adwokaci, wojskowi czy dziennikarze.

Jedną z tez Tadeusza Kotarbińskiego z marca 1957 r., w sprawie 
podniesienia poziomu etyki osobistej i moralności w społeczeństwie 
polskim, było nawoływanie do tworzenia w szkołach wyższych katedr 
etyki zawodowej. Kiedy ten wybitny uczony wziął w 1970 r. udział 
w dyskusji o etyce zawodowej, popierał tworzenie kodeksów etyki dla 
różnych grup zawodowych. Kodeksy takie, według Kotarbińskiego, 
nie powinny powtarzać ogólnie przyjętych norm etycznych tzw. po
rządnego człowieka, ale winny zawierać treści etyczne właściwe dla 
danego zawodu^. Również Tadeusz Czeżowski uważał w 1969 r., że 
warto kodyfikować etykę zawodową. Kodeksy etyki zawodowej po
szczególnych grup zawodowych można -  według niego -  „uważać za 
zastosowanie lub interpretację etyki ogólnej w dziedzinie danego za
wodu [...], jeżeli dana norma ogólna rodzi w zastosowaniu do danej 
dziedziny zawodowej sytuacje konfliktowe, trzeba ją uznać za niepo
prawną (fałszywą), jeżeli zaś przeciwnie, daje się zastosować w tej 
dziedzinie, stanowi to argument, że jest poprawna” .̂

Na tle tych rozważań wydaje się słuszne stanowisko Zbigniewa 
Żmigrodzkiego, bibliotekoznawcy zajmującego się od wielu lat etyką 
bibliotekarską, rozszerzającego pojęcie etyki bibliotekarskiej nie tyl
ko na czysto zawodowe sprawy i działania bibliotekarzy. Według 
niego etyka bibliotekarska „stanowi [...] zespół ocen i dyrektyw, okre
ślających postawy oraz zachowania bibliotekarzy jako powinności 
moralne w charakterystycznych dla pracy bibliotecznej sytuacjach: 
w stosunku do społeczeństwa, do czytelników, do własnej biblioteki 
oraz innych bibliotek i wszelkich placówek informacji, do przełożo
nych i współpracowników w zawodzie” .̂

T  K otarbiński: Pisma etyczne. W arszawa 1987 s. 288, 354-357, 467-469.
T  Czeżowstci: Pisma z  etyki i teorii wartości. W rocław  1989 s. 305-306.
Z. Żm igrodzki: Problemy bibliotekarskiej etyki zawodowej. K atow ice 1991 

s. 30; M. Kisilowska: E tyka pracow ników  in fonnacji w Polsce -  czy jest m ożliw a?  
„B iblio tekarz” 1999 n r 5 s. 2-5.



Так zarysowana etyka biblioteczna jako część bibliotekoznawstwa 
zawiera w sobie etykę zarządzania i kierowania biblioteką, etykę p ra-. 
cy, czyli prawa i obowiązki oraz lojalność i odpowiedzialność biblio
tekarzy wobec biblioteki jako systemu społecznego, etykę własności, 
czyli stosunek bibliotekarzy i użytkowników do biblioteki i jej zbio
rów. Wszystko to stanowi problemy niełatwe do rozwiązywania w co
dziennej praktyce bibliotekarskiej. W zakres etyki bibliotecznej 
wchodzi również badanie etyki bibliotekarzy wobec bliższego i dal
szego otoczenia, rzeczywistych i potencjalnych użytkowników biblio
teki, wobec innych bibliotek tego samego i innych typów, wobec 
dostawców materiałów bibliotecznych oraz pozostałych współpracu
jących z biblioteką instytucji i przedsiębiorstw. Elementy etyki winny 
znaleźć się także w marketingu i propagandzie bibliotecznej, szcze
gólnie w jej informacyjnych i perswazyjnych funkcjach wobec otocze
nia. Również wobec państwa, prawa, wspólnot (samorządów regional
nych i lokalnych), szkół, religii i kultury bibliotekarz musi postępować 
etycznie. Jak stwierdzają uczeni etycy, człowiek widzi życie społeczne 
i osobiste swoje oraz innych przez okulary zawodu^.

Z psychologią, socjologią, pedagogiką, ekonomiką, polityką i ety- 
ką biblioteczną związana jest patologia biblioteczna. Pod tym p oję-. 
ciem Z. Żmigrodzki rozumie wszelkie zakłócenia normalnych czyn-. 
ności biblioteki, utrudniające celowe działanie służące zaspokojeniu 
potrzeb użytkowników^. Na złe działanie biblioteki i bibliotekarzy 
mają wpływ: środowisko społeczne i ekonomiczne (niski prestiż za
wodu, niskie płace), niewłaściwe postawy bibliotekarzy, złe stosunki 
wzajemne wśród bibliotekarzy i postawy użytkowników, niewłaściwy 
stosunek do własnej biblioteki, błędy w jej funkcjonowaniu, wadliwe 
metody pracy, brak innowacji i tzw. nowoczesności w bibliotekach. 
A le i użytkownicy wpływają na patologię biblioteczną. Często po 
wykorzystaniu zbiorów czy informacji zapominają, skąd i jak je uzy
skali, odrzucają informację niezgodną z ich wiedzą i uprzedzeniami, 
zamawiają nierzadko książki i inne dokumenty w ogóle im niepo
trzebne, a winą za swoje niepowodzenia obarczają bibliotekarzy^.

M. M ichalik: M oralność pracy. W arszawa 1977.
 ̂ Z . Ż m igrodzk i: Patologia biblioteczna. K atow ice 1996 s. 11.

S. F ine: Reference a n d  resources: the hum an  side. „Journal o f A cadem ic 
L ib rarian sh ip” 1995 n r 1 s. 17 i n.



Po przeczytaniu książki Z. Żmigrodzkiego aż się prosi wystąpić 
z postulatem napisania z kolei książki o dobrej robocie bibliotek 
i bibliotekarzy, opisującej i analizującej cechy na wskroś profesjonal
nej i „przyjaznej użytkownikom biblioteki” .̂ Taka książka mogłaby 
zostać poświęcona swoistej „prakseologii bibliotecznej”. Przykładów 
dobrego funkcjonowania bibliotek jest mnóstwo. Pisał o nich znany 
włoski literat i uczony, Um berto Eco^. Doczekały się publikacji 
wyniki przeprowadzonych w 1995 r. w Szwecji badań sondażowych, 
oceniających jakość usług w 18 bibliotekach publicznych w dużych 
miastach. Studenci wydali dobrą opinię książnicom, z których korzy
stają, uznali też, że biblioteki te mają bogate zbiory, stwarzają m oż
liwości wypożyczeń międzybibliotecznych, ułatwiają dotarcie do 
międzynarodowych sieci informacyjnych (np. Internetu), a także 
do sieci krajowych oraz regionalnych; zapewniają również właściwe 
warunki do nauki w czytelniach, w których można liczyć na fachową 
i miłą obsługę ze strony bibliotekarzy^. Biblioteki publiczne w Szwe
cji biorą udział w rządowym programie Sweden Senior-Net, którego

' Z. Ż m igrodzki; Patologia biblioteczna. K atow ice 1996 s. 12.
2 U. Eco: O bibliotece. W roclaw  1990 s. 33.
 ̂ A. Ericson: The public libraries an d  the university students. „Scandinavian 

Public Library Q uarte rly” 1996 n r 3 s. 15-18.



celem  jest zachęcanie i wdrażanie osób starszych do posługiwania się 
komputerami^.

Jak wiadomo chociażby z podstawowych prac T. Kotarbińskiego 
jako twórcy polskiej odmiany prakseologii, przedmiotem tej nauki 
jest sprawność działania, czyli jest to nauka o dobrej robocie^. Nauka 
ta bada warunki sprawności wszelkich działań; poszukuje na ten 
temat uogólnień, interesuje się formami działań, typologią działań, 
m.in. z punktu widzenia ich skuteczności, docieka przyczyn powodze
nia i niepowodzeń w pracy, formułuje przestrogi i zalecenia -  tzw. 
prakseologiczne dyrektywy działania. Podstawą tych ostatnich jest 
wiedza o następstwach zdarzeń, które występują stale lub są prawdo- 
podobne^.

W bibliotece jako systemie występują dziesiątki zdarzeń i różno
rakich działań. Mogą one mieć charakter zdarzeń i działań niekorzy
stnych czy nieskutecznych i wtedy możemy mówić o patologii biblio
tecznej, ale mogą one w wyniku naukowych badań mieć też cechy 
dobrej roboty. Tak więc prakseologia biblioteczna to część bibliote
koznawstwa badająca sprawne działanie biblioteki. Z prakseologicz- 
nego punktu widzenia wyszła Maria Dembowska, tworząc definicję 
nowoczesnego bibliotekoznawstwa i jego przedmiotu badań^.

Każde działanie ludzkie winno być racjonalne. W działaniach za
równo gospodarczych, jak i technicznych, wyróżnia się w zasadzie 
dwa typy racjonalności;

1) racjonalność gospodarczą, dotyczącą całego procesu gospoda
rowania, którego celem  jest osiągnięcie celów gospodarczych;

2) racjonalność techniczną, która dotyczy minimalizacji nakła
dów, stanowiąc miarę celowości produkcji (usług).
“  W praktyce działań przedsiębiorstw czy instytucji istnieje niebez

pieczeństwo pomieszania obu typów racjonalności^. To samo może 
się zdarzyć w bibliotece, ponieważ technika i gospodarowanie w bi-

4 M. W csotowska-Sanden: Dyktatura komputera. „Polityka" 1997 nr 10 s. 28 i n. 
^ T. K otarbiński; Traktat o  dobrej robocie. W rocław  1955.
^ T. Pszczotowski: M ała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. W ro

claw  1978 s. 179-181.
 ̂ M. D em bow ska: N ow y kszta łt b iblioteki i now oczesne bibliotekoznawstwo. 

„S tud ia  o K siążce” 1972 T. 3 s. 309-310; Taż: Bibliologia. Bibliografia. Informacja  
naukow a. Wybór prac. W arszawa 1999 s. 49-57.

* J. K olpiński: Człowiek. G ospodarka. Środowisko. Przestrzeń. W arszawa 
1978 s. 77-78.



bliotece to nie to samo, со racjonalizacja procesów bibliotecznych 
i celów biblioteki.

Podejście prakseologiczne można wykuizystać do udoskonalenia 
organizacji zarządzania i kierowania biblioteką. Każde przedsięwzię
cie powinno być poprzedzone analizą jego treści i zastosowania. 
Następnie należy określić cele i metody wprowadzenia tego przedsię
wzięcia. Elementem takiego modelu zarządzania jest także określe
nie sposobu zarządzania, stopnia centralizacji i decentralizacji 
poszczególnych czynności.

- - Prakseologia biblioteczna m oże i powinna badać oraz wyjaśniać 
problemy działalności bibliotek wszelkich typów i udzielać odpow ie
dzi na szereg pytań naukowych. Jej zainteresowania obejmują:
• pojęcie „dobrej roboty” w bibliotece;
•  cel i zakres badań „dobrej roboty” w bibliotece;
• wpływ infrastruktury społecznej i ekonomicznej na sprawne dzia

łanie bibhotek; I
• ogólne i szczególne przyczyny zjawisk prakseologicznych w bi-. 

bliotece;
. • wpływ sprawnego działania biblioteki na postawy i zachowania 

pracowników biblioteki;
• wpływ sprawnego działania biblioteki na postawy oraz zachowa

nia użytkowników i odwrotnie -  wpływ postaw i zachowań użyt
kowników na sprawne działanie biblioteki;

• formy sprawnego działania biblioteki i ich ulepszanie poprzez 
zmiany oraz innowacje; - -

• wykorzystanie racjonalizacji pracy bibliotek i bibliotekarzy do 
sprawnego ich działania^. ' ' , , ' i '
Na innowacyjność bibliotek, podobnie jak innych instytucji

i przedsiębiorstw, mają wpływ różne czynniki. Jerzy Baruk wylicza ich 
co najmniej dziesięć. Są to m.in. takie czynniki, jak:
• funkcjonowanie całokształtu gospodarki kraju;
• system ekonomiczno-finansowy;
• polityka przemysłowa, naukowa i techniczna państwa;

_ • pozycja instytucji (przedsiębiorstwa) w branży w kraju i za granicą;
_ • zasoby rzeczowe, osobowe, finansowe oraz informacyjne instytu

cji (przedsiębiorstwa);
• skłonność kierownictwa do stosowania innowacji w zarządzaniu 

wraz z umiejętnością w tym zakresie;

Z. Żmigrodzki: Racjonalizacja pracy bibliotecznej. Katowice 1986 s. 155.



• zasób wiedzy ogólnej, technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej
pracowników;

•  praktyczne umiejętności i doświadczenie pracowników;
• gotowość kierownictwa i pracowników do tworzenia innowacji;
•  czynniki polityczne sprzyjające innowacjom lub je utrudniające^. _

D o badań z zakresu prakseologii bibliotecznej można wykorzysty
wać wszystkie techniki badawcze stosowane w nauce. Od prostych 
obserwacji, eksperymentów, do modeli matematycznych i symulacji 
komputerowych. Zastosowanie teorii masowej obsługi w bibliotece 
wymaga przeprowadzenia co najmniej kilku podstawowych działań. 
Najpierw trzeba przeanalizować technologię pracy bibliotecznej i jej 
następstwa. Potem wydzielić poszczególne agendy procesu pracy, 
które funkcjonują na zasadach systemu masowej obsługi -  np. wypo
życzalnię, czytelnię, magazyn. Trzeba też zebrać dane statystyczne 
dotyczące tych roboczych procedur, które okażą się podstawowymi 
dla danej części pracy. Koniecznie należy też określić czas potrzebny 
do realizacji jednego działania bądź liczbę działań przypadających na^ 
jednego pracownika w określonym czasie.

Jedną z technik badawczych może być wypracowana przez teorię 
masowej obsługi matematyczna teoria kolejek. Teoria kolejek stoso
wana jest od wielu lat w różnych sytuacjach oczekiwania na coś przez 
człowieka. Każde oczekiwanie jest nieproduktywne i oznacza stratę 
czasu przez oczekującego. Takie sytuacje możemy obserwować rów
nież w działalności bibliotek. Użytkownik m oże oczekiwać w czytelni 
biblioteki na wolne miejsce, w wypożyczalni na książkę, bądź znaleźć 
się w całym łańcuchu oczekujących na rzadkie, a wypożyczone dzieła. 
Również bibliotekarze mogą znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy na 
ustalonej drodze książki wewnątrz biblioteki pojawią się jakieś prze
szkody, np. zmuszony do oczekiwania m oże być bibliotekarz opra
cowujący nabytki pod względem formalnym. Szczególnego znaczenia 
nabiera teoria kolejek w coraz bardziej automatyzowanych syste
mach obsługi użytkowników bibliotek, gdyż nawet urządzenia tech
niczne winny mieć jak najkrótsze czasy przestojów. Podstawowe dane 
w teorii kolejek to długość kolejki (strumienia zgłoszeń), czyli praw
dopodobieństwo odstępów między kolejnymi zgłoszeniami; prawidła 
oczekiwania, zgłoszenia najdłużej lub najkrócej oczekujące; prawidła 
obsługi, czyli prawdopodobieństwo takich zmiennych losowych, jak

10 J. B aruk: Innow acyjność polskiego przedsiębiorstwa. „Z agadnien ia  Naui<o- 
znaw stw a” 1998 z. 2 s. 231.



czas obsługi, istnienie przerw w obsłudze, długość przerw między 
poszczególnymi usługami itp. Zasadniczy cel teorii kolejek stanowi 
podanie charakterystyk prawdopodobieństwa systemu obsługi w bi
bliotece -  np. przez rozkłady czasu oczekiwania na rozpoczęcie 
obsługi, czasu przebywania zgłoszenia w systemie, liczbę zgłoszeń  
oczekujących w kolejce, prawdopodobieństwo zastania bibliotekarza 
gotowego do wykonania zawodowej czynności (tj. wolnego, nie zaję
tego jakąś czynnością) czy dostępu do urządzenia technicznego, 
które jest niezbędne w obsłudze itp.i^. -

11 W. A. Bocchino: Systemy informacyjne zarządzania. W arszawa 1975 s. 237 i n.



3 5 . INFORMOLOGIA BffiLIOTEKI

Podobnie jak prakseologia, również informologia jest dyscypliną 
naukową badającą szeroko rozumiany przedmiot badań. Przedmio
tem tym jest informacja. Jakkolwiek ją się rozumie, istnieje ona 
i podlega badaniu. Informacja występuje także w bibliotece i pro
cesach bibliotecznych. Na niej, podobnie jak na energii i materii, 
opiera się działanie systemu-biblioteka. Dlatego wydaje się słuszne 
potraktowanie informologii jak części bibliotekoznawstwa, tak samo 
jak filozofii czy ekonomiki biblioteki. Informologia biblioteki to 
nauka, w której przedmiotem badań jest informacja występująca 
w bibliotece i procesach bibliotecznych. D o szczegółowych zadań 
informologii biblioteki należą badania naukowe podejmowane nad;
• opisem  oraz wyjaśnieniem pojęcia informacji i procesów informa

cyjnych w bibliotece;
• strukturą bibliotecznych procesów informacyjnych;
• optymalizacją systemu informacyjnego biblioteki;
• wpływem techniki na procesy informacyjne w bibliotece;
• likwidowaniem luk informacyjnych w bibliotece w zakresie infor

macji -  objaśniających, interpretacyjnych i realizacyjnych’;
• potrzebami informacyjnymi biblioteki jako systemu;

■ P. Sienkiewicz: A naliza  systemowa. W arszawa 1993 s. 143.



wieloletnią stiategią infoimaty/^acji i autumatyzacji piuuesów iii-. 
formacyjnych w bibliotece;
udziałem biblioteki w międzynarodowej, krajowej, regionalnej 
i lokalnej infrasferze2.

2 J. R atajew ski: Wybrane problem y m etodologiczne inform ologu nauki (infor
m acji naukow ej). K atow ice 1994 s. 15.



3 6 . BffiLIOTEKOZNAWSTWO 
NAUKA ŚCISŁA CZY 
SPOŁECZNA?

Charakterystyczną cechą polskiego bibhotekoznawstwa między
wojennego lat 1918-1939 było oddziaływanie indywidualności nauko
wych -  osób z wykształceniem często innym niż bibliotekoznawcze 
(M. Kulikowski, K. Piekarski, A . Łysakowski, J. Muszkowski, S. Vrtel- 
-W ierczyński, A. Birkenm ajer). D zięki nim powstała rozległa  
perspektywa badań przynależnych do nauki o książce i bibliotece, 
z tendencjami do ich specjalizacji i wyraźną przewagą ujęcia bibliolo- 
gicznego (księgoznawczego). W  zasadzie można mówić, że w tym 
czasie istniało wiele różnych modeli bibliotekoznawstwa, terminolo
gii, metod i technik badawczych. N ie było jednak takiego uczonego 
bibliografa czy bibliologa, który negowałby istnienie bibliotekoznaw
stwa. Również bibliotekarze praktycy (J. Grycz, M. Łodyński, A. Ły
sakowski) widzieli potrzebę zbudowania teoretycznej podbudowy 
bibliotekarstwa. Instytucjonalnym zapleczem tego kierunku badaw
czego stało się Studium  Pracy Społeczno-O światowej Wolnej 
W szechnicy Polskiej, jedynej uczelni typu uniwersyteckiego, kształcą
cej bibliotekarzy oświatowych na poziom ie wyższym Wprawdzie re
dakcja „Przeglądu B ibliotecznego” w 1927 r. deklarowała, iż „będzie

1 B ibliotekarstwo polskie  1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwór
ców. O prać . M. D em bow ska. W arszaw a 1995. W  indeksie autorsko-przedm io to- 
wym hasło  B ibliotekoznaw stw o  odsyła się do liasta Bibliologia.



miał [on -  przyp. Red.] charakter czasopisma naukowemu, puświęco- 
nego teorii i praktyce bibliotekarstwa w szerokim tego znaczeniu”2, 
ale równocześnie łączono ten przedmiot zainteresowań redakcji z bi- 
bliologią i bibliografią. A. Łysakowski w liście do M. Łodyńskiego 
w sierpniu 1931 r. informował: „Chciałbym mieć o wiele więcej czasu 
na obkuwanie podstaw bibliotekarstwa, podstaw teoretycznych, inny
mi słowy najbardziej by mi dogadzało przejście od bibliotekarstwa 
i bibliografii [praktycznej] do -  bibliologii” .̂ Jedynie Leon Bykowski, 
zapomniany bibliotekoznawca polski, w opracowanym przez siebie 
programie kursu dla pracowników Biblioteki Publicznej m.st. War
szawy w 1930 r. potraktował bibliotekoznawstwo jak odrębną naukę
0 bibliotece. W kilka lat później, wyodrębniając z bibliotekoznawstwa 
politykę biblioteczną, która według niego była „sztuką umiejętnego 
rządzenia i kierowania sprawami bibliotecznymi” (w tym kontekście 
przywołać można definicje bibliotekoznawstwa W. Górskiego z 1862 
r. i Marii Dembowskiej z 1972 r.), Bykowski uznał, że podstawy teo
retyczne tej nauki należy budować na osiągnięciach socjologii stoso
wanej i nauk pomocniczych, takich jak księgoznawstwo, włącznie 
z bibliotekoznawstwem, bibliografią, nauką administracji i prawa, 
nadto ze statystyką, naukową organizacją pracy, geografią, historią, 
pedagogiką itd.4.

W latach trzydziestych X X  w. w iele nowych propozycji ba
dawczych wniosła Helena Radlińska. D la niej główną kategorią ba
dawczą nauki o bibliotece były; biblioteka oświatowa jako najważ
niejsze ogniwo pracy kulturalnej w społeczeństwie oraz czytelnik
1 zbiory biblioteczne^. Ciągle jednak bibliotekoznawstwo uważano za 
nieodłączną część bibliologii. Od kandydatów na kierownicze stano
wiska w bibliotekach naukowych wymagano przede wszystkim „prac 
naukowych”, „szczególnie z zakresu bibliologii” .̂ D o 1939 r. nie po
wstała spójna teoria polskiego bibliotekoznawstwa. Najwięcej publi
kacji dotyczyło praktyki bibliotekarskiej, nade wszystko w zakresie 
prac organizacyjnych i metodycznych'^. ' ~  ■

2 Z . G aca-D ąbrow ska: Bibliotekarstwo I I  Rzeczypospolitej. W rocław  1983 
s. 211.

Bibliotekarstwo p o l s k i e s. 59.
^ Z. G aca-D ąbrow ska: O p. cit. s. 213-214; 216-217.

Tamże, s. 219-221.
Bibliotekarstwo polskie..., s. 134, 168.
Z . G aca-D ąbrow ska: Zarys rozwoju n a u k i o bibliotece w Polsce do  1939 ro

ku. W: Bibliotekoznawstwo. T. 19. Pod red . A . Żbikow skiej-M igoń. W roclaw  1995 
s. 25-26. ■ -----



Po 1945 г. sytuacja bibliotekoznawstwa polskiego i jego podbudowy 
teoretycznej nie uległa zmianie. W dalszym ciągu uważano, że biblio
tekoznawstwo dokumentuje i ustala naukowo zasady i normy bibliote
karstwa, ale podbudowy teoretycznej szukano w bibliologii. Taką 
postawę reprezentował Jan Muszkowski. N ie znajdziemy hasła Bi
bliotekoznawstwo  w skorowidzu przedmiotowym do jego pracy Zycie 
książki (Wyd. 2. 1951), fundamentalnej dla polskiej bibliologii. W in
nym, nie publikowanym za życia dziele Wstęp do socjologii książki, teo
ria książki w ujęciu socjologicznym obejmuje również problemy bi
bliotekarzy i bibliotek uznanych za ogniwa procesu bibliologicznego^. _ 
Identyczne stanowisko zajmował uczeń Muszkowskiego, K. Głom- 
biowski. W  tym samym czasie, w 1961 r., kiedy K. Głombiowski i jego 
uczeń, K. Migoń, głosili, że bibliotekoznawstwo nie ma charakteru 
naukowego, na konferencji w Rogowie poświęconej sprawie działal
ności i rozwoju bibliotek Stanisław Kubiak stwierdzał: „dla nas 
bibliotekarzy oczywistym jest fakt, iż bibliotekoznawstwo stanowi 
odrębną dyscyplinę naukową, posiadającą swój własny zakres badaw
czy i stosującą własne metody” .̂ Z  tezą K. Głombiowskiego polemi
zował także Władysław Piasecki, powołując się na prace biblioteko- 
znawców zagranicznych: twórcę pięciu praw wiedzy o bibliotece S. R. 
Ranganathana oraz Hermana J. de VIeeschauvera, którzy dowodzili, 
że bibliotekoznawstwo jako samodzielna dyscyplina naukowa po
wstało jeszcze w X IX  wieku i ma swoje zaplecze teoretycznelo. 
Z  przeciwnym zdaniem wystąpił K. Migoń, który twierdził w 1964 r.: 
„czyż można zresztą w nieskończoność badać mniej lub bardziej nau
kowo problemy biblioteki? Czy ilość zagadnień nie wyczerpie się do 
końca? I jeżeli bibliotekoznawstwo ma ograniczyć się wyłącznie do 
problematyki bibliotecznej, czym będzie się wtedy różniło od biblio- 
tekarstwa?”!!. Jeszcze w 1971 i 1976 r. twórcy haseł w encyklopediach 
poświęconych książce i polskiemu współczesnemu bibliotekarstwu 
uważali teoretyczne założenia bibliologii za podstawę biblioteko-

* J. M uszkow ski: Wstęp do socjologii książki. „S tudia o K siążce” 1972 T. 3 
s. 89-152.

9 M ateriały z  K onferencji Rogowskiej w sprawie działalności i rozwoju biblio
tek. W arszaw a 1962 s. 164.

10 W. Piasecki: Bibliotekoznaw stw o w cudzysłowie czy bez cudzysłowu?  „Prze
gląd B iblio teczny” 1963 z. 3/4 s. 151-155.

11 G egenstand un d  M ethoden der B ibliotheksw issenschaft unter besonderer 
B eriicksichtigung der B ibliotheksw issenschaft ais H ochschuldisziplin. Leipzig 
1963. Rec.: K. M igoń „R oczniki B ib lio teczne” 1964 z. 3/4 s. 539-547.



z n a w s t w a l 2 .  W latach osiemdziesiątych K. Migoń zmienił zdanie. 
Uznał bibliotekoznawstwo za samodzielną dyscyplinę naukową, 
mającą własne pola badawcze, które tylko w części wspólne są z bi- 
bliologiąl3.

W Stanach Zjednoczonych i innych zachodnich krajach istnieją 
w zasadzie dwie szkoły naukowe, różniące się określeniem charakteru 
bibliotekoznawstwa (ang. library science). Jedna wychodzi z założenia, 
że bibliotekoznawstwo jest nauką ścisłą, w której można stosować 
metody i techniki nauk ścisłych, czyli mierzenie i liczenie. Biblioteka, 
według tej szkoły, jest tworem naturalnym rządzonym przez ogólne  
prawa odkrywane przez naukę o bibliotece. Teorie i prawa właściwe_ 
naukom ścisłym pozwalają badaczowi wyjaśniać, przewidywać i kon-_ 
trolować działania biblioteki (takie stanowisko w 1966 r. reprezento
wał np. M. H. Harris). Druga szkoła twierdzi, że bibliotekoznawstwo 
jest nauką humanistyczną, zatem „nauką, w której poszukiwanie pra
wa jest pedantyczną słabością”, ponieważ należy do nauk o kulturze 
(to stanowisko reprezentuje Joseph P. Natoli, 1982 rok). Jest to bar
dziej nauka analizowania i rozumienia, niż uczenia rzemiosła (wypo
wiedź Magnusa Torstenssona z 1997 r.). John Wilkenson pisał w 1983 r., 
że bibliotekarstwo, choć pomaga sobie informatyką i nauką o in
formacji, nie może jednak odejść od badania jakości zbiorów, czyli li
teratury oraz zagadnień etyki, czyli prawa autorskiego i c e n z u r y i ^ .  

Natomiast według Roberta M. Hayesa, bibliotekarstwo to zawód 
związany z ochroną dokumentów wytworzonych przez społeczeń
stwo, zapewniający dostęp do ich zawartości, a „nauka o bibliotece 
(bibliotekoznawstwo) to nauka o informacji naukowej (ang. informa
tion science) -  (która) jest teoretycznym studium własności zapisanych 
symboli i znaczenia, w jakim są one przetwarzane”. Bibliotekarstwo 
stanowi podstawę badań teoretycznych nad przetwarzaniem informacji 
w b i b l i o t e c e i 5 .  Inni amerykańscy bibliotekoznawcy traktują bibliote
koznawstwo jako dyscyplinę stosowaną, która ma wątłe podstawy

^'^Encyklopedia wiedzy o książce. W roclaw 1971 szp. 1588-1592; E ncyklope
dia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. W roclaw  1976 s. 80-81.

K. M igoń: O badaniach bibliologicznych w USA. „R ocznik  B iblioteki N a
rodow ej” 1983 T. 15 s. 358; Tenże: N auka  o książce. W rocław  1984 s. 203 i n.

l'* Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów inform acji n a u k o 
wej. Kraków  1998 s. 100.

1-“' R . M. H ayes: In form ation science and  librarianship. In: Encyclopedia o f  
Library History. New York 1994 s. 275; M. Torstensson: Biblioteki i społeczeństwo. 
W: Światowa strategia edukacji bibliotekarzy..., s. 96-97.



teoretyczne i mało skuteczną m etodologię b a d a w c z ą R o b e r t  Swan
son natomiast uważa, że nauka o bibliotece (ang. library science) to 
dyscyplina, „której główne zainteresowania koncentrują się na m eto
dach i problemach pozyskiwania, organizacji i zapewnienia skutecz
nego dostępu do zarejestrowanej informacji”!̂ . -  ^

O le Harbo z Danii uważa, że rozwój dyscypliny „bibliotekoznaw
stwo i informacja naukowa” nastąpił na podstawie bibliotekarstwa, 
które w minionym dziesięcioleciu zostało „unaukowione” poprzez 
prowadzenie badań naukowych, tworzenie poddyscypłin naukowych, 
organizowanie konferencji naukowych itp.i^.

W Rosji jeszcze w latach siedemdziesiątych na temat charakteru 
bibliotekoznawstwa toczył się spór między środowiskiem moskiew
skim i leningradzkim (petersburskim). Bibliotekoznawcy moskiewscy 
uznawali bibliotekoznawstwo za samodzielną dyscyplinę naukową, 
równą innym naukom i mającą własną teorię, natomiast leningradzcy 
uważali, że bibliotekoznawstwo to technika praktycznego działania^®.

Tak więc wyraźnie zarysowały się dwa stanowiska badaczy wobec 
charakteru bibliotekoznawstwa.

Bibliotekoznawstwo jest nauką stosowaną (praktyczną, niektórzy 
nawet sądzą, że techniczną), nic posiadającą charakteru teoretyczne
go bądź mającą słabe podstawy teoretyczne. Jest więc raczej prakty
ką optymalnego działania, opartego na metodach i technikach nauk 
stosowanych (praktycznych), bez konieczności podbudowy fiiozoficz-. 
nej czy socjologicznej. Można w tym miejscu nawiązać do wypowie
dzi Johna Bernala ze znanego dzieła Nauka w dziejach (Warszawa 
1957), iż głównym zadaniem każdego uczonego jest wskazywanie, jak 
trzeba pewne rzeczy robić. Bibliotekoznawstwo byłoby więc nauką 
wskazującą, co trzeba robić, aby biblioteka jako system (instytucja, 
organizacja) działała maksymalnie dobrze. To pogląd pierwszej gru
py bibliotekoznawców. Inaczej widzą tę sprawę bibliotekoznawcy 
stwierdzający, że bibliotekoznawstwo z dotychczasowym dorobkiem

'f’ C h. D . E m ery: Buyers a n d  borrowers. New York 1993 s. 18S. Rec.: J. W oj
ciechow ski. „P rzeg ląd  B iblio teczny” 1995 z. 2 s. 200. i

Cyt. za С. D aniłow icz: Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości. W arszawa 
1996 s. 155.

0 .  H arbo : R ola kształcenia dla przyszkm 'i bibliotekarstwa europejskiego. 
W: Św iatowa strategia edukacji bibliotekaizy..., s. 69.

1. F rum in: Bibliotekovedenie: ob'ekt. predm et, funkcii. „B ib iio tekar'” 1977 
nr 2 s. 65-68 Por. Slovar' bibliotećnych terminov. M oskva 1976 s. 23; Knigovede- 
nie. E nciklopediceskij slovar'. M oskva 1982 s. 56.



naukowym można uznać także za naukę teoretyczn4. Pozwala ona 
bowiem na ustalanie teoretycznych podstaw istnienia biblioteki i bi
bliotekarstwa; posiada własny zbiór pojęć, kategorii, praw i hipotez, 
umożliwiających ustalenie funkcjonalnych, strukturalnych i innych 
cech biblioteki i jej działalności. Ponadto jej stwierdzenia umożliwia
ją przewidywanie zdarzeń w systemie „biblioteka”.

Sądzę, że można oba stanowiska pogodzić, uznając biblioteko 
znawstwo za dyscyplinę naukową o charakterze kompleksowym (in
terdyscyplinarnym). Można więc powiedzieć, że bibliotekoznawstwo 
to nauka kompleksowa o bibliotece i procesach bibliotecznych, trak
tująca bibliotekę jako system spoleczno-techniczny (socjotechnicz
ny), badająca i ustalająca historyczne, współczesne i przyszłe funkcje 
społeczne biblioteki w społeczeństwie.

Bibliotekoznawstwo jako nauka interdyscyplinarna (kom plekso
wa) ma równocześnie charakter nauki:
• teoretycznej (podstawowej), ustala bowiem sens istnienia i histo 

rię biblioteki jako systemu (instytucji, organizacji) oraz prawidło
wości jego działania;

• stosowanej (praktycznej), ponieważ opracowuje i ustala wska
zówki dla realizacji procesów bibliotecznych i ich rozwoju w przy- _ 
sztości;

• normatywnej -  ze względu na ustalanie oraz opracowywanie 
norm i reguł sprawnego działania biblioteki.



3 7 . BffiLIOTEKOZNAWSTWO 
A INNE NAUKI-

We współczesnej nauce wiele nowych odkryć dokonuje się na 
pograniczu różnych dyscyplin naukowych. Podobnie jest z bibliote
koznawstwem i stąd wywodzą się liczne związki bibliotekoznawstwa 
z innymi naukami. Bibliotekoznawstwo łączą też z nimi stosowane 
przez nie metody i techniki badawcze. W 1970 r. O. C. Ćubarjan 
przewidywał „przyszłość bibliotekoznawstwa w rozwoju wzajemnych, 
interdyscyplinarnych związków, które wzbogacają bibliotekoznaw
stwo teoretycznie”!. Bibliotekoznawstwo jako nauka ma szereg róż
nych powiązań z innymi naukami. Można wymienić co najmniej 40 
takich dyscyplin, ale najważniejsze i najściślejsze są związki z biblio- 
logią, informologią nauki (informacją naukową), kulturoznawstwem, 
pedagogiką, socjologią, psychologią, logiką, językoznawstwem czy 
naukoznawstwem oraz z niektórymi naukami ścisłymi i technicznymi, 
jak matematyka, statystyka, informatyka, elektronika czy architektura.

D o nauk najściślej związanych z bibliotekoznawstwem -  ze wzglę
du na przedmiot badań, jakim jest biblioteka i bibliotekarstwo -  na
leżą bibliologia, bibliografia, informologią nauki, teoria komunikacji 
społecznej oraz informatyka. Nauki te mają wobec bibliotekoznaw
stwa charakter komplementarny. D o nauk wzbogacających teorię 
i m etodologię bibliotekoznawstwa można również zaliczyć filozofię,

1 Cyt. za: Bihliotekovedceskie issledovanija. M oskva 1978 s. 17.



kulturoznawstwo i naukoznawstwo, zaś du nauk ułatwiających w p ro-, 
wadzanie teorii bibliotekoznawstwa do praktyki -  należą: literaturo
znawstwo, prawo, ekonomia, teoria zarządzania i organizacji, a także 
semiotyka.

Bibliologię (księgoznawstwo), która tradycyjnie nazywana była 
nauką o książce i procesach tworzenia, obiegu i użytkowania książki 
(procesach bibliologicznych), próbuje się w ostatnich latach określać 
jako naukę o komunikacji pisanej^. W obu przypadkach związek 
bibliologii z bibliotekoznawstwem jest bardzo ścisły, gdyż obie dyscy
pliny badają rzeczy i zjawiska występujące w komunikacji społecznej: 
teksty pisane (graficzne) i bibliotekę, która je gromadzi, przechowuje 
i udostępnia. - _ _  _ .

Bibliografia jako nauka zajmuje się teorią i praktyką tworzenia 
oraz wykorzystywania spisów bibliograficznych, a także ich udziałem  
w komunikacji społecznej. Informacja bibliograficzna obsługuje -  
podobnie jak biblioteka i działalność informacyjna -  gospodarkę, 
technikę, naukę i kulturę. Tak też jest z informacją naukową (infor- 
mologią nauki), która zajmuje się badaniem miejsca, roh i znaczenia 
informacji (wiadomości), danych w komunikacji naukowej i technicz
nej -  podobnie jak biblioteka, która informacje z zakresu nauki 
i techniki gromadzi, przechowuje i udostępnia. Wszystkie te dyscypli
ny naukowe łączy informacja i działalność informacyjna. Wzajemne 
relacje trzech dyscyplin i ich przedmioty badań można przedstawić za 
pomocą schematu kołowego (rys. 7).

O znaczen ia  zakresów :

I 1. D zia ła ln o ść  in form acyjna w b ib lio tece .
I  2. D zia ła ln o ść  b ib liograficzna  w b ib lio 

tece .
I 3. D o sta rczan ie  dokum entów  naukowych 

i technicznych d la celów  inform acji 
naukow ej.

' 4. D zia ła ln o ść  in fo rm acy jno-b ib liogra
ficzna poza b ib lio teką .

5-7. D zia ła ln o ść  charak tery sty czn a  tylko 
d la b ib lio g rafii, b ib lio tek i i in form acji 
naukow ej.

Rys. 7. Bibliotekoznawstwo -  bibliografia -  informacja naukowa: wzajemne relacje

2 K. M igoń: O nazwie dyscypliny, którą uprawiamy. „P rzegląd  B iblioteczny” 
1993 z. 1/2 s. 112.



z  psychologią bibliotekoznawstwo jest związane poprzez zbiory 
biblioteczne i osoby zapewniające funkcjonowanie biblioteki oraz 
przez użytkowanie zbiorów. Materiały biblioteczne, przede wszyst
kim książki i czasopisma, wpływają na motywy, postawy i zachowania 
człowieka, oddziałują na jego psychikę, zaś metody i osiągnięcia psy
chologii bibliotekoznawca m oże wykorzystać w badaniacłi cech umy
słowych i charakterologicznych bibliotekarzy oraz użytkowników, 
w kategoryzacji czytelników, obserwacji i opisie reakcji ludzi na zmia
ny w bibliotece, ustalaniu potrzeb czytelniczych oraz informacyjnych, 
a zwłaszcza form wywoływania i zaspokajania takich potrzeb. 
M ówiąc inaczej, bibliotekoznawcę winny interesować z pozycji psy
chologii wszystkie właściwości i prawidłowości rządzące procesami 
poznawczymi, odbiorem i rozumieniem uzyskanych treści oraz psy
chiką bibliotekarzy i użytkowników.

Niektórzy bibliotekoznawcy uważali i uważają, że biblioteko
znawstwo jest najściślej związane z pedagogiką jako nauką ze wzglę
du na wychowawcze i oświatowe funkcje bibliotek^. Biblioteki stano
wią w ogólnym systemie oświaty i wychowania jego część zasadniczą 
(integralną). Biblioteka współdziała z innymi instytucjami oświaty 
szkolnej, takimi jak przedszkola i szkoły wszystkich stopni, z instytu
cjami oświaty pozaszkolnej umożliwiającymi kształcenie ustawiczne, 
z rodziną, placówkami upowszechniania kultury, ze środowiskiem lo
kalnym. Biblioteka wpływa wychowawczo na ludzi przez swoją orga
nizację, sprawną działalność i posiadane zbiory. Bibliotekoznawstwo 
przejęło z pedagogiki m.in. technikę analizy niektórych dokumentów  
piśmienniczych: prac literackich, wypowiedzi o przeczytanych książ
kach, dzienników czytelniczych. Dokumenty tego typu mogą powsta
wać na zam ówienie bibliotekoznawcy -  chodzi zwłaszcza o recenzje, 
dzienniki lektur, autobiografie, opisy kontaktów z bibliotekami itp. 
Na gruncie związków bibliotekoznawstwa z pedagogiką ukształtowała 
się pedagogika biblioteczna.

Z  socjologii bibliotekoznawstwo zaczerpnęło takie podstawowe 
określenia, jak pojęcie instytucji czy grupy społecznej. Większość 
polskich bibliotekoznawców traktuje bibliotekę jak instytucję spo
łeczną działającą w określonym celu. Z biblioteką związane są różne 
grupy społeczne, inaczej mówiąc -  kategorie użytkowników bibliotek 
i bibliotekarze. Każdy użytkownik biblioteki należy do jakichś grup

J. V. G rigoriev: Bihliotekovedenie i jego m esto  v sistem e nauk. „Sovctskoe 
B ib lio tek o v ed en ie” 1989 n r  6 s. 26-36.



społecznych. M oże być dzieckiem, kobietą, mężczyzną określonej 
grupy wiekowej i środowiska geograficznego, uczniem, studentem, 
nauczycielem, inżynierem, uczonym, pracownikiem w swojej grupie 
zawodowej, kierownikiem czy menedżerem, członkiem rodziny bądź 
innej jeszcze grupy, np. koleżeńskiej, politycznej albo hobbystycznej. 
Badania socjologiczne nad małymi i dużymi grupami społecznymi lub 
nad instytucjami mogą być i są niezwykle użyteczne dla biblioteko- 
znawców i odwrotnie: badanie ich przez bibliotekoznawców na tere
nie biblioteki oraz w jej otoczeniu może także przynieść korzyści dla 
wiedzy socjologicznej. Badania nad tzw. przywódcami (liderami) i ich 
rolą w grupach społecznych przyniosły ciekawe spostrzeżenia na 
temat rozszerzania się informacji o bibliotece i jej zbiorach oraz 
kształtowania się grup czytelniczych. Analizy socjologiczne i bibliote- 
koznawcze poświęcone np. roli telewizji w rozwoju czytelnictwa w bi
bliotekach czy wiedzy o bibliotekach, związkom bibliotek z oficynami 
wydawniczymi, księgarniami lub innymi instytucjami kultury, mogą 
znacznie rozszerzyć wiedzę o roli i znaczeniu tych instytucji w kultu
rze danego środowiska, regionu czy kraju.

Ostatnio coraz ściślejsze związki zaczynają łączyć bibliotekoznaw
stwo z ekonomią jako nauką. Ekonomia decyduje współcześnie o ist
nieniu czy nieistnieniu albo o rozwoju danej biblioteki. Budżety bi
bliotek różnych typów muszą być racjonalnie projektowane i realizo
wane. Dlatego bibliotekoznawcy i bibliotekarze kierujący biblioteka
mi muszą się stale dokształcać w zakresie nowych rozwiązań ekono
micznych, jak również szkolić personel biblioteki w tym zakresie, nie 
zapominając o użytkownikach. Ci ostatni powinni poznać problemy 
ekonomiczne bibliotek, gdyż najczęściej od nich zależy byt biblioteki. 
Trzeba więc ciągle śledzić i badać zmieniające się potrzeby użytkowni
ków oraz wprowadzać nowe rodzaje usług bibliotecznych. Zasady 
ekonomiczne winny kierować zarządzaniem współczesnymi bibliote
kami -  tym bardziej, gdy narasta problem komercjalizacji usług biblio
tecznych. Ze względu na fakt, iż na świacie informacja i usługi infor
macyjne traktowane są coraz szerzej jako towar (prywatny, społeczny 
czy państwowy), również bibliotekoznawstwo musi czerpać z ekonomii 
wiedzę o kupnie i sprzedaży towarów, o przychodach i rozchodach, 
o zysku i stracie, bilansie i księgowości. Dla niektórych bibliotek 
dostrzegalnym problemem jest już pogoń za zyskiem z równoczesnymi 
niekorzystnymi zjawiskami w zakresie polityki gromadzenia i udostęp
niania zbiorów bibliotecznych, związanymi ze wzrostem cen materia
łów bibliotecznych i usług informacyjnych. Komercjalizacja bibliotek



powoduje skutki społeczne i etyczne, gdyż ogranicza liczbę użytkow
ników bibliotek do tych spośród nich, którzy mogą zapłacić za usługi. 
Ekonomia biblioteczna staje się ponadto rodzajem cenzury, gdyż 
ogranicza swobodę dostępu do zbiorów tak w odniesieniu do polityki 
gromadzenia zbiorów bibliotecznych, jak i w środowisku społecznym  
w zakresie powszechnego dostępu do posiadanych materiałów^.

Bibliotekoznawstwo wiele łączy z matematyką, w szczególności 
z takimi jej działami, jak statystyka matematyczna, teoria prawdopo-. 
dobieństwa i logika matematyczna. Matematykę można i trzeba wy-, 
korzystywać przy badaniach ilościowych kadry bibliotecznej, liczby 
użytkowników, wielkości zbiorów bibliotecznych, usług bil)liotecz- 
nych i informacyjnych oraz ich wyników, a także całej działalności bi
bliotecznej. Wypracowane przez matematykę techniki liczenia i pre
zentacji danych ilościowych (np. poprzez skale, wykresy, funkcje itp.) 
są bardzo przydatne przy opracowaniu materiałów badań biblioteko- 
znawczych i przedstawianiu ich wyników. Również posługiwanie się 
językiem matematyki uwiarygodnia bardziej bibliotekoznawstwo na 
tle innych nauk.

Istnieją też związki bibliotekoznawstwa z biologią i chemią. D o 
tyczy to przede wszystkim ochrony zbiorów bibliotecznych. Są one 
ciągle zagrożone przez bakterie, owady, pleśnie, toteż istnieje potrzeba 
współpracy bibliotekarza z biologami, zaś zbiory papierowe, fotogra
ficzne i elektromagnetyczne nierzadko powodują interwencje chemików. 
Również skład powietrza w magazynach bibliotecznych, temperatura, 
wilgotność, dostęp światła wymagają wykorzystania badań biologii 
i chem ii czy klimatologii. D latego jest rzeczą ważną, aby biblioteko- 
znawca umiał stworzyć pole badawcze w zakresie planowej organizacji 
systematycznego konserwowania i zabezpieczania zbiorów biblio
tecznych, prowadząc badania naukowe w tym zakresie.

Z  naukami przyrodniczymi powiązana jest również w biblioteko
znawstwie architektura jako nauka. W spółczesne bowiem tendencje 
w budownictwie bibliotecznym, wynikające z praktyki i badań nauko
wych, utrwalają przekonanie, że budynek oraz lokal biblioteczny mu
szą być przede wszystkim „przyjazne i łatwo dostępne” (ang. friendly 
and welcoming). D latego generalnie odchodzi się od budownictwa 
pionow ego (wysokościowego) na rzecz poziom ego rozplanowania 
pom ieszczeń bibliotecznych. Również koszty instalacji wodnych, ka-

4 S. E llio tt: Better than golde: libraries an d  the new  inform ation economy. 
„C anad ian  L^ibrary Jo u rn a l” 1992 n r 5 s. 361-364.



nalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych i łączno-, 
ści są w tym przypadku o wiele mniejsze. O świetlenie w bibliotece 
winno być -  w miarę możliwości -  takie, by użytkownik w ogóle go nie 
zauważał. Również drogi przemieszczania dokumentów, materiałów  
bibliotecznych, bibliotekarzy, użytkowników są prostsze i łatwiejsze 
przy zabudowie poziomej^. W jakimś sensie ów konieczny ruch ludzi 
i rzeczy można też obserwować z perspektywy logistycznej, z zastoso
waniem mechaniki, elektroniki i automatyki.

Bibliotekarz w konsultacji z architektem i budowniczym nowej 
biblioteki musi wiedzieć, jakie cechy wypracowane przez praktykę 
i bibliotekoznawstwo powinien posiadać budynek czy lokal biblio
teczny. Powoduje to konieczność współpracy bibliotekarza nie tylko 
z architektem, ale i bibliotekoznawcą śledzącym odpowiednią litera
turę naukową. Nowoczesna biblioteka -  według brytyjskiego archi
tekta Harry’ego Faulknera Browna -  musi być:
• elastyczna, czyli taka, której wnętrze można łatwo zaadaptować 

dla różnych potrzeb;
• zwarta, aby użytkownik i bibliotekarze mogli łatwiej się w niej po

ruszać i przemieszczać;
• dostępna, oparta na prostym planie, nie wymagająca instrukcji 

komunikacyjnych;
• powiększalna, tzn. umożliwiająca rozbudowę przy minimalnych 

zakłóceniach w korzystaniu z niej;
• zróżnicowana, czyh przechowująca zbiory i tworząca miejsca dla 

użytkowników w taki sposób, aby dać użytkownikom możliwość 
wyboru;

• zorganizowana tak, aby umożliwić łatwy kontakt użytkownika ze  
zbiorami; —  -  -

• wygodna, czyli efektywna w użyciu;
• ekologiczna, czyli umieszczona w stałym środowisku, umożliwia

jącym łatwe i tanie zabezpieczenie zbiorów;
• bezpieczna dla ludzi, zbiorów i budynku na wypadek obiektyw

nych kataklizmów przyrodniczych czy spowodowanych nieprawi
dłowymi zachowaniami użytkowników; i i i

• ekonomiczna, czyli zbudowana i utrzymywana przy użyciu mini
malnych nakładów finansowych^.

E, K obierska-M aciuszko: Biblioteka i przestrzeń w Stanach Z jednoczonych. 
„B iblio tekarz” 1991 nr 7/8 s. 41-45.

A. M cD onald: Planow anie i projektow anie przestrzeni. W: Zarządzanie b i
blioteka w perspektywie relacji W schód-Zachód. T oruń 1995 s. 23-40.



Nawet semiotyka, czyli nauka o znakach i symbolach, może w ja
kiś sposób łączyć się z bibliotekoznawstwem. Według Jerzego Pelca 
znakami mogą być rzeczy, urządzenia bądź instytucje społeczne. Dla
tego można mówić o semiotyce instytucji^. Tak więc biblioteka jako 
budynek (rzecz) czy instytucja bądź system społeczny może być uwa
żana za znak, który coś w danym miejscu i czasie znaczy. To samo do
tyczy cybernetyki -  nauki o sterowaniu w organizmach żywych 
i sztucznych. Biblioteka może być potraktowana z cybernetycznego 
punktu widzenia jako układ samodzielny, składający się ze zbiorowo
ści ludzi i rzeczy (lokalu, zbiorów, urządzeń). W układzie tym w ystę-, 
pują procesy komunikacji i sterowania, gdyż jest to system, w którym 
informacja to „wszelka wiadom ość, wszelkie zlecenia, wszelkie 
zezwolenia, wszelki nakaz i zakaz”®. To z cybernetyki wyrosła ogólna 
teoria systemów, rozwijająca podejście systemowe i metodę analizy 
systemowej w badaniach różnych systemów.

 ̂ J. Pelc: Wstęp do sem iotyki. W arszaw a 1982 s. 335.
** H . G reniew ski; Cybernetyka n iem atem atyczna. W arszawa 1969 s. 29.



38. STTUDIA WYŻSZE I CZASOPISMA 
BIBLIOTEKOZNAWCZE 
W  POLSCE

Okres Oświecenia to również tworzenie (kształtowanie się) myśli 
bibiiotekoznawczej, wynikającej z dydaktyki. Komisja Edukacji 
Narodowej poświęcała wiele uwagi polityce upowszechniania, insty-_ 
tucjonalizacji i prawodawstwa oraz opieki nad bibliotekami i ich 
zbiorami, czego dowodzi m.in. zapis : „Komisja Edukacji mieć będzie 
odtąd władzę supremae et ultimę instantiae do sądzenia spraw [...] 
o całości bibliotek i ksiąg”’.

W XIX w. pierwsze instytucjonalne formy bibliotekoznawstwa 
w Polsce skupiły się wokół kilku ośrodków. W 1811 r. w Uniwer
sytecie Jagiellońskim powołano jako jedną z wcześniejszych w Euro
pie Katedrę Bibliografii. Podobna katedra powstała w 1818 r. w U ni
wersytecie Warszawskim. W tym samym czasie w Liceum Krzemie
nieckim, uczelni o randze akademickiej, prowadzono wykłady z bi
bliografii, zaś podobne zajęcia odbywały się od 1829 r. w Uniwersytecie 
Wileńskim. Rolę polskich ośrodków naukowych w X IX  w. spełniały 
także biblioteki fundacyjne w kraju i na obczyźnie: Ossolińskich we 
Lwowie, Czartoryskich w Krakowie, Działyńskich w Kórniku, a także 
biblioteki polskie w Paryżu i w Rapperswilu. Bibliotekarzom pracują
cym w tych bibliotekach przypisywano często nie tylko rolę uczonych.

' Cyt. za H . W ięckowska; A kadem ick ie  kształcenie bibliotekarzy. W arszawa 
1979 s. 10.



ale i działaczy kulturalnych. Zgromadzonym tam książkom i czasopis
mom , oprócz ich naturalnych funkcji, przypisano rolę świadectwa 
ciągłości polskiej kultury. Dlatego popularne stało się także wśród 
ludzi książki -  m.in. wśród bibliotekarzy -  hasło fachowego opraco
wania zasobów polskiego słowa pisanego. Powstały więc podstawowe 
dzieła dokumentujące piśmiennictwo narodowe: Słownik języka 
polskiego  Samuela Bogumiła Lindego, Historia literatury polskiej 
w spisie dzieł drukiem ogłoszonych Feliksa Bentkowskiego, Encyklo
ped ia  powszechna  Samuela Orgelbranda i epokowa Bibłiograjia 
połska  Karola i Stanisława Estreicherów.

Instytucjonalne bibliotekoznawstwo polskie rozwijało się w XIX  
wieku z przerwami. Po zlikwidowaniu przez władze carskie Uniwer
sytetu Warszawskiego, przez szereg lat, aż do powstania w 1862 r. 
Szkoły Głównej, nie było w zaborze rosyjskim żadnego ośrodka 
bibliotekoznawczego. Dopiero wykłady Mieczysława Rulikowskiego 
(1881-1951) na Wydziale Humanistycznym Wyższycti Kursów N au-. 
kowycłi w Warszawie w latach 1916-1917 stały się kontynuacją insty
tucjonalnej działalności naukowej w zakresie księgoznawstwa i bi
bliotekoznawstwa. W zaborze pruskim przez cały wiek XIX, aż do 
końca I wojny światowej, nie istniała żadna polska placówka o randze 
szkoły wyższej. W zaborze austriackim na dwóch Uniwersytetach: 
Jagiellońskim i Lwowskim trwały zapoczątkowane przez Jerzego 
Sam uela Bandtkiego i Józefa Muczkowskiego katedry bibliografii, 
obejm ujące również zagadnienia bibliotekoznawcze. Tradycje te 
w połow ie X IX  w. kontynuował Karol Estreicher, dyrektor Bibliote
ki Jagiellońskiej i profesor bibliografii Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pojawiły się kolejne, po Lelewelowskich Bibliograficznych ksiąg 
dwojgu  (1823-1826), publikacje bibliotekarskie i księgarskie: 
podręczniki Stanisława Dunina-Borkowskiego O  obowiązkach biblio
tekarza (1829), W łodzimierza Górskiego Krótki rys zasad biblioteko
znawstwa  (1862) i Podręcznik księgarski, przewodnik praktyczny dla 
wydawców, księgarzy, pomocników, praktykantów księgarskich pod re-_ 
dakcją Teodora Paprockiego (1894-1896). Założono też kilka czaso
pism bibliotekarskich, bibliograficznych i księgarskich, naukowych 
i fachowych -  np. „Biblioteka Naukowa Zakładu im. Ossolińskich”- 
(1842-1848), „Bibliografia Polska” (Lipsk 1861-1865; Lwów 1875- 
1877), „W iadom ości Bibliograficzne W arszawskie” (1882-1886), 
„Książka” (1901-1914, 1922), „Przegląd Bibliograficzny” (1905-1913, 
1923-1926). W latach 1908-1911 ukazywał się w Warszawie nieregu-



larnie kwartalnik „Przegląd Biblioteczny. Czasopismo ilustrowane 
poświęcone bibliotekoznawstwu, bibliotekarstwu i bibliografii” pod 
redakcją Stefana Dem bego. Z  inicjatywy D em bego, przy zapewnie
niu odpowiedniej państwowej subwencji i pod patronatem Związku 
Bibliotekarzy Polskich, powstał kwartalnik „Przegląd Biblioteczny. 
Wydawnictwo Bibliotekarzy Polskich. Centralny Organ Naukowy 
Polskiego Bibliotekarstwa”, ukazujący się od 1927 do 1939 r. i od 
1945 r. nieprzerwanie do dziś. W ostatnich latach „Przegląd Biblio
teczny” wydają wspólnie Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w War
szawie i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Artykuły, komunikaty, 
przeglądy, recenzje oraz kroniki poświęcone byty i są bibliotekarstwu, 
bibliotekoznawstwu i informologii nauki (informacji naukowej); 
nadto czasopismo zawiera sprawozdania z życia naukowego bibliote
koznawstwa polskiego i zagranicznego, recenzje, bieżące informacje 
oraz kronikę SBP. Od 1969 r. ukazuje się jako dodatek do „Przeglą
du Bibliotecznego” kwartalnik „Bibliografia Analityczna Biblioteko
znawstwa i Informacji Naukowej”, przynosząc analizy i streszczenia 
(abstrakty) wybranych pozycji piśmiennictwa zagranicznego.
■ W latach 1918-1939 nie było w Polsce specjalnych ośrodków ba

dawczych z zakresu bibliotekoznawstwa. Prace naukowe w tej dzie
dzinie prowadzono przede wszystkim w bibliotekach uniwersyteckich 
w Wilnie, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz w założonej w stolicy 
Bibhotece Narodowej.

Po wojnie w latach 1946-1949 ośrodkiem bibliotekoznawstwa był 
zorganizowany i prowadzony przez Adama Łysakowskiego Państwowy 
Instytut Książki w Łodzi, publikujący cenne prace w swym „Biulety
nie”, a po zlikwidowaniu tej placówki badania bibliotekoznawcze od 
1951 r. skoncentrowały się w Instytucie Książki i Czytelnictwa B iblio
teki Narodowej. Głównymi tematami badawczymi -  wtedy i później -  
stały się problemy naukowego opracowania zbiorów bibliotecznych, 
oddziaływania bibliotek na społeczeństwo, automatyzacja procesów  
bibliotecznych i bibliograficznych. Przy niektórych uniwersytetach 
powstały specjalne ośrodki kształcenia bibliotekarzy i badań bibliote- 
koznawczych. Pierwszym z nich była Katedra Bibliotekoznawstwa za
łożona i prowadzona przez Jana Muszkowskiego od 1945 r. w U n i
wersytecie Łódzkim. Następne dwa ośrodki uniwersyteckie powstały: 
w 1952 r. w Warszawie (związany z działalnością Aleksandra Birken- 
majera) i w 1954 r. we Wrocławiu (tu inicjatorem prac był Antoni 
Knot). W latach siedemdziesiątych utworzono kolejne zakłady oraz



instytuty bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w innych uniwer
sytetach oraz wyższych szkołach pedagogicznych.

D o periodyków o naukowym charakterze, związanych z bibliote
koznawstwem, należał wydawany najpierw we Lwowie od 1927 r. 
„Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” pod redakcją 
Ludwika Bernackiego (od 1948 do 1976 r. we Wrocławiu). Następcą 
„Rocznika” stało się czasopismo powstałe w 1951 r. „Ze Skarbca 
Kultury. Biuletyn Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, 
przynoszący przede wszystkim informacje o bogatych zbiorach tej 
biblioteki oraz artykuły naukowe jej pracowników. Przestał wychodzić 
w 1991 r. W pewnym stopniu zastępuje go „Czasopismo Zakładu 
Narodowego im. O ssolińsH ch”, publikowane od 1992 r. Od 1929 r. 
ukazuje się „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, poświęcony polskim  
historycznym zbiorom bibliotecznym. Również najstarsza polska 
książnica uniwersytecka zaczęła wydawać od 1949 r. pod redakcją 
Adama Bara „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, początkowo rejestru
jący nabytki biblioteki, a od 1969 r. zamieszczający artykuły naukowe 
z zakresu I'jibliotekoznawstwa, bibliologii, edytorstwa, czytelnictwa 
i księgarstwa, ostatnio także z dziedziny informacji naukowej, oparte 
przede wszystkim na własnych bogatych zbiorach tej placówki.

Powstało też kilka innych czasopism naukowych. W 1957 r. we 
Wrocławiu rozpoczęły swą historię „Roczniki Biblioteczne. Organ 
Naukowy Bibliotek Szkół Wyższych” pod redakcją Antoniego Knota, 
zawierające publikacje z zakresu bibliologii, bibliotekarstwa, czytelnic
twa, drukarstwa i księgarstwa oraz przeglądy nowego piśmiennictwa, 
recenzje, kroniki działalności poszczególnych bibliotek i ośrodków  
bibliotekoznawczych w Polsce. Ośrodek Archiwów, Bibliotek i M uze
ów Kościelnych, stanowiący najpierw część Biblioteki Katolickiego 
Uniwersytetu w Lublinie, potem  samodzielny w ramach Uniwersyte
tu, rozpoczął w 1959 r. wydawanie czasopisma „Archiwa, Biblioteki 
i Muzea K ościelne”. Na łamach tego organu znaleźć można artykuły, 
komunikaty, przeglądy i bibliografie dotyczące działalności bibliotek 
kościelnych, ich zbiorów, działalności naukowej i historii. Od 1965 r. 
zaczął się ukazywać w Warszawie pod redakcją Witolda Stankiewicza 
„Rocznik Biblioteki Narodowej”, poświęcony szeroko pojętemu bi
bliotekoznawstwu, bibliologii, edytorstwu, czytelnictwu i informacji 
naukowej, zawierający również recenzje piśmiennictwa krajowego 
i zagranicznego. W 1985 r. Biblioteka Narodowa zaczęła wydawać 
czasopism o w języku angielskim „Polish Libraries Today”, informują
ce międzynarodowy świat bibliotekarski i bibliotekoznawczy o dzia-



łalności polskich bibliotek i bibliotekoznawców. Publikuje także od 
1958 r. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej”.

Również ośrodki bibliotekoznawcze w uniwersytetach i wyższych 
szkołach pedagogicznych zaczęły publikować serie wydawnicze, 
zawierające głównie prace z zakresu bibliotekoznawstwa własnych 
pracowników naukowych. Serie prac zbiorowych ukazywały się i uka
zują pod różnymi tytułami. W Uniwersytecie Wrocławskim jest to 
seria „Bibliotekoznawstwo” oraz seria Biblioteki Uniwersyteckiej 
„Bibliothecalia Wratislaviensia”; Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu wydaje „Bibliotekę G łówną”; Uniwersytet M. Kopernika 
publikuje „Naukę o Książce”; Uniwersytet Jagielloński „Prace z Bi
bliotekoznawstwa i Informacji Naukowej” oraz „Materiały Edukacyj
ne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej”; Uniwersytet ŚląsW 
„Studia Bibliologiczne”; Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krako
wie ogłasza „Prace Bibliotekoznawcze”; dawna Wyższa Szkoła Peda- _ 
gogiczna, obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski” w Olsztynie, 
ma swoje „Bibliotekoznawstwo”; poprzednio WSP, obecnie Akade- _ 
mia Bydgoska, wydaje „Studia Bibliologiczne”; w Lublinie ukazują 
się prace tego środowiska w serii „Folia Bibliologica”, stanowiące 
wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej.

Wiele ciekawych publikacji bibliotekoznawczych wydało Stowa
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich wespół z Uniwersytetem Warszaw
skim w znanej już w Polsce i za granicą serii „Nauka -  Dydaktyka -  
Praktyka”, ukazującej się od 1993 r.

Bogatymi źródłami wiedzy o działalności bibliotek, ich funkcji 
i roli w środowisku społecznym, organizacji i zarządzaniu, o ilości i ja
kości zbiorów bibliotecznych, zawodowej, naukowej oraz kulturalnej 
roli bibliotekarzy -  są w Polsce krajowe i regionalne czasopisma 
bibliotekarskie, począwszy od najstarszego z nich „Bibliotekarza”, 
wydawanego od 1929 r., poprzez jeszcze popularniejszy „Poradnik 
Bibliotekarza” (wychodzi od 1949 r.) -  do licznych różnorodnych cza
sopism regionalnych i lokalnych wydawanych przede wszystkim 
w środowisku bibliotek publicznych. Najpełniejszy ich spis zam ieści
ła i omówiła Barbara Góra w swej pracy Regionalne czasopisma 
bibliotekarskie wydawane w Polsce (1953-1985) (Kraków 1996).



3 9 . BffiLIOTEKOZNAWSTWO 
AMERYKAŃSIOE

Wysoko cenione przez dzisiejszych polskich specjalistów bibliote
koznawstwo amerykańskiei 5yjo i nie jest lepsze pod względem  
naukowym od bibliotekoznawstwa europejskiego czy polskiego. 
Wprawdzie bibliotekoznawstwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej (zwane początkowo library economy, potem librarianship, od 
lat trzydziestych X X  w. coraz częściej library science) dość wcześnie się 
usamodzielniło jako odrębna dziedzina badań, ale aż do lat sześćdzie
siątych nie wyłoniło żadnej instytucji rejestrującej i koordynującej ba
dania bibliotekoznawcze. Prowadziły je -  niezależnie od siebie -  głów
nie uniwersytety (Illinois od 1961 r., Western Reserve od 1955, Kali
fornijski od 1963, Pittsburg -  od 1962 r.). Ministerstwo Oświaty USA  
rozwijało od 1965 r. program badań z zakresu bibliotekoznawstwa i na
uki o informacji, zaś przy Amerykańskim Stowarzyszeniu Bibliotek 
(American Library Association -  ALA) powstał w 1963 r. Ośrodek Ba- 
dawczo-Rozwojowy. Od 1966 r. Ministerstwo uruchomiło automatycz
ny System Informacji Oświatowej ERIC, w związku z tym funkcjonuje 
ośrodek informacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa i nauki o informacji.

Od końca XIX  aż do lat trzydziestych XX wieku zajmowano się pro
blemami praktycznymi, głównie organizacją bibliotek publicznych i za
rządzaniem nimi. Jedną z pierwszych publikacji, zwracających uwagę na 
miejsce i rolę biblioteki w rzeczywistości społeczno-politycznej Stanów

' „P rzeg ląd  B iblio teczny” 1998 z. 4 s. 367-370.



Zjednoczonych, była książka K. Jackla Zarządzanie amerykańską biblio
teką publiczną (1935). Od tego czasu rozwinęty się badania i wzrosła licz
ba publikacji poświęconych problemom wpływu polityki administracji 
lokalnej oraz federalnej na działalność, stan i rozwój bibliotek.

W latach sześćdziesiątych badania bibliotekoznawcze zaczęty się 
nasilać, przy czym doszło do poszerzenia obszaru badań w związku 
z coraz aktywniejszą rolą bibliotek w zmieniających się warunkach 
społecznych, gospodarczych i technicznych. Wiązało się to również 
z wprowadzaniem do bibliotek nowoczesnej techniki (komputerów). 
Bibliotekoznawstwo amerykańskie, jak wyraził się M. V. Rovelstad, 
zaczęło zmieniać swój wymiar i zasięgi. W badaniach biblioteko- 
znawczych zaczęto się posługiwać nowymi metodami i technikami 
badawczymi, np. analizą systemową, modelami matematycznymi itd. 
W 1965 r. powstał Narodowy Komitet Doradczy do Spraw Bibliotek  
(National Advisory Commission of Libraries -  NACL). Raport tego 
Komitetu z 1968 r. wskazywał, że badania bibliotekoznawcze stano
wią podstawę rozwoju bibliotek amerykańskich. Kongres Stanów  
Zjednoczonych Ameryki Północnej przyznał w latach 1967-1969 
ogółem  10 min dolarów na rozwój badań bibliotekoznawczych. 
W tych latach przedmiotem badań uczyniono:
• podstawy bibliotekarstwa, jego cele i zadania;
• historię i rolę bibliotek w społeczeństwie;
• organizację bibliotek i zarządzanie nimi;
• technikę i technologię biblioteczną;
• zasoby biblioteczne;
• personel biblioteczny i jego szkolenie;
• obsługę użytkowników;
• bibliotekarstwo porównawcze;
• m etodologię badań, czyli teorię bibliotekarstwa.

Mimo tak ambitnych planów i tendencji badawczych, amerykańscy 
uczeni krytykowali w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych bi
bliotekoznawstwo amerykańskie za empiryzm, fragmentaryczność 
i brak jednolitego, systemowego podejścia. Choć nad metodologią bi
bliotekoznawstwa zaczęto dyskutować od początku lat sześćdziesiątych, 
to jeszcze w 1989 r. stwierdzono, że większość prac bibliotekoznawczych 
jest powierzchowna, o charakterze bardziej praktycznym niż teoretycz
nym. Pierwsze próby rozważań metodologicznych podjęła Wyższa 
Szkota Bibliotekarska w Uniwersytecie Illinois w Chicago, organizując

2 M, V. R ovelstad; The changing dim ensions o f  library science. „L ib ri” 1977 
nr 1 s. 9-21.



w latach 1963,1967 i 1970 konferencje metodologiczne, których treścią 
stały się „Metody badań naukowych w bibliotekoznawstwie” {Research 
Methods o f  Librańanship). Ich wynikiem było stwierdzenie, że poziom  
teoretyczny publikacji bibliotekoznawczych oraz zaznajomienie uczest
ników z podstawowymi problemami metodologicznymi biblioteko 
znawstwa nie są odpowiednio wysokie. Wskazano także wówczas nowe 
kierunki badań. Pokłosiem tych konferencji były publikacje materiałów 
konferencyjnych oraz znacząca książka profesora Uniwersytetu Illinois, 
Henry’ego Goldhora, Wprowadzenie do badań naukowych w biblioteko
znawstwie'^. Autor przedstawił w monografii historię badań biblioteko
znawczych oraz socjologiczne, statystyczne i eksperymentalne metody 
badań w bibliotekoznawstwie. Rok później ukazała się interesująca 
antologia prac poświęconych metodologii^. Redaktorzy -  wykładowcy 
Uniwersytetu Maryland, skupiając szereg prac różnych autorów, przed
stawili m.in. metody historyczne, opisowe, sytuacyjne (ang. easy study), 
eksperymentalne (wywiad, ankieta, analiza treści -  ang. content analy
sis) i statystyczne. D o 1971 r. ukazały się łącznie 782 publikacje poświę
cone metodologii bibliotekoznawstwa. ' ' '

Od początku lat siedemdziesiątych w iele w yżs^ch szkół bibliote
karskich wprowadziło osobne przedmioty poświęcone metodologii 
badań w bibliotekoznawstwie. W latach osiemdziesiątych głównymi 
ośrodkami badań byty szkoły bibliotekarstwa i uniwersytety, chociaż 
takie badania zaczęły też prowadzić coraz częściej biblioteki i organi
zacje, w tym instytucje komercyjne. Zajmowano się przede wszystkim 
problemami praktyki bibliotekarskiej w dobie automatyzacji biblio
tek, zagadnieniami bibliograficznymi, dydaktyką studiów bibliotekar
skich oraz m etodologią badań naukowych. Mimo to -  jak już 
wspominano -  pod koniec lat osiemdziesiątych Amerykanie oceniali 
sytuację m etodologii badań bibliotekoznawczych jako nie najlepszą. 
Wywiady przeprowadzone w latach 1988-1989 wśród 21 specjalistów 
wykazały, że choć wzrosła liczba prac bibliotekoznawczych, ich po
ziom  naukowy nieznacznie tylko się poprawił. Ankietowani stwier
dzili, iż bibliotekoznawstwem interesuje się zbyt mała liczba badaczy, 
brakuje ośrodków integrujących badania, nie porusza się aktualnych 
problemów godnych naukowej analizy oraz nie ma instytucji, które 
mogłyby wdrażać wyniki badań do praktyki bibliotecznej. Za najważ
niejsze tematy badawcze uznano:

 ̂ H . G o ldho r: Introduction to scientific research in Ubrarianship. Urbana 
1969.

4 Reader in research m ethods fo r  lihrarianship.'Ed. by L. M. Bundy, P. Wasscr- 
m an. W ashington 1970,



• informacyjne potrzeby użytkowników bibliotek;
• projektowanie systemów informacyjno-wyszukiwawczych w bi

bliotekach;
• problemy prezentowania wiedzy;
• metodologię dialogowego wyszukiwania informacji;
• ocenę jakości służb bibliotecznych oraz informacyjnych;
•  wdrażanie nowoczesnej technologii informacyjnej^.

Jeszcze w 1992 r. amerykańskie szkoły bibliotekarskie -  zarówno 
na poziomie kolegiów, jak i uniwersyteckie -  były bardziej szkołami za
wodowymi niż instytucjami akademickimi. W ich programach dydak
tycznych przeważały problemy praktyczne nad teoretycznymi®. Część 
amerykańskich bibliotekoznawców pracowała i pracuje jednak dalej 
nad wzbogaceniem myśli bibliotekoznawczej. W latach 1992-1994 do 
najczęściej podejmowanych tematów należały następujące:
•  miejsce i rola bibliotek w społeczeństwie wielokulturowym, jakim 

jest społeczeństwo amerykańskie;
•  problemy tworzenia zbiorów dokumentów oraz infoimacji i za-, 

rządzanie nimi z uwzględnieniem potrzeb różnych kategorii użyt
kowników;

• badanie rynku usług bibliotecznych i informacyjnych;
•  zagadnienia organizowania bibliotek i instytucji informacyjnych, 

a także zarządzania nimi i pracującymi w nich ludźmi;
•  badanie potrzeb środowiska społecznego bibliotek, ich ocena 

i sposoby zaspokajania;
• miejsce i rola nowoczesnych technologii informacyjnych w dzia

łalności bibliotecznej; - -
• sposoby komunikacji międzyludzkiej w bibliotekach i drogi ich 

udoskonalania;
• etyka zawodowa bibliotekarzy i pracowników informacji;
• problemy dydaktyki szkół bibliotekarskich i środki jej optymalizacji'^.

C. R. M cClure, A. Bishop; The status o f  research in library (inform ation scien
ce: guarded optimism). „College and R esearch L ibraries” 1989 nr 2 s. 127-143.

6 E . B. Zybert: Perspektywa Uniwersytetu Warszawskiego: przedm io ty  stano
wiące rdzeń (core) programu studiów  bibliotekoznaw stwa i in form acji naukow ej 
w UW. W: Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów inform acji n a u 
kowej. K raków  1998 s. 157.

B. Sosińska-K alata: G łów ne tendencje we współczesnym  kształceniu biblio
tekarzy i pracow ników  informacji. W: Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości. 
W arszawa 1996 s. 97-109.



4 0 . BffiLIOTEKOZNAWSTWO 
ROSYJSKIE

Amerykański historyk bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, H. 
M. Leich, pisa! w 1987 r., że bibliotekoznawstwo rosyjskie ma swoją 
historię w rozumieniu bil5liotekoznawstwa jako samodzielnej, prak
tycznej (stosowanej) dyscypliny naukowej. Bibliotekoznawstwu jako 
nauce przypisywał dużą rolę rosyjski uczony, K. M. Ber w 1841 r., 
traktując wiedzę o bibliotece szerzej niż pragmatycznie nastawiony 
Martin Schrettinger w Niem czech. W połowie XIX wieku na dalszy 
rozwój bibliotekoznawstwa rosyjskiego wywarła wpływ publikacja V. 
I. Sobolscikova O organizacji bibliotek publicznych i tworzeniu katalo
gów  (1859)1.

Termin bibliotekoznawstwo  (ros. bibliotekovedenie) zaczął się po
jawiać w encyklopediach i czasopismach na początku XX wieku 
i oznaczał specjalność zawodową. W 1908 r. powstało Towarzystwo 
Bibliotekoznawcze, a z jego inicjatywy utworzono czasopismo „Bi- 
bliotekar'” (1910). Jeszcze w 1911 r. na I Ogólnorosyjskim Zjeździe 
Bibliotekarzy stwierdzono, że bibliotekoznawstwo jako nauka nie by
ło w Rosji znane, chociaż już od 1904 r., tj. od wydania książki Lud
miły B. Chavkiny Biblioteki, ich organizacja i technika, nagrodzonej 
w 1905 r. złotym m edalem  na wystawie w Belgii, bibliotekoznawstwo

' H . M. L eich: The society fo r  librarianship and  Russian librarianship in the 
early twentieth century. „ Jou rna l o f L ibrary H isto ry” 1987 nr 1 s. 43 i n.



funkcjonowało jako samodzielna nauka. L. B. Chavkina (1871-1949) 
uczyniła bibliotekę i jej działalność przedmiotem badań naukowych. 
Wskazała na nową naukę, którą stały się: bibliotekonomia, czyli tech
nika biblioteczna i bibliotekoznawstwo teoretyczne, zajmujące się hi
storią bibliotek, ich typologią, rozwojem w czasie i przestrzeni, staty
styką biblioteczną i biografiami bibliotekarzy. Kolejni badacze rozwi
jali tę dyscyplinę. K. I. Rubinskij, wykładowca Uniwersytetu w Char
kowie, w 1909 r. uznał bibliotekoznawstwo za samodzielną naukę, 
mającą na celu „wszechstronne zbadanie działalności bibliotecznej 
i praw rządzących tą działalnością”. Tenże Rubinskij, a później S. D. 
Maslovskij i A. I. Kalisevskij, rozszerzyli obszar badań, wychodząc 
poza samą bibliotekę i jej działalność, by przedstawiać także jej funkcje 
społeczne i kulturalne. Próbowali tworzyć teorię bibliotekoznawstwa^.

W okresie międzywojennym po 1918 r. i po II wojnie światowej 
w latach 1945-1980/1981 rosyjskie bibliotekoznawstwo zostało podpo
rządkowane polityce oraz partyjnej i państwowej ideologii Związku 
Radzieckiego. Bibliotekom wyznaczono rolę ośrodków wychowania 
w duchu kultury komunistycznej. Bibliotekoznawstwo tym samym sta-. 
ło się w zasadzie częścią pedagogiki, choć niektórzy bibliotekoznawcy 
upatrywali jego teoretyczną podbudowę bądź w bibliologii (księgo- 
znawstwie), bądź w bibliografii, jako ogólniejszych naukach.

Główne centra badawcze rosyjskiego bibliotekoznawstwa wyod
rębniły się wyraźnie od końca lat sześćdziesiątych w dwóch ośrod
kach: w Moskwie na Uniwersytecie Moskiewskim i w Bibliotece 
Federacji Rosyjskiej, a także w Leningradzie (Sankt-Petersburgu) 
w Instytucie Kultury oraz Bibliotece im. M. I. Saltykova-Scedrina. 
W latach siedemdziesiątych do głównych kierunków badań zaliczano;
• miejsce i rolę bibliotekoznawstwa w systemie nauk;
• historię bibliotek i bibliotekarstwa; “
• terminologię bibliotekarską i bibliotekoznawczą;
• czytelnictwo i użytkowanie bibliotek; , ,
• organizację bibliotek, zarządzanie i kierowanie nimi oraz siecia

mi bibliotecznymi;
• organizację zbiorów i ich udostępniania;
• teorię i metodykę katalogowania;
• planowanie działalności bibliotek.

2 V. A. M ilm an: Obśćeteoretićeskaja prohlem atika v o tecestvennnnom  biblio- 
tekovedenii naćala X X  v. „Sovetskoe B ib lio tekovedenie” 1989 nr 6 s. 9-17; I. Lv. 
Lukasov: Razvitie predstavlenij о  statuse bibliotekovedenija  v dorevolucionnnnoj 
Rossii. „Sovetskoe B ib lio tekovedenie” 1989 nr 6 s. 17-23.



Szczególnie żywą dyskusję wywołał problem miejsca i roli biblio
tekoznawstwa w systemie nauk. Zastanawiano się i polemizowano na 
temat pojęcia biblioteki, samodzielności bibliotekoznawstwa jako 
dyscypliny naukowej, przedmiotu badań bibliotekoznawczych, kie
runków badań oraz stosowanych metod i technik badawczych. Więk
szość badaczy postrzegała bibliotekę jako instytucję kultury, w ypeł-. 
niającą zadania ideowe, wychowawcze, oświatowe, informacyjne 
i kulturalne. Pojawili się jednak badacze, którzy traktowali bibliotekę 
jak swoisty system, będący częścią większych systemów. Według naj
silniej opowiadającego się za takim rozumieniem biblioteki Jurija N. 
Stoljarova, do głównych elem entów systemu „biblioteka” zaliczają 
się: zbiór dokumentów, czytelnicy (użytkownicy), bibliotekarze i baza 
materialno-techniczna. Takie podejście -  według Stoljarova -  umożli
wia opracowanie teoretycznej podbudowy bibliotekoznawstwa^.

Systemowe ujęcie pojęcia biblioteki znalazło w rosyjskim biblio- 
tekoznawstwie wielu następców. Również naukowy charakter b ib lio-. 
tekoznawstwa jako samodzielnej dyscypliny naukowej spotkał się 
z uznaniem większości dyskutantów. Wskazywano na konieczność 
ciągłego pogłębiania wiedzy o bibliotece i jej działalności. Spierano 
się jedynie, czy bibliotekoznawstwo ma charakter nauki teoretycz
no-praktycznej, czy tylko praktycznej (stosowanej). Moskiewski ośro
dek reprezentował pierwsze stanowisko, petersburski -  drugie. Spory 
dotyczyły również szczegółowego przedmiotu i obiektu badań biblio
tekoznawstwa. J. M. Frumin za przedmiot bibliotekoznawstwa uwa
żał krajowy system bibliotek, J. W. Grigoriev i J. N. Stoljarov sądzili, 
iż przedm iotem  tej dyscypliny jest biblioteka i jej rola w komunikacji 
społecznej. A. J. Ćernjak głosił, że przedmiotem bibliotekoznawstwa 
są prawa społecznego wykorzystania książki. Zorganizowana na ten 
temat w marcu 1981 r. w Moskwie w Instytucie Kultury sesja nauko
wa nie spowodowała ujednolicenia stanowisk. G. K. Kuzmin dowo
dził w 1985 r., że bibliotekoznawstwo jest interdyscyplinarną nauką -  
zarazem społeczną, przyrodniczą i techniczną (stosowaną), zaś V. V. 
Skvorcov twierdził (1988 r.), że w bibliotekoznawstwie zawierają się 
elem enty procesów bibliotecznych, bibliograficznych i informacyj
nych, a przedm iotem  badań jest praktyka biblioteczna. W tym samym 
roku N. A. Sladneva głosiła pogląd, że bibliotekoznawstwo nie uzy
skało jeszcze teoretycznych podstaw, zaś wszystkie ważniejsze proce-

J* Biblioteka: striikturalno-funkcjonalnyj podchod. M oskva 1981. 
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sy biblioteczne mają charakter bibliograficzny, czyli że biblioteko^ 
znawstwo należy do bibliografii jako nauki ogólniejszej.

Dyskusja nad bibliotekoznawstwem doprowadziła do ukazania 
się w 1988 r. pod redakcją K. I. Abramova i N. S. Kartasova nowego 
podręcznika Bibliotekoznawstwo. Kurs ogólny. W edług autorów, bi
bliotekoznawstwo stanowi samodzielną dyscyplinę naukową. Jako 
nauka społeczna bada ona swoisty fragment społecznej rzeczywistość' 
ci, jakim jest biblioteka i jej działalność komunikacyjno-poznawcza, 
a więc wszystkie rzeczy, ludzie, zjawiska i procesy tworzące b ib liote-. 
kę oraz wiedza, którą dysponują bibliotekarze i użytkownicy, wraz 
z zawartą w zbiorach bibliotecznych. Wszystko to razem ma charak
ter systemowy, czyli oznacza, iż osoby, zjawiska i procesy są ze sobą 
wzajemnie powiązane. Również metody i techniki badawcze, obok 
tradycyjnych, wzbogacone zostały o stosowanie wskaźników (mierni
ków) matematycznych, analizę systemową i m odelowanie procesów  
bibliotecznych^. “

W okresie przemian w końcu lat osiemdziesiątych na czoło wysu
nęły się i w zasadzie rozwijane były również w latach dziewięćdziesią
tych problemy:
• _ miejsca i roli biblioteki oraz bibliotekoznawstwa w zmieniającym

się społeczeństwie;
• organizacji sieci bibliotecznych w Federacji Rosyjskiej;
• pracy z czytelnikiem (użytkownikiem) i poznania jego potrzeb;
• podnoszenia efektywności działalności bibliotek w okresie prze

mian;
• automatyzacji bibliotek i sieci bibliotecznych;

^ „Sovetskoe B ib lio tekovedenie” 1973 n r 2 s. 13-15; J. N. S toljarov: N uźna  
uslovnaja kniga. „B ib lio tekar'” 1977 nr 8 s. 42-44; A. V aneev, A . G o ldberg : Gla- 
vnyj ob'ekt bibliotećnojnauki. „B ibliotekar' ” 1977 nr 12 s. 75-76; I. F rum in : Biblio
tekovedenie: ob'ekt, predmet, funkcii. „B ib lio tek ar'” 1977 nr 2 s. 64-68; G . G . Fir- 
SO V, Z. P. O leneva, N. J. K arpova: Po povodu  vydelelenija special'nogo biblioteko- 
vedenija. „N aućnye i Technićeskie B iblioteki SSSR” 1980 n r 6 s. 10-15; A. J. 
Ć ernjak: O predm ete bibliotekovedenija. „N aućnye i T echnićeskie B iblioteki 
SSSR” 1981 nr 2 s. 3-11; N. G. Insakova: Dissku.sija o predm ete i ob'ekte bibliote
kovedenija i problem y obśćenaiićnoj podgotovki bibliotećnych kadrov. „N aućnye 
i Technićeskie B iblioteki SSSR” 1981 nr 8 s. 10-15; „N aukoveden ie  i In form ati- 
ka” 1985 nr 26 s. 44-53; L. N. G erasim ova: S istem nojepredstavlenie o  bibliotećnoj 
rabote. „Sovetskoe B ib lio tekovedenie” 1989 nr 3 s. 62-64; V. R . Firsov: N ovyj 
ućebn ikpo  bibliotekovedenija. „Sovetskoe B ibM otekovedenie” 1989 n r 4 s. 75-78; 
М. А. K onovalova, А. J. O stapov: N ovyj ućebnik p o  bibliotekovedeniju. „Sovet
skoe B ib lio tekovedenie” 1989 nr 4 s. 79-81.



• społecznego statusu i prestiżu zawodu bibliotekarskiego;
• prawnego statusu różnych typów bibliotek.

Rosyjscy bibliotekoznawcy publikowali swe prace w kilku czaso 
pismach o charakterze naukowym. Typowym czasopismem bibliote- 
koznawczym stal się kwartalnik „Biblioteki SSSR”, wydawany od 
1952 r. przez Bibliotekę im. W. Lenina w Moskwie, przekształcony 
w 1973 r. w „Sovetskoe Bibliotekovedenie”, a od 1989 г. ukazujący się 
pod tytułem „Bibliotekovedenie”. Czasopismo zamieszcza artykuły, 
recenzje i przeglądy nowego piśmiennictwa, podaje bieżące informa
cje z zakresu rosyjskiego ruchu naukowego, ogłasza artykuły poświę
cone głównie teorii i m etodologii bibliotekoznawstwa krajowego 
oraz zagranicznego. Przeglądowym pismem z zakresu biblioteko
znawstwa i bibliografii jest kwartalnik „Bibliotekovedenie i Biblio- 
grafija za Rubeźom ”, wydawany w Moskwie i dokonujący przeglądu 
piśmiennictwa zagranicznego oraz bibliotekoznawstwa i bibliografii 
za granicą. '

Od 1961 r. ukazuje się czasopismo „Naućnye i Technićeskie Bi
blioteki”, wydawane nakładem Publicznej Biblioteki Naukowo-Tech- 
nicznej w Moskwie. Na jego łamach stałe miejsce mają zagadnienia 
bibliotekoznawstwa oraz informacji naukowej. Badania nad stanem  
bibliotekoznawstwa w Rosji w latach 1980-1990, przeprowadzone 
m etodą bibliometryczną, dotyczyły czasopism fachowych i nauko
wych, typów publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i dziedzin 
pokrewnych oraz tworzących się w rosyjskiej nauce szkół biblioteko- 
znawczych. Wyniki prac analitycznych nie potwierdziły tezy o stałym 
wzroście liczby tytułów rozpraw i innych artykułów. Śledząc wskaźni
ki liczbowe, można raczej spostrzec okresy wzrostu i zastoju. O ile 
chodzi o odsyłacze do wykorzystywanej przez autorów literatury, to 
w większości prac (67 do 91%) autorzy powoływali się na własne pu
blikacje i innych autorów drukujących w tym czasopiśmie. Cytowano 
najnowsze publikacje rosyjskie, rzadziej anglosaskie (w języku angiel
skim), ogłoszone drukiem przeważnie do trzech lat wcześniej, niż 
prace je cytujące. Warto przy tej okazji zauważyć, że w biblioteko
znawstwie anglosaskim, uwzględniającym głównie piśmiennictwo 
w języku angielskim, można dostrzec te same praktyki.

Najwyższym poziomem w>TÓżniało się „Bibliotekovedenie”. Publi
kowała w nim większość autorów-bibliotekoznawców pochodzących 
z Moskwy i Petersburga (73%). Bibliotekarze z kolei najczęściej zabie
rali głos na lamach czasopism „Naucnye i Technićeskie Biblioteki” 
(75% artykułów), „Bibliotekovedenie” (58%) i „Bibliografija” (52%).



w  czasopismach bibliotekarskich znaczny procent pubhkacji sta
nowiły opracowania z dziedziny informacji naukowej (49%). O gła
szane materiały dotyczyły najczęściej spraw klasyfikacji bibliotecznej 
oraz katalogowania zbiorów. O ile chodzi o naukowe dysertacje pro
mocyjne, to najwięcej ich obroniono z zakresu nauki o książce (34%), 
informacji naukowej (29% ), bibliotekarstwa (18% ), bibliografii 
(15%) i archiwistyki (4%). D o najliczniej publikujących ośrodków  
naukowych można zaliczyć uczelnie moskiewskie (Instytut Kultury, 
Instytut Pedagogiczny, VINITI, Uniwersytet Moskiewski) i z Peters
burga (Instytut Kultury). Wyróżnia się 11 znaczących grup badaw
czych, zaś o szkole naukowej można mówić jedynie w odniesieniu do 
badaczy związanych z Olgierdem S. Cubarjanem^.

O. B. Borisova: Sostojanie bibliotekovedenija: ocenka v naukom etrićeskich  
issledovanijach. „N aućnye i Technićeskie B iblioteki SSSR” 1996 n r 2 s. 46-54.



4 1 . BffiLIOTEKOZNAWSTWO 
W  SYSTEMIE NAUKI

Kiedy zastanawiamy się nad miejscem i rolą bibliotekoznawstwa 
jako dyscypliny naukowej w systemie nauki, możemy zaobserwować 
w polskim bibliotekoznawstwie różne orientacje. Wszyscy biblioteko- 
znawcy są zgodni co do umieszczenia bibliotekoznawstwa w szerokiej 
grupie nauk społecznych, różniąc się równocześnie w kwestiach miej
sca bibliotekoznawstwa w hierarchii nauk, gdy idzie o zakres celów  
i metod badawczych. D latego w Polsce powstały orientacje:
• socjologiczna, traktująca bibliotekę jako jedną z instytucji spo

łecznych o określonych celach działania i oddziaływania na spo
łeczeństwo (H. Więckowska, K. Remerowa, W. Przelaskowski, 
W. Piasecki i inni);

_• kulturowa, traktująca bibliotekę jak instytucję szeroko pojętej 
kultury (J. Kołodziejska);

• prakseologiczna, czyli pojmująca bibliotekę jako sprawnie działa
jącą całość, która dąży do realizacji określonych celów (M. D em 
bowska);

• systemowa, rozpatrująca bibliotekę jako system społeczny, funk
cjonujący w określonych celach (J. Ratajewski, A. Sitarska). 
Wszystkie te orientacje współistnieją ze sobą, nadając biblioteko

znawstwu interdyscyplinarny charakter.
To, że bibliotekoznawstwo należy do grupy nauk społecznych, 

niekiedy nazywanych humanistycznymi, świadczyć ma fakt, iż jako



dyscyplina naukowa ma ono do czynienia ze zbiorowościami, instytu
cjami oraz procesami i zjawiskami społecznymi^. Nauki społeczne 
bowiem zajmują się badaniami różnych elem entów świadomości spo
łecznej, a wyniki tych badań mają prowadzić do przemian w świado
mości. Bibliotekoznawstwo również podąża w tym kierunku, badając 
miejsce i rolę biblioteki w świadomości społecznej. Podobnie jak in
ne nauki społeczne, bibliotekoznawstwo bada: ' '
• rzeczy (przedmioty), fakty praktyczne, relacje rzeczowe itp.;
•  postępowanie ludzi -  działalność, praktykę;
• stosunki społeczne i międzyludzkie;
• świadomość społeczną i jednostkową (interesy, potrzeby, cele, za

miary, motywy, wartości itp.).
Podobnie też jak inne nauki społeczne, bibliotekoznawstwo jest 

obiektywne, bada bowiem przedmioty (rzeczy):
• realnie istniejące, niezależne od badaczy;
• zdeterminowane, ponieważ badane rzeczy, zjawiska i procesy eg

zystencji biblioteki mają swoje przyczyny i podlegają określonym  
prawidłowościom; - - - - -

• generalizujące (uogólniające), ponieważ próbuje ustalać ogólne 
zasady i prawa rządzące badanymi faktami, procesami i zjawiska
mi; I I I  I

• intersubiektywne, gdyż wyniki badań dostępne są każdemu po
znającemu człowiekowi;

• logiczne, ze względu na podejmowane próby spójności logicznej 
i racjonalności pozbawionej irracjonalizmu;

• otwarte, ponieważ dopuszcza zmiany w swoich twierdzeniach 
i nie tworzy dogmatów;

• sprawdzalne, gdyż jego metody i wyniki badań są w miarę spraw
dzalne teoretycznie (można je logicznie krytykować) i praktycz
nie (przez jednostkową i społeczną praktykę)^. 
Bibliotekoznawstwo jako nauka społeczna ma wszystkie mocne

i słabe strony tego typu nauk. Stanisław Ossowski wychwycił w swo
im czasie te aspekty nauk społecznych. Otóż wyniki badań nauko
wych w naukach społecznych zmieniają rzeczywistość i stają się e le
mentem nowej sytuacji społecznej: badany człowiek nie jest już po 
dokonaniu z jego udziałem badań ten sam i jego dzieła są inne, róż-

' J. Sztum ski: H{stęp do  m etod  i technik badań społecznych. Wyd. 4. K atow i
ce 1995 s. 19.

2 Tamże, s. 18.



ne od stanu sprzed badań, toteż wyniki można jedynie porównywać, 
a nie tylko niezmiennie powtarzać jak w naukach przyrodniczych. 
Materiał badawczy jest często przypadkowy, zmienny w czasie i prze
strzeni. Próby ścisłego standaryzowania metod badawczych w nau
kach społecznych nie zawsze dają możliwość wszechstronnej analizy 
badanych faktów i zdarzeń, chociaż pozwalają na odwoływanie się 
badacza do doświadczenia wewnętrznego badanych ludzi. Poza tym 
badania społeczne tworzą różnorodność podejścia do przedmiotu ba
dań. Podejścia czy kierunki uwarunkowane są cechami przedmiotu 
i dyspozycjami badacza (różne światopoglądy, różny stosunek do 
przedmiotu badań), przy niewspółmiernym porównywaniu cech ba
danego faktu, częstym absolutyzowaniu wyników, zamiast alterna- 
tywności3. Tak więc i wobec bibliotekoznawstwa uwagi te są ciągle ak
tualne, co zresztą wynika z istnienia różnych orientacji teoretycznych 
i m etodologicznych wśród polskich bibliotekoznawców, o czym już 
wspominano.

Traktując bibliotekoznawstwo jako system społeczny, siłą rzeczy 
nauka o bibliotece i procesach bibliotecznych (bibliotekoznawstwo) 
nabiera cech nauki systemowej i mieści się w hierarchicznie wyższej 
i szerszej teorii ogólnej systemów, czyli nauce o systemach. Nauka ta 
rozpatruje systemy społeczne jako pewne całości złożone z różnych 
elem entów  (rzeczy, ludzi i procesów, wzajemnie na siebie oddziałują
cych). Taka całość nie tylko dąży do celu zamierzonego i samodzielnie 
określonego, ale i dobiera środki do jego osiągnięcia. Taka całość, 
czyli system społeczny, jest otwarta na wymianę dóbr materialnych, 
energii i informacji z otoczeniem  -  innymi systemami społecznymi.

System społeczny ma budowę hierarchiczną, co oznacza, że zbu
dowany jest z podsystemów. System społeczny ma też możliwość do
skonalenia się i podnoszenia swojej efektywności. Efekty działania 
systemu społecznego, mimo różnych typów strukturalnych takich sy
stemów, mogą być podobne bądź takie same. W nauce o systemach 
nazywa się to ekwifinalnością. Wewnętrzne procesy systemu bardziej 
charakteryzują system niż jego struktura.

System społeczny cechuje się synergizmem. Oznacza to, że współ
działające w systemie elem enty dają wypadkowy wynik większy niż 
prosta suma wyników (skutków), wywołanych przez każdy elem ent 
z osobna.

S. Ossow ski: O osobliwościach nauk społecznych. W: Dzieła. T  4. W arsza
wa 1967 s. 125-316.



Wszystkim tym cechom systemu społecznego odpowiada bibliote- 
ica jaiio system społeczny. Bibliotekoznawstwo współczesne, zajmując 
się opisem, anałizą i odkrywaniem struktury (formy) i treści życia 
społecznego w czasie i przestrzeni, nie powinno tracić czasu na 
rozstrzyganie, która biblioteka jest łepsza: tradycyjna czy zautomaty
zowana, ałe musi badać bibliotekę pod kątem jej społecznej użytecz
ności i efektywności działania, ponieważ współczesna biblioteka ma 
dać -  jak każdy system społeczny -  więcej z siebie, niż sama posiada.

Pozostaje jeszcze pytanie, czy w bibliotece-systemie społecznym  
dominującą rolę odgrywa bądź odgrywać będzie człowiek, czy techni
ka? Bibliotekoznawca winien zdawać sobie sprawę z tego, że jedynie 
podejście systemowe, umożliwiające łączenie wyników badań spo
łecznych z wynikami badań technicznych, pozwoli ujawnić fakt, iż bi- 
blioteka-system może, działając w dwóch kierunkach, wpływać na 
zmiany świadomości społecznej i zmiany w świecie materialnym (fi
zycznym), przede wszystkim w świecie techniki. Pierwszoplanowym  
zadaniem dla bibliotekoznawcy będzie w tym wypadku zbadanie, jak 
biblioteka-system społeczny wpłynęła bądź wpływa na kształtowanie 
się w społeczeństwie odpowiedniej kultury technicznej. To wszystko 
pozwala zaliczać bibliotekoznawstwo do nauk społecznych.

Z kolei potraktowanie biblioteki jak instytucji szeroko pojętej 
kultury wyznaczy bibliotekoznawstwu inne miejsce w systemie nauk. 
Człowiek tworzy kulturę i jest przez kulturę stwarzany. D okonuje się 
to zatem w dwojakich relacjach przekształcania jego stosunków z na
turą, wykazujących stały cykl sprzężenia zwrotnego. Biblioteki two
rzone przez człowieka pomagają mu w tym stałym procesie w sposób  
zasadniczy, toteż bibliotekoznawca musi stale szukać odpowiedzi na 
pytania:
• Jak biblioteka, jako instytucja kultury, współkreuje wspólnotę 

kulturową danego środowiska lokalnego, regionalnego, narodo
wego czy międzynarodowego?

• Jak i w jakiej formie biblioteka bierze udział w kontynuowaniu 
tradycji kulturowej danego społeczeństwa?

• Czy i jak biblioteka przyczynia się do większej aktywności kultu
ralnej ludzi w środowisku jej funkcjonowania?

• Jaką rolę -  jako instytucja kultury -  winna odegrać biblioteka 
w kształtującym się społeczeństwie informacyjnym i ciągle się 
uczącym?
To bibliotekoznawca, pojmujący bibliotekę jako instytucję kultu

ry, musi uzasadnić i udokumentować poprzez swoje badania, że bi



blioteka stanowi zbiorową (społeczną) pamięć ludzi. Jak to określiła 
J. Kołodziejska, „dzięki pamięci teraźniejszość i przeszłość zakorze
nia się w przyszłość, umożliwiając narodom i całej ludzkości trwanie 
w czasie i przestrzeni” .̂ Próba odpowiedzi na postawione wyżej pyta
nia i wskazania podstawowego celu bibliotekoznawcy jako badacza 
instytucji kultury, pozwala traktować bibliotekoznawstwo jako jedną 
z nauk o  kulturze.

Biblioteka, stanowiąc instytucję kultury, bierze również udział we 
wzajemnym porozumiewaniu się ludzi, jest więc aktywnym uczestni
kiem komunikacji społecznej. Już w latach sześćdziesiątych niemiec
cy i amerykańscy bibliotekoznawcy lokowali bibliotekoznawstwo 
w szerzej pojętej nauce o komunikacji społecznej. W 1969 r. na przy
kład Werner Kunz, R olf Юи1Ь i Horst Rittel uważali, że biblioteko
znawstwo hierarchicznie zajmuje trzecią pozycję w logicznym sche
macie nauk: „nauka o komunikacji =  >  nauka o informacji =  >  bi- 
bliotekoznawstwo”5.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nasiliła się w bi
bliotekoznawstwie tendencja łączenia tej nauki z komunikacją 
społeczną. Ze względu na miejsce w niej biblioteki, jakkolwiek poj
mowanej -  czy jako instytucja, czy też jako system, zwolennicy tego 
kierunku uzasadniali swoje stanowisko tym, że biblioteka jest jednym  
z historycznie i społecznie ważnych ogniw (elem entów) procesu ko
munikacji międzyludzkiej. Jak to ujął J. Wojciechowski, bibliotekarz 
w bibliotece jest „specjalistą od pośredniczenia w komunikacji spo
łecznej”, a biblioteka to aktywne „medium komunikacji”, „pośredni
czące w wieloznakowej komunikacji społecznej” .̂

W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej naukę o komuni
kacji społecznej nazywa się komunikologią (ang. communicology) 
bądź komunikatyką (ang. communicatics), natomiast w krajach ro
mańskich określa się ją, idąc za językiem francuskim, jako teorię ko
munikacji społecznej (franc, la theorie de la communication sociale). 
Nazwa ta częściowo została też przyjęta w języku angielskim {human 
com m unication theory). W ostatnich latach próbuje się stworzyć 
ogólną naukę o komunikacji (ang. general science o f  communication). 
Jednocześnie nauka ta poszukuje swojej odrębności jako nauka po-

^ J. K ołodziejska: Kultura, gospodarka, biblioteki. W arszawa 1992 s. 27.
5 R . K luth: G ibt es eine B ibliothekswissenschaft?  „Z eitschrift fiir B ibliotheks- 

w esen und  B ib liographic” 1970 H . 4-5 s. 227-246.
^ J. W ojciechow ski: Bibliotekarstwo: kontynuacje i zm iany. K raków  1999, 

s. 24, 101 i in.



granicza (interdyscyplinarna), uwzględniając w swym zakresie badań 
niektóre zadania innych nauk: psychologii, socjologii, językoznaw
stwa, semiologii, antropologii kultury, jak również bibliologii, biblio
tekoznawstwa oraz informologii, szczególnie przy rozwiązywaniu ta
kich problemów, jak zagadnienie nadawcy i odbiorcy komunikatu, 
rola systemów znakowych i języków porozumiewania się, funkcja 
procesu porozumiewania się itp. Dlatego właśnie wielu biblioteko- 
znawców umieszcza bibliotekoznawstwo w szerszej pod względem  
przedmiotu i zakresu badań nauce o komunikacji społecznej, traktu
jąc je jako nieodłączną jej część (np. K. McGarry, M. V. Rovelstad, J. 

_V. Morozova, H. Kubitschek, M. Dembowska w 1982 r.).
Nauka o komunikacji społecznej, podobnie jak bibliotekoznaw

stwo, boryka się ciągle z trudnościami zbudowania jednolitej i spój
nej teorii. Jedną z dróg, które do tego wiodą, jest według polskiego 
badacza, Ryszarda Mierzejewskiego, przyjęcie i wykorzystanie ogól
nej teorii systemów jako wyjściowej podstawy’̂ .

W ostatnich latach wielu bibliotekoznawców zaczęło traktować 
bibliotekę jako ośrodek informacji, zaś procesy biblioteczne zaliczać 
do procesów informacyjnych. Wprawdzie próby oddzielania bibliote
karstwa od informacji naukowej zapoczątkowano już na konferencji 
bibliotekarzy amerykańskich w 1853 г., ale dopiero stworzenie 
w 1876 Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotek (A LA) pogłębiło  
ten proces^. Szybki i efektywny rozwój działalności informacyjnej 
w nauce, technice i gospodarce oraz organizowanie licznych ośrod
ków informacji spowodowały coraz większe zainteresowanie miej
scem, rolą i znaczeniem informacji naukowej w społeczeństwach  
świata. Wielu przedstawicielom tego kierunku działań wydawało się, 
że nastąpi zmierzch tradycyjnych bibliotek na rzecz zorganizowanej 
działalności informacyjnej bądź wchłonięcie bibliotek przez ośrodki 
informacji, zaś bibliotekarze zamienią się w pracowników służb infor
macyjnych. Kiedy więc działalność informacyjna w nauce, technice 
i gospodarce zaczęła interesować uczonych i stała się przedmiotem  
badań, wielu z nich podstawy teoretyczne bibliotekoznawstwa upa
trywało i upatruje w nauce o informacji (inform ologii). Uzasadniano

 ̂ R. M ierzejewski: G łów ne kierunki badań m etodologicznych w nauce o k o 
m unikacji ludzkiej. Przegląd L iteratury  M etodologicznej. „I3iuletyn Inform acyjny” 
1987 nr 4 s. 52-60.

® Por. J. H. Shera: O f librarianship, docum enta tion  a n d  in form ation  science. 
W: Key papers in inform ation science background a n d  philosophy. W ashington 
1972 s. 4-11.



to faktem, iż każda biblioteka była i jest ośrodkiem informacji spo
łecznej, zawartej w gromadzonych, przechowywanych i udostępnia
nych dokumentach. W Niem czech, USA, Polsce i innych krajach 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych opowiadało się za ta
kim ujęciem istoty biblioteki wielu uczonych (A. Cremer, R. Kluth, 
J. Koblitz, H. Kubitschek i inni). Tego rodzaju pojmowanie bibliote
ki i nauki z nią związanej reprezentowali jeszcze w latach dziewięćdzie
siątych inni badacze -  wśród nich B. Korys, A. Greguletz, A. Ra
dwański, C. Danitowicz^. Zwolennicy tego kierunku traktują prze
ważnie bibliotekoznawstwo jako naukę w zasadzie społeczną, chociaż 
niektórzy chcieliby je widzieć w grupie nauk ścisłych i technicznych. 
W zespole nauk społecznych bibliotekoznawstwo mieści się więc 
w hierarchicznie ustrukturyzowanej nauce o komunikacji społecznej, 
jej z kolei podporządkowana ma być nauka o informacji (in form olo-, 
gia), w której -  na niższym poziom ie -  mieści się bibliotekoznawstwo.

Wydaje się, że takie umiejscowienie bibliotekoznawstwa w sy ste-. 
mie nauk jest dość ryzykowne. Biblioteka ze swej istoty jest nie tylko 
ośrodkiem informacji, ale jest również -  zgodnie z tezą J. Kołodziej
skiej -  instytucją kultury, czyli jej przedmiot oraz zakres ról spo
łecznych i kulturalnych jest znacznie szerszy od przedmiotu i zakresu 
informacji. W większym stopniu byłaby do przyjęcia teza o miejscu 
bibliotekoznawstwa w nauce o komunikacji społecznej, chociaż i ten 
zakres semantyczny nie w pełni odpowiada zakresowi pojęcia kultu
ry, której sens jest nadrzędny wobec komunikacji społecznej. Ze 
względu na fakt, iż szereg badaczy pojmuje kulturę jako s y s t e m ^ ,  

a i wielu bibliotekoznawców traktuje z kolei bibliotekę jako system  
społeczny, zatem  uzasadnione jest umieszczenie bibliotekoznawstwa 
w hierarchicznie wyższej oraz znaczeniowo i przedmiotowo szerszej 
od niego ogólnej teorii systemów.

® J. K oblitz: D ie Stellung der B ibliotheksw issenschaft und  Inform ations- und  
D okun ien ta tionsw issenscha ft in der In form ationsw issenschaft. „Z c n tra lb la tt 
fu r B ib lio theksw esen” 1969 H . 12 s. 689-720; B. Korys: Prehlad vyvoja teorie kni- 
hovnictva v P N R . „JCniźnicki Z b o rn ik ” 1982 s. 123-127; A. G reguletz: Bibliotheks
wissenschaft: Uberlegungen zu  kiinftigen Forschungsstrategien und  Inhalten im  
Zeita lter neuer Inform ationstechnologie. „Z cn tra lb la tt fiir B iblio theksw esen” 
1990 H. 1 s. 4-14; 46-48; Komputery. Biblioteki. Systemy. W arszawa 1996 s. 96 i n. 
G regu le tz  uw aża b ib lio tekarstw o  za pow iązane bardziej z naukam i ścisłymi 
i technicznym  niż z hum anistycznym i; Cz. Danitow icz: Inform atyka w progra
m ach  k.sztalcenia b ib lio tekoznaw ców  W: Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości. 
W arszaw a 1996 s. 155.

E. N owicka: Św iat człowieka -  świat kultuiy. Wyd. 2. Warszawa 1997 s. 65 i n.
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