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Dylematy kształcenia bibliotekarzy i pracowników
służb informacyjnych

Zmiany... zmiany... zmiany... Świadomość tempa i rozległości przemian w przestrzeniach
oddziaływania bibliotek i innych służb 'świata książki i informacji' jest - albo powinna być - czynnikiem
najsilniej skupiającym nasze myśli, kiedy kierujemy je ku sprawom przygotowania zawodowego
pracowników do obecnych zadań bibliotek. Ogarnięcie świadomością tych przemian to trudne zadanie,
jeśli mają być one postrzegane w perspektywie zarówno procesów kształcenia, a więc celów
długoterminowych, jak i szkolenia, które służy z reguły najpilniejszym, aktualnym potrzebom
zawodowym.

Zacznijmy od FORUM EBIBu: Kształcenie bibliotekarzy

Mimo niewątpliwych racji dla oczekiwań Redakcji EBIBu na owocną dyskusję Forum: Kształcenie
bibliotekarzy (6.03 - 30.06.2002), można chyba po jej zamknięciu mieć... pewne uczucie niedosytu!
Zwłaszcza jeśli chodzi o udział pracowników z najstarszych i najważniejszych uniwersyteckich
instytutów kształcenia bibliotekarzy - z Łodzi, Warszawy, Wrocławia i Krakowa.

Intencje Redakcji, która nie chciała ograniczać wypowiedzi jakimiś szczegółowymi wytycznymi były w
zasadzie słuszne. Kiedy jednak podsumowuje się wypowiedzi Forum, nasuwa się wniosek, że zabrakło
chyba na początku dwu przynajmniej starań redakcyjnych, które stworzyłyby szansę dla pozyskania
materiału dyskusyjnego o większej wartości informacyjnej oraz z większą porcją konstruktywnych
postulatów, prowadzących przynajmniej do stałego dialogu między 'szkołami' a instytucjami
przyjmującymi do pracy ich absolwentów.

Po pierwsze, przydałyby się jako "zaczyn" dyskusji najważniejsze merytoryczne tezy. Mogła je
sformułować sama Redakcja[1] albo też zamówić zagajenie dyskusji u kogoś, kto potrafi 'włożyć kij
we właściwe mrowisko'. Szkoda, że tak się nie stało. Wprawdzie ton i zawartość wypowiedzi dyrektora
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - dr. Henryka Hollendra, były na tyle prowokacyjne, że
mogłyby spełnić taką rolę, gdyby nie... zacietrzewienie Autora. Między wierszami jego prowokacji
(rozłożonej na dwie wypowiedzi z 4 kwietnia i 7 maja) tyle jest frustracji i spraw drugorzędnych, że
trudno 'wyłuskać' z całości tekstu 'twarde tezy' i istotne postulaty, które wprowadzone w życie
mogłyby istotnie poprawić kształcenie bibliotekarzy. Po drugie, przy planowaniu Forum zabrakło chyba
zamówionych wypowiedzi, które zapewniłyby Forum wielostronność spojrzenia na poruszane sprawy i
wyważenie proporcji między sprawami fundamentalnymi i drobiazgami oraz między opiniami
praktyków i pracowników naukowo-dydaktycznych.

Wśród głosów, które znalazły się na Forum, widać przede wszystkim - z małymi wyjątkami - opinie
obecnych praktyków, najczęściej jednak powiązanych w chwili obecnej lub w przeszłości z dydaktyką
bibliotekoznawczą i chyba jakoś w niej niespełnionych. Wyjątkiem zasługującym na szczególną uwagę
w tej grupie są wypowiedzi Mirosława Górnego, który jako doświadczony nauczyciel akademicki
udzielił wielu cennych porad. Są one rzeczowe i uzasadnione. Nadają się do natychmiastowego
zastosowania, jeśli tylko uznamy je za słuszne. Najbardziej dyskusyjne wydaje się stanowisko M.
Górnego na temat specjalistów, których nie da się wykształcić na studiach. Wydaje się, że wkradło się
w tę część wypowiedzi pewne nieporozumienie. Wszystko zależy od tego, jak będziemy rozumieć
'specjalizację', która jest częścią struktury programu dydaktycznego. Mirosław Górny - jak wynika z
jego wypowiedzi (19 marca) - utożsamia specjalizację z pełnymi kwalifikacjami i doświadczeniem
wynikającym z kilku lat pracy, co jest, rzecz jasna, nieosiągalne w toku studiów. Chodzi raczej o
powiększony zasób wiedzy oraz pracę dyplomową (licencjacką bądź magisterską) w zakresie jednej z
dziedzin bibliotekarstwa lub działalności informacyjnej (np. biblioteki szkolne, informacja gospodarcza)
preferowanej przez studenta, bądź ze względu na jego własne zainteresowania, bądź z powodu ofert
na rynku pracy. Do dwu innych ważnych tez Mirosława Górnego (nt. filozofowania i uczenia podejścia
projektanta i administratora) nawiążemy w dalszej części tej wypowiedzi.

Mimo zaznaczonego na wstępie 'uczucia niedosytu' po lekturze wszystkich wypowiedzi wypada
zaznaczyć, że nie oznacza ono w żadnym razie małego znaczenia każdej wypowiedzi z osobna! Każda
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wypowiedź zawiera sygnały żywotnych potrzeb i oczekiwań ze strony praktyki w stosunku do
instytucji kształcących bibliotekarzy, czasem też dowody wielkiego niepokoju i trudności z
rozwiązywaniem zadań zawodowych. Ze względu na własne opinie autorki tej wypowiedzi szczególnie
ważne wydały się wypowiedzi Bogumiły Wojciechowskiej-Marek z Nysy i wspomniane już opinie
Mirosława Górnego.

Do nich właśnie dalszy tekst będzie nawiązywał. Wszystkim jednak Autorom, którzy wypowiedzieli się
na Forum wypada wyrazić wyrazy uznania za to, że znaleźli czas, żeby podzielić się swymi poglądami i
propozycjami, a dzięki temu inspirowali swoich kolegów do przemyśleń nad sprawami kształcenia i
konstruktywnych działań. To ważne dla prestiżu instytucji, w których pracujemy, dla jakości naszej
pracy.

Sprawy nowe i... dawne, ale nie załatwione!

Zapewne niektórzy z autorów wypowiedzi na Forum mieli obawy, że to, o czym piszą, będzie pewnym
powtórzeniem opublikowanych wcześniej opinii, krytyk lub propozycji 'naprawy' stanu rzeczy. Sprawy
edukacji należą bowiem do tak popularnych tematów w naszym piśmiennictwie, jak mało innych.
Tylko problematyka informatyzacji jest chyba konkurencyjna, ale też z reguły łączona jest z wątkami
szkoleniowymi lub edukacyjnymi. Stąd żeby uniknąć - na ile to możliwe - pewnych powtórzeń (choć
niektóre są konieczne!), Redakcja poprzez tezy mogła zdyskontować potrzebę wprowadzenia do
dyskusji nowych wątków, które powinny pojawić się jako sprawy nowe i ważne.

Sądzę, że koronnym przykładem ważnych nowości w sferze kształcenia, o których nie ma nawet
wstępnych wiadomości w publikacjach bibliotekarskich, może być proces akredytacji kierunku
bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna. Jest to sprawa na tyle świeża, że nie zdołała
jeszcze dotrzeć na łamy czasopism, ani też nie trafiła do materiałów konferencyjnych. Zaznaczmy przy
tym, że akredytacja studiów bibliotekoznawczych (tu rozumiana jako proces poddawania ocenie
wszystkich składników kształcenia uniwersyteckiego, a nie tylko jako wynik tej oceny w postaci
certyfikatu dla instytutu, prowadzącego kierunek studiów!), choć przygotowywana była od jakiegoś
czasu (i te przygotowania, zważywszy ich ciężar gatunkowy, mogłyby być już podane do wiadomości
środowiska!), toczyła się dokładnie w tym samym czasie, tj. wiosną 2002 roku, kiedy otwarte było w
EBIBie Forum: Kształcenie bibliotekarzy. W drugiej wypowiedzi H. Hollendra na Forum pojawił się
wątek akredytacji kompletnie 'zdyskredytowanej', w postaci i w kontekstach świadczących o dość
zaskakującym braku orientacji Autora[2] w kwestii, czym w istocie jest proces akredytacji, jak toczy
się na polskich uczelniach oraz jakie już są i jakie zapewne będą lub mogą być z niego korzyści. Także
jakie 'cienie' akredytacji dostrzegali ci, którzy byli oceniani oraz ci, którym powierzono zadanie
oceniania studiów na kilku uniwersytetach, dodajmy, dobrowolnie ubiegających się o pozyskanie
akredytacji. Gdyby Redakcja Forum poprosiła o wypowiedzi przedstawicieli dwu stron tych, którzy
oceniali oraz tych, którzy byli oceniani, wtedy otrzymalibyśmy zapewne względnie pełny obraz tego
procesu. Można zaryzykować stwierdzenie - na pewno nie pozostanie on bez wpływu na jakość
kształcenia bibliotekarzy, a także innych pracowników książki i informacji w Polsce. Zapewne wkrótce
pojawią się różne publikacje związane z akredytacją, która podkreślmy to dopiero rozpoczęła się w
naszym kraju, a ma być trwałym i stałym składnikiem systemów nie tylko oceniania, ale też -
doskonalenia bibliotekoznawczych studiów wyższych. To doskonalenie łączy się z kilkoma istotnymi
zmianami wywołanymi tyleż przez zmiany rynku pracy (szerzej o tych zmianach pisze w tym numerze
Katarzyna Materska), co wiele innych czynników, wynikających z rozwoju dziedzin wiedzy i praktyki,
leżących w zakresie studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej oraz w kręgu
umiejętności i doświadczalnej wiedzy bibliotekarzy[3]. Warto tu zwrócić uwagę, jak dalece rozwinęły
się w ostatnim dziesięcioleciu całkiem nienowe aspekty kształcenia i bytu zawodowego bibliotekarzy,
jakimi są zjawiska 'wyłaniania się' z zawodu bibliotekarza, a zarazem łączenia z tym zawodem starych
i nowych specjalności (zawodów?). Jak długą tradycję mają u nas dylematy razem czy osobno
świadczy m.in. wymiana myśli między Marianem Łodyńskim i Adamem Łysakowskim w 1937 roku,
łącząca się z planami włączenia archiwistów do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich[4].

Do niedawna archiwiści i dokumentaliści, księgarze i antykwariusze należeli do grup zawodowych
najczęściej łączonych z bibliotekarzami w procesach kształcenia. Nowe specjalności pracowników
informacji, których kształcenie na studiach, dziś jeszcze u nas nazywanych studiami
bibliotekoznawstwa jest faktem dokonanym na polskich i zagranicznych uczelniach[5].

Czy będziemy w Polsce kopiować bezkrytycznie zachodnie rozwiązania? Czy też podejmując decyzje o
zmianach w naszym systemie kształcenia, weźmiemy pod uwagę naszą rodzimą sytuację
cywilizacyjną? Czy przestaniemy bibliotekarzy kształcić na uniwersytetach tylko dlatego, że w
zmieniającym się świecie elektronicznych środków komunikacji społecznej i nowych typów działań
oraz instytucji informacyjnych jest również potrzeba kształcenia pracowników o nieco innych
kwalifikacjach? Zajmujących się podobnymi jak bibliotekarze zadaniami, ale w środowiskach innych
instytucji, a zarządzających zbiorami już przede wszystkim elektronicznych dokumentów i informacji?
Prowadzących poszukiwania już nie tylko w drukowanych źródłach, ale przede wszystkich w zasobach
sieci komputerowych? Czy starczy nam odwagi i wyobraźni przy podejmowaniu nowych zadań, aby
pamiętać np. o stałych potrzebach wielkich bibliotek naukowych oraz bezcennych, choć mniejszych
kolekcji drukowanych? Także o tysiącach małych bibliotek szkolnych i publicznych, zwłaszcza
wiejskich, które bywają u nas jeszcze prowadzone przez osoby z ledwie podstawowym
wykształceniem, a jednocześnie są... skazane na skok cywilizacyjny, służąc czytelnikom zmierzającym
do... społeczeństwa informacyjnego?
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Tego rodzaju pytania, choć zaledwie dotykające powierzchni rozległego i głęboko skomplikowanego
obszaru naszych powinności zawodowych, uświadamiają jednak, w jak przełomowym okresie
przychodzi nam prowadzić naszą dyskusję, która po części tylko łączy się z naszymi sprawami
zawodowymi, a swoją istotą wynika z przemian, jakie zachodzą w warsztacie "czynności
intelektualnych" współczesnego człowieka.

Kiedy rozwiązujemy nasze dylematy zawodowe, w tym sprawy kształcenia, nie powinniśmy
rezygnować z dobrych wzorów obcych i własnych doświadczeń. A tak się, niestety, dzieje. Zwróćmy
np. uwagę na fakt, że mimo ostatniej dekady otwarcia się Polski na świat i wielorakich kontaktów
bibliotekarzy oraz bibliotek z zachodnim światem, nie zmieniliśmy w zasadzie prawie nic ani w stylu,
ani w celach i zakresie działania naszych organizacji i stowarzyszeń zawodowych, ze Stowarzyszeniem
Bibliotekarzy Polskich na czele. Zatrzymamy się tu przede wszystkim przy Stowarzyszeniu, mając na
uwadze jego tradycje i rangę głównego zbiorowego reprezentanta zawodowych interesów
bibliotekarzy, ale jednocześnie pomyślmy o innych organizacjach, starszych i nowszych, również
grupujących pracowników licznych bibliotek np. szkolnych lub specjalnych. Jaka jest ich rola w
kształtowaniu zachodzących zmian w programach i formach kształcenia bibliotekarzy? Dlaczego SBP
jest instytucją, która nie bierze przykładu z amerykańskiego czy brytyjskiego bliźniaczego
stowarzyszenia (ALA = American Library Association i LA = Library Association), które to organizacje
mają decydującą rolę przy nadawaniu uprawnień kształcenia bibliotekarzy instytucjom uniwersyteckim
i pozauniwersyteckim? Dlaczego SBP ogranicza swoje oddziaływanie na kształtowanie wiedzy
zawodowej bibliotekarzy do sfery szkoleń (w dość ograniczonym zakresie!) oraz publikacji[6]?
Dlaczego w procesie akredytacji uniwersyteckich studiów bibliotekoznawstwa SBP jest całkowicie
nieobecne? Czy mamy ze strony Stowarzyszenia jakieś dowody zainteresowania i działania na rzecz
zmian zachodzących w programach i zakresie uniwersyteckiego kształcenia bibliotekarzy? Podobne
pytanie należałoby skierować do Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej.

Trwałym, a negatywnym zjawiskiem związanym z kształceniem bibliotekarzy, w pewnej mierze
wynikającym również - choć nie tylko - z inercji SBP w tej sferze, jest wielowymiarowy dystans, lub
jeśli nazwać to zjawisko ostrzej - brak porozumienia i kontaktów! - między akademickimi instytutami,
kształcącymi bibliotekarzy a bibliotekami, które zatrudniają (lub nie chcą zatrudniać!) absolwentów.
Zjawisko to występuje nawet wtedy, kiedy pracownicy biblioteki mają zajęcia dydaktyczne w
instytutach. Dyskutanci Forum otwarcie o tym zjawisku nie pisali, choć sama sprawa 'czaiła' się
między wierszami wypowiedzi. Najwyraźniej napisał o tym Stefan Kubów, nazywając tę sytuację
'grzechem głównym', dalej elegancko precyzując istotę tego 'grzechu' jako brak otwarcia, szczególnie
szkół wyższych, na praktykę i praktyków nauczających. Wypada zgodzić się po części ze Stefanem
Kubowem, że jest to grzech główny (kategoria grzechu nie wydaje się tu najwłaściwsza, choć chodzi
tu być może o potrzebę bicia się byłego prezesa SBP we własne piersi...), ponieważ wiele innych
niekorzystnych właściwości procesu kształcenia jest konsekwencją tego stanu rzeczy.

Problem braku 'interaktywnych' kontaktów między instytutami uczelnianymi, a bibliotekami nie jest w
żadnym razie sprawą ostatniego czasu ani też nie jest zjawiskiem swoistym dla warunków polskich.
Wystarczy dla przykładu zajrzeć do dość dawnego, ale też stale dla nas aktualnego w warstwie
wnioskowej opracowania Heleny Więckowskiej, w którym autorka opisuje swoje wrażenia z podróży
naukowej w 1958 r. poświęconej badaniom uniwersyteckiego szkolnictwa bibliotekarskiego tj.
organizacji, programów, metod nauczania i praktycznego stosowania w pracy zawodowej"[7]. Warto w
naszej dyskusji odwołać się do tej właśnie pracy ponieważ, jak pisze H. Więckowska Najbardziej
charakterystyczną cechą amerykańskich studiów bibliotekarskich, zwłaszcza w porównaniu z Europą,
jest ich genetyczny związek z konkretnymi potrzebami bibliotek. Punktem wyjścia kształtowania
programów nie był tu nigdy rozwój nauki o książce, ale rozwój samych bibliotek (s. 9). Wydaje się, że
obecnie dla uniwersyteckiego kształcenia bibliotekarzy u nas fundamentalne znaczenie mogłoby mieć
wprowadzenie tej amerykańskiej zasady. Próbę taką powinny z całą stanowczością i determinacją
podjąć odpowiednie stowarzyszenia, przede wszystkim SBP i PTIN.

Bez zmian w dotychczasowej działalności organizacji zawodowych trudno liczyć na 'otwarcie się' czy
też zmniejszenie się dystansu między jednostkami kształcącymi bibliotekarzy a bibliotekami.
Ograniczenie wymiaru praktyk zawodowych w programach studiów - na co zwrócono uwagę w
dyskusji Forum (przede wszystkim S. Kubów), dawniej sprzyjających naturalnym, szerszym
kontaktom nauczycieli akademickich z pracownikami bibliotek, prowadzącymi praktyki, pogłębiło w
ostatnim dziesięcioleciu rozdźwięk we współdziałaniu 'praktyków z teoretykami', jak zwykło się mówić
o pracownikach bibliotek i nauczycielach akademickich.

Z problemami więzi między praktyką bibliotekarską a kształceniem dla obecnych i przyszłych potrzeb
zawodu łączą się również cztery powiązane wzajemnie i po części tylko nowe sprawy:

1. powiązania dydaktyki uniwersyteckiej z procesami badawczymi,
2. przygotowania do pracy zespołowej,
3. włączenia do programów kształcenia dziedzin projektowania i administrowania,
4. położenia nacisku na wiedzę i umiejętności niezbędne w prowadzeniu małych placówek.

Na Forum EBIBu - o czym już wspomniano - niektóre z tych spraw znalazły swój wyraz w
wypowiedziach Mirosława Górnego i Bogumiły Wojciechowskiej-Marek z Nysy.Wymieniamy tutaj
'jednym tchem' te cztery pozornie dość odległe od siebie i swoiste podejścia do ujmowania wiedzy
zawodowej, mając na uwadze przede wszystkim to, co je łączy, a nie różni. Nie miejsce tu bowiem na
szczegółową analizę każdego z czterech wymienionych aspektów ujmowania wiedzy oraz umiejętności
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potrzebnych bibliotekarzowi. Chcemy jedynie zasygnalizować zjawisko zmiany tradycyjnych
paradygmatów i w dziedzinach wiedzy, które poznaje przyszły bibliotekarz, i we wzorcach
praktycznych działań, do których się przygotowuje.

Brak standardowego powiązania u nas bibliotekoznawczej dydaktyki uniwersyteckiej z udziałem
studiujących w prowadzonych zespołowo programach badawczych bierze się przede wszystkim z
nielicznych tego rodzaju badań w Polsce. W największych instytutach studenci mają okazję
uczestniczenia w badaniach swych 'mistrzów' prowadzących prace dyplomowe. Dotyczy to jednak
nielicznej grupy absolwentów. W większości przypadków, zwłaszcza studiujący zaocznie nie mają
szansy uczestniczenia w zespołowej pracy badawczej, choć natura pracy, którą podejmują, wymaga
stałego badania środowiska potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz dostępności poszukiwanych
materiałów i informacji. Gdyby biblioteki, przynajmniej te największe, włączały studiujących do
realizacji swoich stałych programów badawczych, byłaby to dobra okazja nawiązywania kontaktów i
włączania się 'praktyków' do programów kształcenia. Tylko... w ilu bibliotekach są takie programy?

Nie miejsce tu na wyjaśnianie, jak ważne są w obecnej pracy bibliotekarzy umiejętności
uczestniczenia w pracach zespołowych oraz kierowania zespołami. Podkreślmy tylko, że potrzebne są
starania i naciski ze strony praktyki bibliotekarskiej, aby w toku studiów realizowane były prace
zespołowe jako prace zaliczeniowe, a tam, gdzie to będzie możliwe - również dyplomowe na poziomie
licencjackim i magisterskim. Pisząca te słowa przed wieloma laty próbowała uzyskać zgodę rady
wydziału na poprowadzenie kilku prac magisterskich, które miały być częściami jednego projektu
systemu bibliotecznego. Nie udało się wtedy takiej zgody uzyskać i dziś jeszcze na wydziałach
humanistycznych istnieje silny opór przed akceptacją tego rodzaju prac. Wydaje się jednak, że
wzajemne dążenie obu zainteresowanych stron zmieni tę sytuację w niedalekim czasie.

Aktualna potrzeba nauki projektowania i administrowania na studiach bibliotekoznawstwa i informacji
nie wydaje się wymagać szerszej argumentacji, zwłaszcza jeśli zgodzimy się, że silnie łączą się te
umiejętności z poruszanymi wyżej aspektami pracy zespołowej, nie mówiąc już o sztuce
wprowadzania wielorakich zmian w metodach i organizacji pracy w bibliotekach, z natury rzeczy dość
konserwatywnych. Warte natomiast szczegółowej dyskusji są miejsce, czas i sposoby włączania
wiedzy związanej z tymi umiejętnościami do struktury programów. Czy miałyby to być odrębne
przedmioty? Czy też słuszniej byłoby potraktować projektowanie i administrowanie jako stałe aspekty
i rodzaj postawy oraz ujmowania wiedzy szczegółowej we wszystkich przedmiotach kierunkowych?
Pamiętać przy tym należy o podstawach teoretycznych projektowania i administracji w przedmiocie
propedeutycznym, wprowadzającym w zakres kierunku studiów.

Wszystkie trzy wymienione wyżej sprawy łączą się też z potrzebami personelu małych placówek,
których szczególna sytuacja kadrowa - najczęściej jednoosobowa obsada wymaga - jak się wydaje -
szczególnych predyspozycji osobowości bibliotekarza, a nie specjalnego kształcenia! Co nie oznacza,
że małe placówki nie powinny być w toku kształcenia traktowane jako szczególny punkt odniesienia w
ujmowaniu przedmiotów kierunkowych. Być może warto też co jakiś czas uruchamiać studia
podyplomowe - doskonalące bibliotekarzy małych placówek, wymagających najbardziej
wszechstronnego przygotowania.

I wreszcie na koniec tych dalece niepełnych refleksji wywołanych przez FORUM EBIBu, nawiążmy do
najbardziej delikatnej sfery, tradycyjnie zajmującej nauczycieli akademickich wszystkich dyscyplin
stosowanych, nie tylko bibliotekoznawstwa: jak najkorzystniej wyważyć proporcje między
teoretycznymi i praktycznymi przedmiotami studiów. Mirosław Górny zręcznie rozprawił się z tym
dylematem w swojej wypowiedzi (19 marca), pisząc o tym krótko i węzłowato w dwu punktach:
czwartym, dotyczącym potrzeby prowadzenia wykładów do zajęć praktycznych oraz w punkcie piątym
o wartości tzw. filozofowania, gdzie m.in. stwierdza: Student musi przyzwyczaić się do tego, że
powinien stale zastanawiać się nad sensem tego co robi. Nie jest dodatkiem do taśmy. Jeśli
kataloguje, musi rozumieć dlaczego to robi w taki a nie inny sposób. Musi pamiętać o użytkowniku i
jego zachowaniach, spójności bazy danych, kosztach itd... Chyba najważniejsze składniki tego, o czym
trzeba pamiętać na poziomie akademickiego wykształcenia, ukryte są w uniwersalnym skrócie ITD.,
którym należałoby poświęcić kolejną wypowiedź.

Przypisy:

[1] Tajemniczą wymowę ma wypowiedź Aleksandra Radwańskiego otwierająca dyskusję: Start Forum! Swoja
drogą ciekawe, czy ta oszczędność słowa to jedynie dowód braku czasu, czy też niechęć do powtarzania się?!

[2] Na przykład napisał H. Hollender. w wypowiedzi z 7 maja m.in., że UKA, tj. Uniwersytecka Komisja
Akredytacyjna usiłuje narzucić nieudolne programy dydaktyczne, zamrażając postęp w dydaktyce informacyjnej
na ileś tam lat, co jest po prostu nieporozumieniem UKA nie ma żadnych uprawnień w takim zakresie! Podobnie
gdyby H. Holleder miał rzetelne informacje o tym, co robi UKA, przynajmniej w części związanej z
bibliotekoznawstwem, to wiedziałby, że m.in. podjęła usilne starania o wyeliminowanie z nazwy kierunku
określenia "informacja naukowo-techniczna", które jest rusycyzmem przyjętym u nas z wiadomych powodów.
Zmiana dotychczasowej nazwy studiów bibliotekoznawczych była w czasie procesu akredytacji postulowana
zarówno przez studentów, jak i pracowników, przy różnej argumentacji i różnych wersjach nowej nazwy. W
zgodzie z tymi postulatami zgłoszono do MENiS odpowiedni wniosek w czerwcu 2002 roku.

[3] zob. przyp. 2, w którym jest mowa o zmianie nazwy kierunku.

[4] M. Łodyński: Do A. Ł: Warszawa 29.4.1937. Korespondencja Adama Łysakowskiego z Marianem Łodyńskim
1925-1939 [W:] Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców. Warszawa
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1995, s.133: [...] Obecnie mam głowę nabitą nowym projektem. Idzie mi mianowicie o to, aby rozbudować
nasz związek przez wchłonięcie w niego - archiwistów. Oczywiście musiałby wtedy związek zmienić nazwę [...]
A bibliotekarze zyskają ... poważnych przedstawicieli pokrewnego zawodu, który jednak u władz centralnych
ma wyższą markę" zawodowo-hierarchiczną. Ja przy tym mam na uwadze (ale to poufnie do Pańskiej wiedzy)
jeszcze jeden wzgląd. Oto lawinowy wzrost bibliotekarstwa oświatowego każe przewidywać, że w ciągu
najbliższego czasu gotowi jesteśmy (my bibliotekarze naukowi) utonąć w morzu oświatowym, które z natury
rzeczy wielokrotnie będzie i w treści, i w formie różniło się z nami w ujmowaniu różnych zagadnień personalno-
zawodowych i organizacyjno-rzeczowych. [...].

[5] Proces wyłaniania się nowych zawodów informacyjnych omawia Katarzyna Materska w zamieszczonym w
niniejszym numerze EBIBu artykule. Tu warto podkreślić w kontekście problematyki kształcenia, że w stosunku
do krajów zachodnich występuje on u nas z opóźnieniem ok. 15-20 lat! Ciekawym przykładem publikacji o
formowaniu się nowych programów i nazw [tak!] kierunków kształcenia w zakresie tych nowych specjalności na
brytyjskich uczelniach jest zawarty w stałej rubryce Short Reports czasopisma International Journal of
Information Management zbiór krótkich artykułów, zaznaczających założenia i cele oraz główne różnice w
zakresie kształcenia (1986 nr 4, s. 247-258).

[6] Tu oddajmy sprawiedliwość Wydawnictwu SBP, którego działalność w ostatniej dekadzie nabrała nigdy
dotąd niespotykanego rozpędu i ma wielkie osiągnięcia m.in. wspierając swoimi publikacjami uniwersyteckie
kształcenie bibliotekarzy.

[7] H. Więckowska: Uniwersyteckie szkolnictwo bibliotekarskie w Stanach Zjednoczonych. Łódź 1959, s. 49.
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