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Abstrakt: W oparciu o analizę współczesnych modeli zawodu bibliotekarza i cech społe
czeństwa informacyjnego w artykule przedstawiono charakterystyczne dla zawodu bibliote
karza przemieszanie aspektów profesjonalnych i misyjnych oraz wskazano źródła postaw 
zawodowych i misyjnych w działalności bibliotekarzy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA - SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ZAWÓD BIBLIO
TEKARZA

Abstract: The analysis of modern models of library profession and features of the informa
tion society made it possible to present the mixture of professional and missional aspects, 
which is specific for this profession, and to indicate the reasons for professional and mis
sional attitudes in library activities.

INFORMATION SOCIETY - LIBRARIAN’S PROFESSION - SOCIAL RESPONSIBILITY

*

* *

Pytanie postawione w tytule jest przewrotne. Moim celem nie jest bowiem wykluczenie 
któregokolwiek z aspektów pracy bibliotekarza, a raczej wskazanie na konieczność doko
nania pewnych przewartościowań, wynikających z przemian celów i funkcji pracy bibliote
karza, związanych z kształtowaniem społeczeństwa informacyjnego. U podstaw prowadzo-
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nych rozważań leży pytanie o miejsce bibliotekarzy we współczesnym społeczeństwie 
i możliwe kierunki rozwoju tego zawodu.

Model zawodu bibliotekarza
Zawód jest pojęciem socjologicznym, niejednolicie definiowanym. W słownikowych 

definicjach terminu zawód wyodrębnionych jest wiele cech składających się na związane 
z tym terminem pojęcie. Do najczęściej wymienianych należą:

• identyfikowanie zawodu poprzez właściwy tylko jemu zespół zadań (czynności) 
wykonywanych przez przedstawicieli zawodu;

• kształtowanie się zawodu w czasie, w wyniku przemian cywilizacyjnych, społecz
nych, technologicznych, przy jednoczesnej stabilności w czasie ukształtowanego 
zawodu;

• istnienie grupy reprezentantów zawodu posiadających potrzebne do wykonywania 
zawodu kwalifikacje zawodowe oraz istnienie systemu kształcenia osób wykonują
cych określony zawód;

• uzyskiwanie dochodu przez wykonujących określony zawód*.

* Por. np. definicję terminu zawód w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN (T. 12, 1969): za
wód - „termin (...) używany na oznaczenie określonego zespołu czynności wyodrębnionych w ra
mach społecznego podziału pracy: (1) które dana jednostka wykonuje stale lub względnie stale, 
(2) z których wykonywania czerpie środki utrzymania, (3) których wykonywanie wymaga odpowied
niego przygotowania (...)”; w Słowniku języka polskiego PWN (2003, dok. elektr): „Zawód - umie
jętność wykonywania pracy w danej dziedzinie, stale wykonywanie pracy w celach zarobkowych; 
fach, specjalność”.

W definicjach tych w niewielkim jednak stopniu podkreślana jest kwestia funkcjono
wania zawodu w społeczeństwie oraz społecznego odbioru zawodu przez przedstawicieli 
innych zawodów, przez członków społeczeństwa, na rzecz których dany zawód jest wyko
nywany, przez adeptów zawodu. Tymczasem dla analizy odpowiedzialności społecznej bi
bliotekarzy te właśnie aspekty mają fundamentalne znaczenie. Trzeba zatem spojrzeć na 
model zawodu bibliotekarza nie poprzez pryzmat cech decydujących o autonomii tego za
wodu, ale z punktu widzenia tych aspektów, które decydują o jego odbiorze społecznym. 
W budowaniu takiego modelu zawodu bibliotekarza zaadaptowałam kategorie wykorzysta
ne przez J. Tkaczyk do opisu czynników kształtujących wizerunek przedsiębiorstwa [Tka
czyk 2002).

Proponowany model zawodu bibliotekarza obejmuje następujące ogólne kategorie:
• tożsamość zawodu;
• potencjał zawodu;
• reputację zawodu;
• środowisko zawodu.
W prezentowanym w tym artykule modelu zawodu bibliotekarza, obejmującym cha

rakterystykę zawodu w obrębie czterech wskazanych wyżej kategorii, abstrahuję od zróżni- 
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cowania w obrębie profesji bibliotekarskiej, będącego wynikiem uwarunkowań technolo
gicznych, ekonomicznych i politycznych otoczenia, w którym ta profesja jest wykonywana. 
Uwzględnienie relacji bibliotekarza z otoczeniem, w którym wykonuje swój zawód, pro
wadzi do wytworzenia wielu modeli zawodu bibliotekarza.

Tożsamość zawodu bibliotekarza jest określona przez zespół wiedzy, umiejętności i po
żądanych cech osobowościowych przedstawicieli tego zawodu, które umożliwiają wyko
nywanie specyficznych dla zawodu bibliotekarza zadań i odróżniają przedstawicieli zawo
du bibliotekarza od osób wykonujących inne zawody. Tożsamość zawodu bibliotekarza nie 
jest jednolicie postrzegana, ulegała też zmianom w czasie. Problematyce tej poświęcona 
jest obszerna literatura, w której omawiane są zarówno ogólne kompetencje profesjonalne 
wymagane w zawodzie bibliotekarza [McNeil, Giesecke 2001; Competencies for Informa
tion... 2003], jak i kompetencje wymagane w wykonywaniu poszczególnych odmian zawo
du bibliotekarza: infobibliotekarza [Professional Competencies for Reference... 2003], bi
bliotekarza dziecięcego [Competencies for librarians... 1999], bibliotekarza wspierającego 
działalność badawczą [Perez 2000]. Wskazałam tu jedynie przykłady opracowań tego typu, 
przygotowywanych na ogół przez organizacje zawodowe bibliotekarzy. Nie jest moim za
miarem szczegółowe omawianie kompetencji, należałoby jednak zwrócić uwagę na cha
rakterystyczne i wspólne ich podstawy wyodrębnione i zdefiniowane przez A. Woodsworth 
i J. Lester [Woodsworth, Lester 1991]. Autorki podkreślają zorientowanie pracy biblioteka
rza na użytkownika, połączone z umiejętnością diagnozowania i analizowania potrzeb 
użytkowników, konieczność gruntownej znajomości zasobów informacyjnych oraz posia
dania wiedzy o procesach informacyjnych, zdolność tworzenia szeroko rozumianych pro
duktów informacyjnych (np. baz danych, systemów) oraz umiejętność pracy w zespole 
i zarządzania grupą i instytucją, a także zawodową świadomość bycia pośrednikiem w do
stępie użytkowników do zasobów informacji. Niemal wszystkim charakterystykom kom
petencji profesjonalnych bibliotekarzy towarzyszy wykaz pożądanych cech osobowościo
wych, zapewniających bibliotekarzom sprawną i skuteczną realizację zadań profesjonal
nych. Najczęściej wymieniane są następujące cechy: komunikatywność, elastyczność, po
czucie wartości, innowacyjność, zdolność adaptowania się.

Potencjał zawodu bibliotekarza obejmuje te jego elementy, których rozwój może okazać 
się szczególnie przydatny dla środowiska, w którym zawód ten jest uprawiany i które przy
ciągają adeptów zawodu. Potencjał zawodu bibliotekarza tkwi zarówno w zasobach wiedzy 
i umiejętności zawodowych, tworzących tożsamość zawodu bibliotekarza, jak i w organizo
wanych i zarządzanych przez bibliotekarzy zasobach informacyjnych. Jednym z podstawo
wych pytań, jakie należy sobie postawić, jest pytanie o to, jak z potencjałem informacyjnym 
zgromadzonym w zasobach bibliotek i potencjałem tkwiącym w zawodzie bibliotekarza od
naleźć się w nowych warunkach technologicznych i społecznych, tak by zachować tożsamość 
zawodu bibliotekarza i jednocześnie nie doprowadzić do jego zmarginalizowania lub za
właszczenia dotychczasowego dorobku przez inne grupy zawodowe. Twórcy i użytkownicy 
sieci WWW nierzadko odkrywają na nowo i opisują pod nowymi nazwami wykonywane od 
dawna przez bibliotekarzy czynności, chociażby te związane z opisem i klasyfikowaniem za
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sobów informacji oraz wyszukiwaniem informacji. W tworzeniu i rozwoju społeczeństwa 
wiedzy i informacji przedstawiciele zawodu bibliotekarza dostrzegli szansę na redefiniowanie 
tożsamości zawodu. Wraz z reprezentantami innych profesji, opartych na świadczeniu usług 
informacyjnych (np. dziennikarzami), próbują kreować się na liderów społeczeństwa infor
macyjnego, przy jednoczesnym przeświadczeniu, że wiedza i umiejętności bibliotekarskie, 
„powiększone” o kompetencje technologiczno-informacyjne, uzasadniają ich uprzywilejowa
ne miejsce w kształtującym się społeczeństwie. Warto zadać sobie pytanie, czy wystarczy 
uzupełnić tradycyjne zbiory bibliotek zasobami elektronicznymi, zaadaptować nowe techno
logie zapisu, przechowywania i przesyłania informacji, by zyskać uzasadnienie dla swojej roli 
w społeczeństwie informacyjnym, jako grupy zawodowej odpowiedzialnej za zapewnienie 
dostępu do informacji. Wedle mojego przekonania, nie jest to wystarczające, gdyż nie odpo
wiada wymaganiom społeczeństwa informacyjnego, w którym „przełom informacyjny” do
konuje się nie tylko za sprawą technologii.

Reputacja zawodu bibliotekarza wiąże się z postrzeganiem zawodu w dłuższej per
spektywie czasowej i jest jednym ze źródeł kształtowania się pozycji społecznej przedsta
wicieli zawodu oraz jego prestiżu. Reputacja zawodu bibliotekarza wywiera istotny wpływ 
na tworzenie zewnętrznego wizerunku tego zawodu oraz rekrutowanie jego adeptów. 
W polskiej i obcej literaturze znajduje się wiele prac poświęconych problematyce ze
wnętrznego wizerunku zawodu bibliotekarza - jego charakterystyce, przyczynom powsta
wania negatywnego stereotypu zawodu bibliotekarza, sposobom promocji pozytywnego 
wizerunku zawodu. Problem reputacji zawodu bibliotekarza, jakkolwiek ważny, nie wcho
dzi w zakres moich rozważań. Warto jednakże zauważyć, iż dążenie do eliminowania ne
gatywnych skojarzeń przejawia się m.in. w zastępowaniu tradycyjnej (choć nieogarniającej 
całokształtu wymaganych współcześnie kompetencji zawodowych) nazwy bibliotekarz in
nymi terminami, jak np. information professional (Standardy SLA), library professional 
oraz usuwaniu z nazw kierunków studiów terminów bibliotekoznawstwo, library science, 
librarianship lub przynajmniej przesuwaniu ich na mniej znaczące miejsce w nazwie kie
runku.

Środowisko zawodu bibliotekarza obejmuje samych bibliotekarzy, odbiorców usług 
(użytkowników informacji i czytelników) oraz twórców, a także wzajemne oddziaływania, 
zachodzące między tymi grupami oraz ich poszczególnymi przedstawicielami. Analiza śro
dowiska zawodu bibliotekarza i zachodzących w nim relacji stanowi zagadnienie kluczowe 
dla rozważań dotyczących odpowiedzialności bibliotekarzy przed społeczeństwem infor
macyjnym. Interakcje bibliotekarzy i użytkowników, wiedza o naturze interakcji, kształto
wanie nowych, związanych z nimi umiejętności zawodowych oraz zaprojektowanie narzę
dzi wspomagających te interakcje ma kluczowe znaczenie dla wykorzystania i rozwinięcia 
potencjału zawodu bibliotekarza oraz redefiniowania jego tożsamości w społeczeństwie in
formacyjnym, preferującym wirtualną formę organizacji. Jednocześnie wyłaniają się kwe
stie konieczności ochrony praw osobistych i majątkowych twórców informacji, co nierzad
ko prowadzi do konfliktu interesów użytkowników i twórców, których ochrony w równym 
stopniu wymaga się od bibliotekarza.
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Cechy społeczeństwa informacyjnego
Pojęcie społeczeństwa informacyjnego oznacza formację społeczno-gospodarczą, 

w której produktywne wykorzystanie zasobu, jakim jest informacja, oraz intensywna pod 
względem wiedzy produkcja odgrywają dominującą rolę. Termin społeczeństwo informa
cyjne jest używany do określenia społeczeństwa, w którym jednostki - jako konsumenci 
bądź pracownicy - „intensywnie wykorzystują informację” [Kubicek 1999].

W określeniach społeczeństwa informacyjnego podkreślane są cztery jego podstawowe 
aspekty: aspekt technologiczny, ekonomiczny, intelektualny oraz demokratyczny.

Z punktu widzenia technologicznego, społeczeństwo informacyjne jest określane jako 
„charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informa
tycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące usługi telekomunikacji do przesyłania 
i zdalnego przetwarzania informacji” [Kongres Informatyki Polskiej 1994].

W definicjach uwypuklających aspekt ekonomiczny pojmowania społeczeństwa informa
cyjnego zwraca się uwagę na to, że ,,rozwinięte środki przetwarzania informacji i komuniko
wania są traktowane jako podstawa tworzenia dochodu narodowego i źródło utrzymania 
większości społeczeństwa” oraz że „zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu 
są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach” [Go- 
ban-Klas, Sienkiewicz 1999, s. 42-49].

Definicje podkreślające znaczenie tworzenia i wykorzystania informacji jako siły napę
dowej rozwoju indywidualnego i społecznego kładą nacisk na aspekty intelektualne pojęcia 
społeczeństwo informacyjne.

Ogniskowanie uwagi w definicjach społeczeństwa informacyjnego na zagadnieniu 
„społeczeństwa poinformowanego”, w którym każdy ma prawo do informowania i bycia 
poinformowanym, wiąże się z podkreślaniem aspektu demokratycznego tego pojęcia [Dłu
gosz 2003].

Dla określenia granic odpowiedzialności bibliotekarzy przed kształtującą się formacją 
społeczno-gospodarczą, określaną jako społeczeństwo informacyjne, szczególne znaczenie 
mają aspekty intelektualne i aspekty demokratyczne tego rodzaju formacji. Rozważenie 
tych aspektów ma związek ze środowiskiem zawodu bibliotekarza, głównie z twórcami in
formacji oraz odbiorcami usług świadczonych przez bibliotekarzy - użytkownikami infor
macji, której biblioteka jest magazynem i dystrybutorem.

Społeczeństwo informacyjne a odpowiedzialność zawodowa 
bibliotekarzy

Istotnym czynnikiem sprawczym umożliwiającym tworzenie społeczeństwa informa
cyjnego, nie tylko w sensie technologicznym, ale także ekonomicznym, intelektualnym 
i demokratycznym, jest dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej, 
zmieniający w istotny sposób metody i warunki tworzenia, zapisu, przetwarzania, przecho
wywania, wyszukiwania i transmisji informacji. Ekspansja technologii informacyjno-ko
munikacyjnej wpływa w istotny sposób na reguły i zasady współdziałania w ramach orga
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nizacji działających w różnych sferach aktywności społecznej (gospodarce, nauce, eduka
cji, kulturze). Następuje przechodzenie od tradycyjnej organizacji typu biurokratycznego, 
opartej na sztywnych zasadach i hierarchicznej zależności członków, do organizacji typu 
wirtualnego, której zasadąjest współdziałanie członków dla osiągnięcia celu organizacji.

Wirtualizacja organizacji oznacza także przemiany w przepływie i roli informacji w or
ganizacji. Informacja, która w tradycyjnej organizacji biurokratycznej stanowiła atrybut 
władzy, w organizacji wirtualnej stała się jednym z najistotniejszych regulatorów sprzyjają
cych sprawnemu funkcjonowaniu organizacji wirtualnej. Informacja w organizacji wirtual
nej jest podstawą zdobywania wiedzy o pozostałych partnerach w obrębie organizacji i po
za nią, środkiem ustawicznego samodoskonalenia członków organizacji, źródłem 
innowacji, środkiem łączącym członków organizacji między sobą i z członkami innych or
ganizacji.

Procesowi wirtualizacji podlegają także biblioteki jako organizacje. Z przekształcania się 
biblioteki w organizację wirtualną wynikają istotne konsekwencje dla różnych aspektów 
działania bibliotek, a w szczególności dla relacji zachodzących w układzie bibliotekarz 
- użytkownik.

Tabela 1. Cechy biblioteki jako organizacji biurokratycznej oraz organizacji wirtualnej
Biblioteka jako organizacja 

biurokratyczna
Biblioteka jako organizacja wirtualna

Zasoby dokumentów i informacji zlokali
zowane w określonym miejscu (budynku 
biblioteki) i dostępne w określonym czasie 
(godziny otwarcia biblioteki)

Część zasobów dokumentów i informacji umieszczo
na w sieci WWW i dostępna niezależnie od miejsca 
i czasu

Zbiory uporządkowane, opisane, „popor- 
cjowane” w dokumenty, rekordy, dostępne 
w sposób nieciągły

Zapis cyfrowy informacji zapewniający ciągłość i sy- 
multaniczność dostępu, różne formy odbioru, możli
wość interaktywnego dostępu, przekształcania źródła 
informacji

Sterowanie użytkownikami i hierarchicz
na struktura, w której role i kompetencje 
bibliotekarza i użytkownika są ściśle zde
finiowane

Współpraca z użytkownikiem oparta na dążeniu do 
poznania celów użytkownika i uwarunkowań jego 
działania

Stabilność oparta na zintegrowanej struk
turze biblioteki, regulowanej przepisami 
prawa, statutem, regulaminami

Dynamiczna i zróżnicowana sieć powiązań między 
bibliotekarzami i użytkownikami, która jest generato
rem nowych usług, rozszerzenia zasobów (w wyniku 
jej działania dochodzi do rezygnacji z usług nieefek
tywnych, selekcji zbiorów)

Źródło: Opracowanie własne inspirowane przez: U. Schultze, W.J. Orlikowski (2001). Meta
phors of virtuality: shaping an emergent reality. Information and Organization Vol. 11, 

p. 45—77.

Zastosowany w tabeli dualistyczny sposób obrazowania przemian zachodzących w pro
cesie wirtualizacji biblioteki jako organizacji stanowi pewnego rodzaju uproszczenie. Za
bieg ten jest jednak celowy, służy bowiem uwypukleniu tych elementów, które uważam za 
najbardziej istotne dla redefiniowania tożsamości zawodu bibliotekarza i określenia no
wych granic odpowiedzialności zawodowej przed społeczeństwem informacyjnym.
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Postępujący proces wirtualizowania organizacji sprawia, że zachowania informacyjne 
członków społeczeństwa - przebiegające w różny sposób i odznaczające się różnym stop
niem skuteczności - nabierają charakteru powszechnych zachowań, towarzyszących wszel
kim działaniom człowieka. W. Abramowicz dokonał wyodrębnienia czterech warstw spo
łecznych, posługując się kryterium poziomu zaawansowania umiejętności informacyjnych 
członków społeczeństwa informacyjnego [Abramowicz 2004].

Rysunek 1. Struktura warstwowa społeczeństwa informacyjnego
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Źródło: W. Abramowicz (2004). Mobilne filtrowanie informacji narzędziem społeczeństwa 
informacyjnego. [W:] Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Vol. 1. Wrocław: Ofi

cyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 22-23.

Abramowicz określa obywateli informujących się jako tych, którzy posiadają umiejęt
ność pozyskiwania informacji z różnych źródeł. Obywatele komunikujący są zdolni po
nadto do komunikowania się za pośrednictwem narzędzi elektronicznych i umiejętności te 
wykorzystują we wszystkich swoich rolach społecznych. Obywatele uczący się są obywa
telami komunikującymi się, którzy mająjednocześnie zdolność oceny stanu swojej wiedzy, 
pozyskiwania nowej wiedzy oraz definiowania potrzeb informacyjnych. Obywatele tworzą
cy są twórcami produktów informacyjnych i usług cyfrowych, które są wykorzystywane 
przez pozostałych członków społeczeństwa do zaspokajania potrzeb informacyjnych 
[Abramowicz 2004, s. 22-23]. Przy założeniu permanentnego rozwoju społeczeństwa in
formacyjnego można przyjąć, że opisana przez Abramowicza struktura nie stanowi od
zwierciedlenia względnie stałego rozwarstwienia społeczeństwa, a wskazuje raczej na 
możliwość, a nawet konieczność ewolucyjnego rozwoju i przechodzenia członków społe
czeństwa z jednej warstwy obywateli do drugiej oraz wymienność pomiędzy poszczegól
nymi warstwami. Oznacza to, że w obrębie społeczeństwa informacyjnego jego członkowie 
uczestniczą w procesach informacyjnych o różnym stopniu złożoności, stopniowo powięk
szają zakres swoich kompetencji informacyjnych, co prowadzi do przełamania ugruntowa
nego podziału na poszukujących i tworzących informację i wymienności ról między człon
kami obu warstw.
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W tradycyjnej organizacji bibliotecznej bibliotekarze, należący do warstwy obywateli 
tworzących, tworzą oraz zarządzają zbiorami dokumentów i informacji publicznej - po- 
nadpersonalnej, wedle określenia B. Sosińskiej-Kalaty - autonomicznych w stosunku do 
użytkowników [Sosińska-Kalata 1999]. Użytkownicy należący do wszystkich warstw spo
łeczeństwa informacyjnego mogą korzystać z zasobów organizowanych i zarządzanych 
przez bibliotekarzy.

W wirtualnej organizacji bibliotecznej bibliotekarze powinni tworzyć oraz zarządzać 
zbiorami dokumentów i informacji w kooperacji z użytkownikiem. Informacja jest tu ro
zumiana jako konstrukt tworzący się w umyśle użytkownika. Użytkownik nadaje informa
cji znaczenie i wykorzystuje ją zgodnie ze swoją aktualną sytuacją i realizowanymi celami.

Odpowiedzialność zawodowa bibliotekarzy przed społeczeństwem informacyjnym jest 
zatem związana nie tylko z zarządzaniem dokumentami i informacją publiczną, ale także 
z wypracowaniem takich metod zarządzania zbiorami dokumentów i informacji oraz usług 
informacyjnych i form kooperacji z użytkownikami, które zapewnią spersonalizowane wy
szukiwanie i dostarczanie informacji - właściwej osobie, o właściwym zakresie i zasięgu, 
we właściwym czasie, właściwie przetworzonej, o właściwym stopniu złożoności, we wła
ściwej kolejności. Tożsamość zawodu bibliotekarza powinna zatem zostać wzbogacona 
o następujące elementy:

• prowadzenie badań użytkowników, mających na celu poznanie indywidualnych 
uwarunkowań zachowań informacyjnych;

• tworzenie metod opracowania i wyszukiwania dokumentów i informacji, które 
umożliwiają zindywidualizowany dostęp do informacji;

• współpracę z projektantami systemów w zakresie wdrażania rozwiązań sprzyjają
cych profilowaniu, filtrowaniu i personalizowaniu dostarczania informacji;

• edukację użytkowników w zakresie umiejętności zindywidualizowanego wyszuki
wania informacji.

Misja zawodu bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym
Odpowiedzialność bibliotekarzy przed społeczeństwem informacyjnym może być także 

rozpatrywana z punktu widzenia obowiązku moralnego, wynikającego z odpowiedzialności 
za podejmowane działania i ich skutki. Ten aspekt odpowiedzialności wiąże się z misją za
wodu bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym, wyrażającą się w dążeniu do zapew
nienia wszystkim członkom społeczeństwa informacyjnego równego dostępu do informacji 
i poszanowania wolności intelektualnej. To „bibliotekarskie przykazanie” pojawia się we 
wszystkich dokumentach określających zasady etyczne zawodu bibliotekarza, w tym także 
w polskim Kodeksie etyki bibliotekarza i pracownika informacji (2005). Przestrzeganie te
go „przykazania” można określić jako wypełnianie misji przez bibliotekarzy. Dążenie do 
zapewnienia wszystkim członkom społeczeństwa równego dostępu do informacji i posza
nowania wolności intelektualnej jest traktowane jako odpowiedzialne zadanie, za którego 
wypełnienie nie oczekuje się wynagrodzenia. Bibliotekarze jako grupa zawodowa, podej
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mując je, dążą do zyskania uznania w społeczeństwie, wyrażają chęć służenia wszystkim 
członkom społeczeństwa, promowania idei, które uznają za słuszne.

O ile bycie bibliotekarzem odpowiedzialnym w sensie odpowiedzialności prawno-za- 
wodowej zależy w znacznym stopniu od samego bibliotekarza, jego wiedzy, umiejętności, 
chęci rozwoju, innowacyjności, o tyle bycie odpowiedzialnym w sensie moralno-misyjnym 
zależy od bibliotekarza tylko w ograniczonym zakresie, a spełnianie misji napotyka szereg 
trudności różnego charakteru. Realizowanie misji zapewnienia wszystkim członkom społe
czeństwa równego dostępu do informacji i poszanowania wolności intelektualnej jest 
utrudniane przez liczne przeszkody o wielorakim charakterze - fizyczne, intelektualne, 
psychologiczne, ekonomiczne, prawne, ideologiczno-obyczajowe, tkwiące zarówno w sa
mych bibliotekarzach, jak i w organizacji społeczeństwa.

Istnieje realne niebezpieczeństwo, że zależność finansowa instytucji bibliotecznych od 
decyzji organów założycielskich, często reprezentujących określone opcje polityczno-ideo- 
logiczne, może sprawiać, że bibliotekarze będą ograniczani, niejako w sposób „systemo
wy”, w realizowaniu misji poszanowania wolności intelektualnej i zapewnienia równego 
dostępu do informacji. Działając w obrębie określonego porządku społeczno-prawno-eko- 
nomicznego, będą wspierać to, co uważane jest za poprawne przez grupy - zazwyczaj kon
serwatywne - dominujące w danej społeczności. Dostęp do informacji i wolność intelektu
alna będzie dla tych, którzy z racji swojej uprzywilejowanej pozycji w danym środowisku 
i tak mają informację oraz narzędzia służące do jej pozyskiwania i komunikowania.

Misją zawodu bibliotekarza, wyznaczającą nowe granice odpowiedzialności, już nie tylko 
przed społeczeństwem informacyjnym, ale ogólnie odpowiedzialności społecznej przedstawi
cieli tego zawodu, jest służenie „nieobsłużonym” informacyjnie - słabszym, gorzej wykształco
nym, gorzej wyposażonym, także biednym, bezrobotnym. Przedstawiciele Social Responsibili
ties Round Table {American Library Association) promują koncepcję oparcia tożsamości 
zawodu bibliotekarza na uwypukleniu jego elementów misyjnych. Wynika to z głoszonego po
glądu, że bibliotekarze powinni „rozpoznawać i rozwiązywać problemy społeczne i występujące 
nierówności w społeczeństwie, w celu podtrzymania posiadanego mandatu do pracy dla wspól
nego dobra i umacniania demokracji” [Social Responsibilities... 2002], Takiego „nowego” bi
bliotekarza, doskonałego nie tylko w sensie profesjonalnym, ale także świadomego społecznego 
usytuowania swojego zawodu oraz rozumiejącego, przewidującego i oceniającego społeczne 
skutki uprawiania zawodu, można by określić mianem alter-bibliotekarza.

Tabela 2. Alter-bibliotekarz
Nie tylko bibliotekarz-profesjonalista, reprezen
tant grupy zawodowej,

lecz także obywatel, członek określonej heteroge
nicznej społeczności o zróżnicowanym poziomie 
i zakresie potrzeb informacyjnych

Nie demonstracyjnie neutralny, lecz mający poglądy polityczne
Nie tylko doskonały profesjonalista, lecz także rozumiejący innych człowiek
Nie podporządkowany establishmentowi, lojal
ny wykonawca,

lecz kreatywny i innowacyjny aktywista społecz
ny

Skoncentrowany nie tylko na problemach bi
bliotecznych,

lecz zainteresowany także szeroko rozumianym 
otoczeniem, w którym działa biblioteka
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Nie poprzestający na organizowanych z inicja
tywy rządu programach wsparcia dla wyobco
wanych i wykluczonych społecznie,

lecz wrażliwy na problemy społeczne i szukający 
ich rozwiązania także w inicjatywach 
pozarządowych

W mniejszym stopniu interesują go instytucje niż pracownicy tych instytucji
W mniejszym stopniu interesują go biblioteki niż bibliotekarze w nich zatrudnieni
W mniejszym stopniu kieruje swoją uwagę ku 
problemom o charakterze globalnym, stojącym 
w centrum zainteresowania

niż ku problemom lokalnym, związanym z różne
go rodzaju mniejszościami

Sprzeciwia się unifikacji, popiera różnorodność społeczną promuje wza
jemne poznawanie się i tolerancję

Kieruje się nie tylko przesłankami racjonalny
mi i chłodnym profesjonalizmem,

lecz pozwala sobie także na uwzględnienie 
w działaniu czynników emocjonalnych

Źródło: T. Alcock, dok. elektr. Free speech for librarians? A review of socially responsible li
brarianship, 1967-1999. http://juteux.net/rory/Alcock.html [odczyt: 20.04.2006].

Elementy nowej tożsamości zawodu bibliotekarza opisywane są przez T. Alcock po
przez uszczegółowienie generalnej opozycji neutralny profesjonalista - wrażliwy społecz
nik. Nie oznacza to, że celem tak biegunowo opisanych aspektów zawodu bibliotekarza jest 
wartościujące nacechowanie lub podważenie któregokolwiek z nich. Taki biegunowy opis, 
poprzez swoją prostotę, stanowi dobry sposób na podkreślenie i uwypuklenie przeplatania 
się w zawodzie bibliotekarza aspektów misyjnych i profesjonalnych, pozostających ze sobą 
w nieustającym dialogu.
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