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BIBLIOTEKA W KOMUNIKACJI NAUKOWEJ

I KSZTAŁCENIU AKADEMICKIM

Uczelnie zawsze miały swoje biblioteki i mają je nadal – z wyjątkiem tych nielicznych
szkół niepublicznych, które pasożytują na innych. Nic też nie wskazuje, żeby w prze-
widywalnej przyszłości miało być inaczej. To jest tak oczywiste, że nawet w kasie
Uniwersytetu Jagiellońskiego – która ze szczodrości nie słynie – znajdą się środki na
budowę biblioteki Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Skoro zatem wątpliwości nie ma, to po co komu jakakolwiek na ten temat refleksja?
Otóż rzecz w tym, że poza bezdyskusyjną praktyką ogólną, następują i będą następo-
wały liczne szczegółowe zmiany okoliczności tej praktyce towarzyszących. Wobec
tego nie ma mowy o prostej kontynuacji tego, co było i jest.

1. Wczoraj, dzisiaj, pojutrze

O wszystkim rozstrzyga sposób funkcjonowania uczelni, w którym tylko częściowo
jest tak jak było, a zmiany następują sukcesywnie. Oczywiście: pracownicy naukowi
nadal muszą czytać oraz publikować, a studenci muszą mieć bazę do studiowania. Tak
było zawsze [Fabian, s. 265; Gerhard, s. 5].

Ale już są wątpliwości, czy łącznie: czy wszystkie uczelnie, oprócz powinności dy-
daktycznych, muszą również prowadzić badania. Taka opinia przeważa, jednak są
także sugestie, żeby zadania badawcze przypisać tylko niektórym uczelniom, lub cał-
kowicie odseparować od nauczania [Brophy, s. 12; Krajewska, s. 73] – jak to się stało
z instytutami PAN-owskimi. Tam zaś, gdzie amputuje się badania albo dydaktykę,
będą też mniejsze nakłady na funkcjonowanie. Na biblioteki może zabraknąć.

Stopniowo zmienia się też charakter kształcenia akademickiego. Idea uniwersytetu
oświeceniowego, gdzie nauczano uczoności, ustępuje idei uspołecznienia wiedzy,
nadal krzewionej i rozwijanej, ale w szerokim odniesieniu społecznym [Krajewska,
s. 72; Olesen, s. 31–32]. A to zmienia oczekiwania wobec bibliotek.
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Naukowe badania i studia, z jednej strony mocno wyspecjalizowane, z drugiej – jak
zawsze – mają po części charakter interdyscyplinarny, z tym że skala tej międzyzakre-
sowości, jak i rejestr dyscyplin do ogarnięcia, nigdy nie były tak rozległe. Dla bibliotek
akademickich to sytuacja wcześniej nieznana i dramatycznie trudna [Brophy, s. 20].

Nieporównywalne są również wielkości: liczba studentów zwielokrotniła się
w ciągu ostatnich lat, a jednak (podobno) to nie wystarczy. W tej chwili w Polsce
ukończyło studia 7% populacji, a w Unii Europejskiej 13%; poprawia kwalifikacje
13% społeczeństwa, tymczasem w UE 25%, zaś w Anglii przyjęto – być może mało
realne – założenie, żeby studiowało 50% osób w wieku 18–30 lat [Brophy, s. 9; Kuź-
nicki, s. 20–21]. To znaczy, że studiujących musi być znacznie więcej, na co ani uczel-
nie, ani biblioteki nie są na razie przygotowane. Sama deklaracja, że edukacja oraz
nauka powinny stanowić narodowy priorytet [Kuźnicki, s. 23], z całą pewnością nie
wystarczy.

Tym bardziej że studia znacznie obniżyły poziom i są nawet (chyba niewykonalne)
sugestie, żeby wprowadzić zerowy, adaptacyjny rok studiów [Polska, s. 123–124].
W połączeniu z niekontrolowanym rozrostem studiów niestacjonarnych – efektywno-
ściowo gorszych – i tylko szczątkowym ich wsparciem poprzez formy zdalne, zaryso-
wuje się zatem mało optymistyczny obraz polskich studiów wyższych, co potęguje
oczekiwania zarówno wobec uczelni, jak i bibliotek – trudne lub nawet na razie nie-
możliwe do spełnienia.

Okoliczność nową, ale konstytuującą się już od dłuższego czasu, stwarza komuni-
kacja elektroniczna, stale zyskująca na znaczeniu w kształceniu oraz w nauce. Biblio-
teki nie mogłyby bez niej funkcjonować, jakkolwiek włączenie w sferę własnej oferty
oraz pośrednictwa nie odbywa się bez przeszkód. Dzieje się to natomiast równolegle
do rozpowszechniania piśmiennictwa.

Trzeba dopowiedzieć, że nazbierało się mnóstwo bredni na temat rzekomego kryzy-
su piśmiennictwa w komunikowaniu naukowym i edukacji. To wywołuje zamęt
w potocznej praktyce akademickiej. Bo przecież dla nauki nadal niezbędne są akty
publikacji, wieńczące procesy naukowe [Fabian, s. 243] i wciąż powstaje ich bardzo
dużo. W roku 2004 opublikowano w Polsce ponad 9300 tytułów naukowych
i podręcznikowych, co stanowiło 41% ogółu wydawnictw, a z tego blisko połowę wy-
dały wyższe uczelnie [Ruch, s. 26, 48]. Jeśli to można nazwać kryzysem, to miejmy
takich kryzysów możliwie dużo.

Z nowych okoliczności biorą się nowe zapotrzebowania, którym biblioteki powinny
sprostać, no bo po to są. Mają mianowicie gromadzić lub pozyskiwać oraz rozpo-
wszechniać użyteczne dla klientów treści; tak było, tak jest i to się nie zmieni [Belca-
stro, s. 6; Jerszowa, Chochłow, s. 77]. Zmienia się natomiast – dokładniej: wzbogaca –
sposób organizowania i dostarczania tych treści, oprócz bowiem komunikacji piśmien-
niczej, służy do tego równolegle komunikacja elektroniczna. A poza tym obowiązek
pośredniczenia w komunikacji naukowej i edukacyjnej spoczywa teraz nie tylko na
bibliotekach akademickich i szkolnych, lecz także na bibliotekach publicznych
i pedagogicznych.
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2. W wielosemiotycznym tyglu

Obecną sytuację w komunikacji publicznej – a siłą rzeczy również w naukowej
i edukacyjnej – można przyrównać do wielosemiotycznego tygla, w którym mieszają
się rozmaite formy komunikacyjne, głównie współistniejąc oraz dopełniając się wza-
jemnie [Grygrowski, s. 14; Skudrzyk, s. 8, 27]. Wypieranie to rzadkość, częstsze są
natomiast przypadki remediacji, czyli bezpośrednich przeniesień komunikatów
z jednego języka na inny język. Tak instaluje się teksty pisemne w sieci, lecz to jest
praktyka chwilowa; podobnie wszak dałoby się remediować podręczniki na wideo.
Rzeczywiste dopełnianie polega na tym, że różne formy komunikacji nadają się do
tego samego, ale w inny sposób, bądź – lepiej nadają się do określonych funkcji. I tak:
komunikacja elektroniczna lepiej sprawdza się w przekazywaniu informacji bezpo-
średnich i stosunkowo krótkich, piśmiennictwo zaś – w rozpowszechnianiu przekazów
dłuższych, trwalszych i skomentowanych.

To właśnie dlatego trzeba przewidywać wzrost roli elektronicznych informatorów,
przy redukcji drukowanych [Feather, s. 65], oraz obserwuje się tendencję do elektroni-
zacji czasopism naukowych [Feather, s. 86; Jerszowa, Chochłow, s. 76], choć ich rów-
noległe wersje drukowane nierzadko istnieją nadal. Czasopisma elektroniczne spraw-
dzają się w rejestracji naukowych faktów, w weryfikacji (a tego indywidualne strony
www nie zapewniają) i w rozpowszechnianiu, natomiast źle poddają się archiwizacji,
a w produkcji są od drukowanych droższe [Gerhard, s. 4; Tagler, s. 86].

W tej chwili w Polsce korzysta z internetu 25% populacji dorosłej, a z piśmiennic-
twa 56% tej populacji, zaś w przedziale wieku 15–20 lat internetu używa 60%, a ksią-
żek 86% osób [Penkowska, s. 21; Straus, Wolff, Wierny, s. 39, 41, 59–60]. To znaczy,
że dla nauki oraz dla kształcenia obie formy komunikowania są nieodzowne i nie wie,
co mówi, ten, kto twierdzi inaczej i kto opowiada bajki o wypieraniu. Dla przykładu:
wśród używających internetu, czyta książki 86%, a wśród nieużywających tylko 46%
deklaruje czytanie [Straus, Wolff, Wierny, s. 66]. Rzecz jedynie w nieco innym zasto-
sowaniu obu form do celów edukacyjnych i naukowych – do których (dopowiem) nie
nadaje się telewizja ani wideo, bo zapamiętywanie nie przekracza 6%–15% ich treści
informacyjnych [Francuz, Fortuna, s. 152], stąd w bibliotecznej ofercie stanowią mar-
gines.

Komunikacja piśmiennicza, pobudzająca intelektualnie, bo wywołująca w odbiorze
treściowe naddania i generująca analityczno-syntetyczne, abstrakcyjne procesy myślo-
we oraz sprzyjająca dobremu zapamiętywaniu i przyswajaniu przejmowanych treści
[Fiałkowski, s. 32, 35, 38], jest optymalnym narzędziem edukacyjnym, a równocześnie
znakomitym transmiterem treści naukowych, bo umożliwia pogłębienie rozważań oraz
kompletną dokumentację postępowania dowodowego. Ponadto tworzy pamięć nauki,
a w niektórych dyscyplinach sama jest przedmiotem badań [Fabian, s. 24–25]. Nic
więc dziwnego, że publikacje naukowe i podręcznikowe stanowią ponad 40% całej
rodzimej produkcji wydawniczej, a wbrew wyobrażeniom: tylko 1/3 odnosi się do
nauk humanistycznych [Ruch, s. 26, 45].

Z kolei komunikację elektroniczną – w której zachodzi możliwość tworzenia licz-
nych linków pomiędzy informacjami, w odbiorze zaś można odstąpić od sekwencyjno-
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ści [Sosińska-Kalata, s. 284] – charakteryzuje ogromna podaż tych informacji, rozcho-
dzących się szybko i szeroko, co zresztą nie zawsze jest pożyteczne [Ball, s. 8; Tagler,
s. 91]. Są to natomiast informacje zmienne (temporalne), gorzej udokumentowane,
płytkie i skrótowe, więc głównie sygnalne, wymagające w dodatku weryfikacji,
a wobec tak wielkiej podaży: również uporządkowania i opracowania [Ball, s. 11–12].
Przyswajalność i trwałość przejętych w ten sposób treści jest gorsza niż w czytaniu,
dlatego w komunikacji naukowej i edukacyjnej elektroniczna forma transmisji treści
współwystępuje z formą pisemną. Bo zresztą nie wszystko można i warto digitalizo-
wać [Gorman: The enduring, s. 24], a poza tym nie stworzono takiego programu elek-
tronicznego, który przylegałby do jakiejś jednej formy postrzegania [Gilien, MacMa-
nus, s. 27], więc nie ma powodu, żeby preferować tylko jeden sposób publicznego
komunikowania.

Na razie elektronizacja wkroczyła głęboko w czasopiśmiennictwo naukowe. W ten
sposób bowiem informacje rozchodzą się szybciej niż drukowane, są lepiej zindekso-
wane i łatwiejsze do rozpowszechniania, za to trudno je przechowywać
i archiwizować, stąd częste kontynuacje dwuwersyjności piśmienniczo-elektronicznej
[Siar, Schaffner, Hahn, s. 202; Tagler, s. 6].

W rezultacie wszystkie biblioteki, zwłaszcza zaś akademickie, musiały w mediacji
zintegrować obie te formy komunikacji, odtąd więc określa się je jako instytucje hy-
brydalne [Ackeroyd, s. 83; Bawden, Rowlands, s. 183; Brabazon, s. 33; Gorman: The
enduring, s. 31]. Z jednej strony tworzą i rozwijają kolekcje zasobów własnych,
z drugiej zaś – powinny zapewniać dostęp do kolekcji cudzych oraz do zasobów zlo-
kalizowanych w sieci, które też tworzą swoistą kolekcję, tyle że usytuowaną w różnych
miejscach [Ball, s. 12; Bawden, Rowlands, s. 182; Grygrowski, s. 187].

To narzuca bibliotekom istotne zmiany, organizacyjne i merytoryczne, koncepcyjne
i zastosowawcze. Oto bowiem kolekcje nabierają wymiaru międzybibliotecznego,
w gromadzeniu zasobów elektronicznych pojawiła się nieznana wcześniej i kłopotliwa
formuła wykupywania licencji [Ball, s. 15–16; Feather, s. 87, 174; Frazier, s. 50],
usługi na miejscu trzeba uzupełniać usługami na dystans, wielkość i obszar oraz zakres
oferty informacyjnej zwiększyły się nieporównanie, a oprócz udostępniania zasobów
oraz informacji własnych, trzeba teraz umożliwić dostęp do informacji i zasobów cu-
dzych [Ball, s. 12]. Także zresztą nieinformacyjnych – nie jest bowiem prawdą, że
komunikacja polega tylko na transmisji informacji [Apostle, Raymond, s. 7, 9].

Jednak największa „rewolucja” dokonała się w (tradycyjnym przecież) opracowa-
niu i katalogowaniu zasobów, ponieważ elektronizacja komunikacji wygenerowała
zupełnie nową skalę potrzeb. Bez selekcji, agregacji, uporządkowania i opracowania
materiałów elektronicznych, korzystanie z nich jest niemożliwe. Dlatego pojawiła się
kategoria metadanych oraz protokół opisu „Dublin Core”, ale do przezwyciężenia
wszystkich trudności jest jeszcze daleko [Chopey, s. 257–261].
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3. Biblioteka akademicka w nauce i kształceniu

Jedną z dwóch podstawowych powinności bibliotek akademickich nadal pozostaje
wspieranie nauki, mianowicie procesów badawczych i naukowej refleksji. Sposobem
jest organizacja dostępu do naukowej wiedzy, transmitowanej zarówno pisemnie, jak
i elektronicznie – a także rozpowszechnianie wyników tych badań oraz tej refleksji.
Bez tego uprawianie nauki byłoby niemożliwe, tak jak z kolei egzystencja bibliotek
akademickich nie miałaby sensu [Ball, s. 12; Dewey, s. 8; Fabian, s. 265, 304; Fono-
tow, s. 45; Gerhard, s. 5; Heath, Dultry, s. 9; Levrault, s. 24].

Dotychczas kojarzono tę powinność z wąskim, wyspecjalizowanym profilem bi-
bliotek (np. instytutowych), stopniowo jednak bierze górę koncepcja bibliotek wielo-
dziedzinowych, oczywiście dysponujących sprawnym i uszczegółowionym systemem
informacyjno-wyszukiwawczym [Fabian, s. 37, 107]. A to dlatego, że sama nauka
zaciera granice, na rzecz interdyscyplinarnych analiz oraz refleksji – elektroniczne
czasopisma coraz częściej są właśnie interdyscyplinarne – tymczasem biblioteki wą-
skospecjalistyczne odcinają się od innych dziedzin, nawet pokrewnych [Fabian, s. 223;
Olesen, s. 37; Tagler, s. 88]. Uczonym potrzebna jest rozległa wiedza, już nie tylko
z dyscyplin uprawianych na uczelniach, ale z najszerszego spektrum współczesnej
nauki.

Dla bibliotek akademickich wynika z tej powinności stały obowiązek rozpoznawa-
nia oczekiwań, a następnie odnajdywania tego, co tym oczekiwaniom odpowiada lub
ma z nimi związek – także w internecie – i ewentualne gromadzenie, a w każdym razie
organizowanie i zapewnienie dostępu. Tak trzeba współcześnie rozumieć biblioteczną
mediację [Jerszowa, Chochłow, s. 74; Sowards, s. 142; Wormell, s. 5]. Dawniej czyn-
nością główną było ustalenie rejestru (np. bibliograficznego) źródeł informacji
i dopiero następnie dostawa tych źródeł – według możliwości i życzeń – natomiast
obecnie przeważają żądania pełnotekstowych informacji od razu, nawet kosztem ich
pełnego rejestru [Levrault, s. 23].

Najtrudniejszym procesem nie jest jednak wyszukiwanie źródeł, lecz wybór, wery-
fikacja, oddzielenie treści bagatelnych od ważnych, więc nadanie podaży – także temu,
co oferuje się w sieci oraz (coraz rzadziej) na CD – hierarchicznego porządku
i wprowadzenie (bądź nie) do zasobów własnych lub przez siebie monitorowanych
[Ball, s. 11–12; Grygrowski, s. 84, 153]. Trudność dotyczy nie tylko internetu, istnieje
bowiem coraz obfitsze, także naukowe, piśmiennictwo alternatywne, którego nie da się
w pełni rozpoznać, a trzeba [Atton, s. 5, 107]. Z tego wyboru tworzy się zaś dobre lub
marne wsparcie nauki, mądre bądź kiepskie ukonstytuowanie kolekcji i racjonalne albo
nieoszczędne gospodarowanie środkami.

Stopniowo intensyfikuje się rola bibliotek akademickich w dokumentowaniu, ar-
chiwizowaniu oraz promowaniu dorobku naukowego własnej uczelni (wydziału, in-
stytutu), w postaci drukowanej i elektronicznej, nie tylko przez rejestrację oraz infor-
mację bibliograficzną, lecz także przez gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów
pełnotekstowych [Gherman, s. 24–25; Hudzik, s. 96]. W wymiarze globalnym pojawiła
się – dość kontrowersyjna – idea Open Access, czyli swobodnego i nieodpłatnego do-
stępu do materiałów naukowych, właśnie przez biblioteki akademickie, gromadzące
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wyniki naukowe swoich uczelni. Zamiast płacić za kupno lub korzystanie, biblioteki
miałyby pokrywać (ze środków uczelni) koszty publikacji, więc druku lub digitalizacji
i ewentualnych honorariów – z czym zresztą, tak jak i z prawami autorskimi, jest naj-
większy kłopot [Gerhard, s. 22; Heath, Dultry, s. 15; Johnson, s. 113].

Nie budzą zaufania podejrzane opinie, że autorzy tekstów naukowych pobierają
symboliczne honoraria (to prawda), więc łatwo z nich zrezygnują – bo to jest oczeki-
wanie pracy za darmo. Z jakiej racji? Nic zatem dziwnego, że na razie Open Access
obejmuje tylko 1% publikacji naukowych [Ball, s. 13; Frazier, s. 56; Johnson, s. 117,
120]. Ale przy rozwiązaniach racjonalnych może być użyteczny, a wtedy biblioteki
stałyby się bazą główną tej koncepcji.

Drugim wśród równorzędnych zadań głównych bibliotek akademickich było i jest
zapewnienie bazy dla uczelnianej dydaktyki oraz dla studenckiego studiowania [De-
wey, s. 7]. Ale ta powinność nigdy nie była realizowana optymalnie, ze względu na
koszty. W tym celu bowiem niezbędne są wieloegzemplarzowe zasoby drukowane oraz
wielostanowiskowe repozytoria elektroniczne, równie lub nawet bardziej kosztowne,
a próby stworzenia repozytoriów międzybibliotecznych poszerzają wprawdzie zakres
dostępu, lecz kosztów nie redukują [Austin, s. 37, 46, 50; Bagrowa, s. 141; Heath,
Dultry, s. 17]. Poza tym nie można tego zadania porządnie zrealizować bez ścisłej
współpracy z uczelnianymi instytutami, a ta jest zwykle fatalna.

Istnieje bowiem warunek trafności wyboru, więc ustalenia, co jest w dydaktyce oraz
w studiowaniu potrzebne, a co nie i co z bibliotecznych zasobów należy usunąć.
Oczywiście: z zakresu wykładanych dziedzin wiedzy – lecz także z dziedzin pokrew-
nych oraz ogólnych. Otóż dobrego wyboru, zwłaszcza w warunkach sukcesywnej po-
daży elektronicznej, bez stałej współpracy z instytutami, po prostu być nie może.

Biblioteka akademicka ma nie tylko gromadzić to, co do kształcenia potrzebne –
i organizować dostęp – ale też informować oraz pomagać w korzystaniu. Na tym pole-
ga jej aktywna rola mediacyjna [Grygrowski, s. 132, 188], a to wymaga specjalnych
umiejętności oraz stosownych rozwiązań organizacyjnych.

A poza tym mnożą się postulaty: aby biblioteka stała się miejscem studiowania,
ośrodkiem własnej nauki studentów, z piśmienniczo-elektronicznym zapleczem i co
najmniej znośnymi warunkami dla pracy umysłowej. Nie wiadomo, w jakim stopniu
biblioteki akademickie spełniają te wszystkie oczekiwania. Gdyby jednak każdy stu-
dent chciał je zrealizować w pełni, to prawdopodobnie żadna biblioteka na świecie nie
dałaby sobie rady.

Zdecydowanie źle realizuje się w Polsce biblioteczna obsługa studentów niestacjo-
narnych, bo nie ma dla nich specjalnej oferty – np. wyodrębnionych kolekcji i wydłu-
żonego czasu otwarcia [Heery, Morgan, s. 110] – a korzystanie według reguł obowią-
zujących studentów stacjonarnych jest fikcją. Z czasem trzeba będzie wprowadzić
obsługę na dystans, być może w ślad za zdalnym dopełnieniem (e-learning) obecnych
studiów niestacjonarnych, ale to trzeba zorganizować na ogólnouczelnianym szczeblu,
a nie biblioteki, dlatego rodzime deklaracje na ten temat należy przyjmować ostrożnie
[Górnikiewicz, s. 47; Littlejohn, s. 71, 73]. A już inna sprawa, że połączenie studiów
niestacjonarnych z formami zdalnymi nie redukuje słabości tych form (odcięcie od
wychowania, od uczelni i od kontaktów z innymi), ale uwydatnia zalety (redukcja ba-
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rier czasowych i terytorialnych) [Górnikiewicz, s. 44, 50–51; Maddern, s. 19; Penkow-
ska, s. 55, 73–74, 91].

4. Biblioteka w strukturze uczelni

Obecny system bibliotecznej obsługi uczelni w Polsce ukształtował się jeszcze
w latach sześćdziesiątych i uległ petryfikacji: za granicą podobne rozwiązania spotyka
się rzadko [Hudzik, s. 96; Jazdon: Nowoczesna, s. 3]. Polega na przyporządkowaniu
bibliotek instytutom, niekiedy wydziałom, przy niezależności od biblioteki głównej,
więc nie jest to struktura spójna, ale niby sieć. Trudno o rozwiązanie mniej efektywne
i droższe – wcale (jak się okazuje) nie gwarantujące w dodatku dobrej współpracy
bibliotek z instytutami.

Obecnie ujawnia się w bibliotekarstwie zagranicznym, nie tylko akademickim, ten-
dencja do tworzenia megabibliotek (jednej dużej zamiast wielu małych), niewątpliwie
mniej przyjaznych, lecz efektywniejszych, bardziej profesjonalnych i ekonomicznych
[Usherwood, s. 31]. Tak jest zwłaszcza na uczelniach małych i średnich oraz
w akademickich kampusach.

Jednak o wartości bibliotek uczelnianych rozstrzyga skuteczność obsługi studentów
i pracowników nauki, nie zawsze adekwatna do wielkości [Thompson, s. 15].
W warunkach polskich przeważają uczelnie duże i przestrzennie rozproszone (kampu-
sy to rzadkość): w tych warunkach jedna biblioteka nie mogłaby służyć skutecznie
całej uczelni. Dlatego racjonalnym wariantem alternatywnym wydaje się sieć bibliotek
wydziałowych, przyporządkowanych podwójnie: bibliotece głównej oraz wydziałom
– bo umiarkowanie dużych, a zarazem zdolnych do współpracy z uczelnianymi insty-
tutami.

Zatem na uczelniach małych i średnich wskazane jest scalanie bibliotek w jedną bi-
bliotekę ogólnouczelnianą, na dużych natomiast powinna powstać jednolita sieć bi-
blioteki głównej oraz bibliotek wydziałowych – wcześniej scalonych z bibliotek insty-
tutowych. Do ustalenia pozostaje podział kompetencji oraz obligacji finansowych po-
między dziekanami a dyrektorem biblioteki głównej.

W bibliotece głównej trzeba scentralizować pozausługowe procesy zaplecza
– w zakresie gromadzenia i selekcji zasobów oraz baz danych niezbędne są jej upraw-
nienia koordynacyjne – a dyrektor tej biblioteki powinien zarządzać całością, w tym:
kierować personelem i prowadzić gospodarkę osobową. Integracja i centralizacja pro-
cesów spowoduje znaczny wzrost efektywności i ujednolici zasady funkcjonowania, co
w obecnych warunkach komunikacyjnych jest nieodzowne [Hudzik, s. 97, 99, 101;
Martin, s. 52, 55]. Do tego jednak konieczne są stosowne rozwiązania prawne
i ogólnoorganizacyjne (w ramach uczelni), w tym zaś: uprawnienie bibliotek uczelnia-
nych do samodzielnej gospodarki finansowej – w zakresie ustalonych przez uczelnie
sum i reguł ich pożytkowania. Finansowe ubezwłasnowolnienie jednostek tak dużych
nie ma precedensu w skali światowej.
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Niezbędny balans pomiędzy scalaniem bibliotek na uczelni, a obszarem ich działa-
nia, jest następstwem konieczności ścisłej współpracy tych bibliotek z uczelniami, bez
czego biblioteki akademickie nie mogą istnieć [Heery, Morgan, s. 5; Unwin, Stephens,
Bolton, s. 211]. Powszechnie postuluje się mianowicie współpracę z instytutami,
a dokładniej – z instytutowymi pracownikami dydaktycznymi [Dewey, s. 11, 16; He-
ery, Morgan, s. 17; Love, s. 151; Shane, s. 95; Unwin, Stephens, Bolton, s. 29]. Cza-
sem, ale rzadko, sugeruje się jeszcze pożytki z kontaktów bibliotek i samorządów stu-
denckich [Dewey, s. 13]. To właśnie dlatego na dużych uczelniach jedna biblioteka
ogólnouczelniana może nie sprostać powinnościom.

Głównym celem tej współpracy jest możliwie efektywna realizacja programu stu-
diów oraz badań [Heery, Morgan, s. 7; Macaluso, Petruzzelli, s. 171]. Niezbędnych do
takiej realizacji, własnych zasobów biblioteki oraz materiałów z zewnątrz, nie można
mianowicie dobrać bez stałej konsultacji z pracownikami nauki. Nie można też zorga-
nizować bibliotecznego wsparcia procesów dydaktycznych ani aktywnego studiowa-
nia, jeśli biblioteka nie ma trwałego kontaktu z instytutami i nie jest sukcesywnie in-
formowana o realizacji programu nauczania [Macaluso, Petruzzelli, s. 164, 176; Sil-
berman, s. 7]. Tymczasem – tak w kraju, jak i za granicą – współpraca bibliotek
akademickich z uczelnianymi instytutami układa się źle, fatalnie lub wcale, przy czym
pracownicy dydaktyczni skarżą się na hermetyczność bibliotekarzy, a bibliotekarze
mają pretensje o złe traktowanie [Church, 13, 15; Giren, Julien, s. 26–27, 32].

Sytuacja jest niekorzystna, ponieważ zapewne obie strony mają rację. A ma to być
wszak współpraca nie okazjonalna, ani nie sformalizowana, lecz systematyczne
i rzeczywiste doradztwo oraz częste konsultowanie podejmowanych w bibliotece
działań. Otóż w obecnych warunkach trudno na to liczyć.

Ponieważ żadna biblioteka nie może już dzisiaj być samowystarczalna, konieczno-
ścią staje się międzybiblioteczna współpraca (i do tego jest potrzebna samodzielność
bibliotek) – szczególnie w zakresie gromadzenia zbiorów oraz dostępu do cudzych
kolekcji i serwisów informacyjnych, a także wzajemnej obsługi użytkowników. Mowa
zaś o współpracy z różnymi bibliotekami, więc nie tylko akademickimi, ale również
publicznymi [Heery, Morgan, s. 115, 119; Unwin, Stephens, Bolton, s. 211].

Najszerzej – ale wciąż niedostatecznie – rozwinęło się skoordynowane gromadzenie
i usuwanie zasobów, według wzajemnie uzgodnionych obszarów dziedzinowych.
Ostatnio zaś dynamicznie postępuje wspólne kolekcjonowanie naukowych czasopism
elektronicznych, bardzo drogich – i coraz częściej tworzą się w tym celu międzybi-
blioteczne konsorcja, wystarczająco silne, żeby dyktować warunki na rynku [Bagrowa,
s. 116; Ball, s. 18; Burgett, Haar, Phillips, s. 26; McKee, s. 131–132, 140]. Obecnie
funkcjonują już konsorcja międzynarodowe, grupujące nawet ponad 1600 bibliotek,
i wprawdzie ograniczają indywidualizację oraz autonomię wyboru, ale w sumie są
skuteczne [Burgett, Haar, Phillips, s. 1; Chepesiuk, s. 22; Siar, Schaffner, Hahn,
s. 208, 210]. Międzybiblioteczne konsorcja pojawiły się również w Polsce.

Konkretyzuje się też potrzeba wzajemnej obsługi użytkowników z innych uczelni
przez współpracujące biblioteki akademickie. Oraz – inauguracji współdziałania
z bibliotekami publicznymi w zakresie obsługi studentów niestacjonarnych w miejscu
ich zamieszkania. Inicjatywa i oferta międzybibliotecznej dostawy materiałów musi
należeć do uczelni i do uczelnianych bibliotek, z ponoszeniem kosztów włącznie, re-
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kompensowanych studenckimi opłatami. Biblioteki publiczne – w których studenci
stanowią 12,6% ogółu użytkowników [Biblioteki, s. 30] – własnymi siłami takiej ob-
sługi nie zagwarantują.

5. Gromadzenie zasobów i organizacja dostępu

Ten śródtytuł asymiluje dwie tendencje w obecnym paradygmacie bibliotekarstwa.
Biblioteki mianowicie muszą tworzyć własne kolekcje oraz równocześnie organizo-
wać dostęp do tych zasobów, których same nie posiadają. Zgodnie zaś z wymaganiami
czasu bieżącego i oczekiwaniami publiczności, muszą to być kolekcje i zasoby zinte-
growane, mieszane, więc piśmiennicze i elektroniczne (digitalne), a model biblioteki
hybrydalnej powinien się utrzymać przez wiele lat [Bagrowa, s. 175; Bawden, Row-
lands, s. 183; Hunter, s. 58; Levrault, s. 28–29; Weihs, s. 4].

To nie jest prosta kontynuacja dotychczasowych reguł i form gromadzenia, które
jednak nadal polegają na wyborze tego, co potrzebne do studiowania i uprawiania
nauki, więc nadal wymagają też stałego wsparcia ze strony pracowników naukowych.
Wśród nowych sposobów postępowania, najwięcej kłopotów za granicą sprawia bi-
bliotekom konieczność stałego negocjowania warunków licencjonowania (są różne
formuły) czasopism elektronicznych, a przyjmowane tu i ówdzie (w USA – „Big De-
al”) rozwiązania globalne, uchodzą za złe [Frazier, s. 50; Gerhard, s. 8, 12, 19]. Już
wkrótce to będzie także nasz kłopot.

Pojawiły się też, nieznane przedtem, trudności w archiwizacji zasobów, koniecz-
nych wszak do przechowania. Książka zawsze była i jest nośnikiem do archiwizacji
bardzo poręcznym, natomiast inne albo nie są dostatecznie trwałe, albo podlegają
zmianom technologicznym. Trwałość mikrofilmów ocenia się na 20 lat, CD-ROM-ów
na 50 lat, papieru na 100 lat, a papieru syntetycznego – nawet na 500 lat. Jeśli jest więc
zamiar przechowywania długotrwałego, dokonuje się remediacji – paradoksalnie – na
nośniki papierowe [Bagrowa, s. 31, 121–122; Lalewicz, s. 37].

Szczególnie trudne do archiwizacji są materiały elektroniczne – ze względu na tem-
poralność, czyli przemienność treści, z uwagi na zmiany technologiczne, a także wa-
runki licencyjne, zwykle zabraniające utrwalania treści. Trzeba więc o to usilnie zabie-
gać, biblioteka bowiem nie może być zbiornicą treści chwilowych i efemerycznych
[Akilina, s. 96; Bagrowa, s. 187; Gerhard, s. 13; Grygrowski, s. 125; Hunter, s. 62;
Siar, Schaffner, Hahn, s. 202].

W następstwie, w bibliotekach akademickich coraz trudniej o egzemplarze rezer-
wowe i o wielostanowiskowy dostęp do jednego materiału w sieci. Bez tego zaś nie ma
wsparcia studiowania. Tworzenie w tym celu repozytoriów z dubletów przestaje być
realne, bo za każdy wtórny egzemplarz i za każdy dodatkowy dostęp trzeba wnieść
pełną opłatę, co czyni koszty gigantycznymi [Austin, s. 46; Littlejohn, s. 79].

Ogromna podaż materiałów naukowych, elektronicznych i drukowanych, często
posługujących się językiem angielskim, a bywa że oferowanych także w trybie „alter-
natywnym” – wyklucza kompletność gromadzenia zasobów (nawet w wyborze) przez
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jedną bibliotekę [Atton, s. 107; Enright, s. 36]. To stąd wzięła się koncepcja skoordy-
nowanego gromadzenia międzybibliotecznego, mająca już swoją historię i dzisiaj po
prostu konieczna [Bagrowa, s. 105]. Jest jednak w realizacji trudna i w niektórych
krajach – w tym w Polsce – rozwija się z oporami. Trzeba przyjąć, że lawina materia-
łów elektronicznych taką kooperację wymusi.

Do tego, czego we własnej kolekcji nie ma, biblioteka powinna zorganizować do-
stęp [Akilina, s. 83]. Ale nie brak opinii wątpiących, czy to pośrednictwo biblioteki jest
rzeczywiście konieczne w odniesieniu do sieci. Otóż sieć jest śmietniskiem, składowi-
skiem treści, także naukowych, które wymagają co najmniej uporządkowania, zrelaty-
wizowania oraz zweryfikowania wartości treściowej i aktualności. I to właśnie należy
do bibliotek [Akeroyd, s. 84; Hunter, s. 65; Latham, s. 7, 19]. Nie bez znaczenia są
także koszty; nikogo wszak nie stać na wykupienie wszystkich materiałów, niezbęd-
nych do studiowania lub do pracy naukowej, a tylko biblioteki rozpowszechniają je
nieodpłatnie.

6. Usługi

Sens egzystencji każdej biblioteki wyznacza realizacja usług – udostępnianie zasobów,
własnych i cudzych, oraz dostarczanie treści, nie tylko informacyjnych – czemu
wszystkie inne działania, procesy i rozwiązania organizacyjne muszą być podporząd-
kowane. W przeszłości (niekoniecznie słusznie) częściej oceniano biblioteki według
stanu posiadania, obecnie – zaś, wobec wyjścia z ofertą poza własne kolekcje – usługi
stanowią główną wykładnię wartości [Bagrowa, s. 113; Chernik, s. 60]. Co trzeba stale
uświadamiać, bo jest to oczywistość nieoczywista – zamazywana w potoku koncepcji,
w lawinie pomysłów i w nawale słów. Zamazywana skutecznie, dlatego Umberto Eco
wyraził przewrotnie złośliwą opinię, że ideałem byłby całkowity zakaz wstępu do bi-
bliotek [Eco, s. 16].

Tradycyjny repertuar usług, obejmujący głównie udostępnianie zasobów na ze-
wnątrz oraz na miejscu, zmienił się obecnie w zakresie obsługi miejscowej. To ma być
odtąd równoczesne wykorzystywanie materiałów drukowanych i elektronicznych on-
-line – uzupełnione o bezpośrednią obsługę informacyjną przez personel biblioteki.
Czytelnie powinny się więc przekształcić w laboratoria edukacyjno-naukowe, gdzie na
każdym stanowisku musi być możliwość użytkowania zarówno piśmiennictwa, jak
i aparatury elektronicznej [Bawden, Rowlands, s. 186; Levrault, s. 22; McKinstry,
s. 138–139]. Siłą rzeczy, wielkie megaczytelnie powinny ustąpić miejsca małym, ale za
to licznym, skupiskom stanowisk laboratoryjnych, usytuowanym gniazdowo.

Do udostępniania zaś na zewnątrz – któremu niekiedy (u nas bardzo rzadko) towa-
rzyszą usługi wysyłkowe – dodaje się teraz usługi świadczone przez sieć, głównie
informacyjne, lecz również tekstowe, jeśli dopuszcza to prawo autorskie oraz dyspo-
nent, a teksty są odpowiednio krótkie. Ta forma usuwa bariery miejsca, czasu
i odległości.
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 Żeby sprostać ogólnym standardom usług, organizację usług bibliotecznych trzeba
dostosować do ich ogromnej intensyfikacji oraz do zintegrowanego udostępniania, na
miejscu i na zewnątrz, zasobów drukowanych i elektronicznych. Właśnie po to wpro-
wadzono swobodny dostęp do większości zbiorów i elektroniczny system rejestracji
usług oraz możliwość „wrzutowego” zwrotu materiałów o dowolnej porze – a także
szansę elektronicznej rezerwacji tekstów i miejsc do korzystania oraz przeszukiwania
katalogów (spoza biblioteki), koniecznie elektronicznych, a w bibliotece lokalizowa-
nych poza powierzchnią chronioną. Wszystko zaś dla wzmożenia przepustowości, żeby
czas obsługi był możliwie krótki [Eco, s. 14] i żeby takie było też odczucie.
W praktyce bowiem kolejka do szatni, do rejestracji lub do jakiegokolwiek punktu
obsługi, dłuższa niż 5 osób, wywołuje irytację. A jeszcze bardziej irytuje każdego wła-
sna nieporadność, wynikająca z niedostatku wiedzy o bibliotece [Onwnegbuzie, Jiao,
Bostick, s. 31], toteż potrzebna jest klarowna informacja o procedurach i ofercie oraz
przyjazna atmosfera – niełatwa do stworzenia i zachowania w bibliotekach dużych.

O dostępności decydują głównie pory otwarcia bibliotek, możliwie długie, jednolite
i bez przerw – także w soboty i niedziele. Umberto Eco sugerował złośliwie, żeby po-
krywały się z godzinami pracy lub nauki [Eco, s. 15] i często tak rzeczywiście jest.
Polskie biblioteki, także akademickie, bardzo rzadko czynne są w weekendy, pory ich
otwarcia w poszczególne dni są różne, a tygodniowy wymiar czasu usług rzadko sięga
60 godzin, podczas gdy za granicą rzadko bywa niższy niż 70 godzin. Tak więc można
wydawać miliony złotych na utrzymanie bibliotek, a brakuje tysięcy na wydłużenie
dyżurów.

Żeby wspierać dydaktykę i studiowanie, w bibliotekach akademickich potrzeba od-
powiedniej liczby stanowisk do korzystania na miejscu oraz licencji na materiały elek-
troniczne dla tych stanowisk, co jest trudne i kosztowne – a także wieloegzemplarzo-
wych podręczników drukowanych. Jest pomysł, żeby z całości wyodrębnić specjalną,
krótkoterminową wypożyczalnię podręczników: z udostępnianiem pośrednim (tj.
z ladą) i rezerwacją elektroniczną [Ifidon, s. 294]. Kwalifikuje się tam książki najbar-
dziej poszukiwane, weryfikowane raz w roku, a wypożyczane na krótki okres, prze-
ważnie na dobę, ze zwrotem nierzadko „wrzutowym” [Ifidon, s. 290–291]. Osiąga się
w ten sposób czternastokrotną intensyfikację obiegu każdego podręcznika, w stosunku
do innych wypożyczeń zewnętrznych – jednak w Polsce to rozwiązanie wprowadziło
tylko kilka bibliotek.

Od wielu lat mnożą się za granicą międzybiblioteczne dopożyczenia zasobów
z innych bibliotek, także w relacjach międzynarodowych, i jest to już forma masowa.
Ostatnio jej rozwój został zahamowany, ponieważ wydawcy wyłączyli z niej licencjo-
nowane materiały elektroniczne i to wymaga zmiany [Craft, s. 42–43]. Natomiast
w Polsce wskaźniki krajowych i międzynarodowych wypożyczeń międzybibliotecz-
nych od lat należą do najniższych w Europie [Zaucha-Dziobałowa, s. 56–57].

Do uregulowania w skali kraju – w skali globalnej częściowo też – pozostają usługi
biblioteczne dla studentów niestacjonarnych. Na razie ocenia się je jako fatalne, bo ci
studenci są zwykle traktowani tak samo, jak stacjonarni, a przecież na miejscu prze-
ważnie ich nie ma [Behr, s. 28; Unwin, Stephens, Bolton, s. 60, 122].

Żeby było o czym mówić, trzeba zacząć od wydłużenia czasu otwarcia bibliotek
akademickich w terminach zjazdów, czyli w weekendy, ale także wydzielić (choćby
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częściowo) specjalne zasoby, powołać do ogólnej obsługi tych studentów osobne sta-
nowisko pracy i jeszcze przysposabiać ich do korzystania z biblioteki i z sieci, bo
przeważnie radzą sobie kiepsko [Heery, Morgan, s. 107, 110; Hufford, s. 157; Unwin,
Stephens, Bolton, s. 22, 40]. A z czasem konieczna będzie inicjacja kontaktów zdal-
nych (po to właśnie specjalny pracownik) i umożliwienie zdalnego dostępu do wyku-
pionych przez biblioteki zasobów elektronicznych oraz wysyłkowa realizacja (przy-
najmniej niektórych) zamówień na materiały drukowane [Behr, s. 19–20].

Żeby to było realne, trzeba nawiązać współpracę z bibliotekami publicznymi w tych
miejscowościach, wokół których skupiły się liczniejsze grupy studentów niestacjonar-
nych – i tam adresować materiały elektroniczne oraz wysyłać zamawiane publikacje
drukowane [Unwin, Stephens, Bolton, s. 91, 26]. W niektórych krajach taka praktyka
już jest, tam zwłaszcza, gdzie uczelnie rzeczywiście zorganizowały zdalne wsparcie
studiów. W Polsce jednak nie.

Łącząc się w megabiblioteki i tworząc makrostruktury, biblioteki akademickie mu-
szą jednocześnie służyć wąsko wyspecjalizowanej wiedzy. Bo to wszak wysoce spe-
cjalistyczne treści są przedmiotem bibliotecznego pośrednictwa [Levrault, s. 25], trze-
ba zatem mieć w nich doskonałe rozeznanie i dostosować się do potrzeb wyspecjali-
zowanej mediacji.

Dlatego pojawił się nowy „submodel” bibliotekarstwa akademickiego, nazywany
bibliotekarstwem dziedzinowym. Podstawę stanowi segmentacja oferty według dyscy-
plin nauki, uprawianych i wykładanych na uczelni (na wydziale) – czego najbardziej
dostrzegalnym, zewnętrznym przejawem jest dziedzinowy podział zasobów i obszarów
obsługi w ogólnej przestrzeni bibliotecznej [Hudzik, s. 102, 105; Jazdon: Nowoczesna,
s. 4; Weihs, s. 27].

Bibliotekarstwo dziedzinowe wymaga przedmiotowego, merytorycznego wyspe-
cjalizowania niektórych pracowników biblioteki, żeby mogli być kompetentnymi po-
średnikami i doradcami dla specjalistów (także studentów) z różnych dziedzin wiedzy
[Wormell, s. 9]. Trzeba tę wiedzę opanować w takim stopniu, żeby możliwe było part-
nerstwo. Kompetencje dziedzinowe są więc w tym wypadku najważniejsze, natomiast
dopełnienie stanowi dobra znajomość problematyki bibliotekarsko-informacyjnej [He-
ery, Morgan, s. 138; Jazdon: O nowych, s. 100]. Istotą bibliotekarstwa dziedzinowego
jest poza tym funkcjonowanie w zespole, a więc obok bibliotekoznawców oraz infor-
matologów i w gronie różnych specjalistów z poszczególnych dziedzin. Ich łączna
wiedza i wspólne umiejętności stanowią istotę bibliotecznej oferty dla publiczności
[Chernik, s. 13; Levrault, s. 29].

Na razie nie ma jasności, jak przygotowywać bibliotekarzy dziedzinowych do za-
wodu. Chyba jednak jako specjalistów w określonej dziedzinie, z uzupełnieniem wie-
dzy i praktyki bibliotekarskiej [Dieriewianko, s. 9], już to w formie magisterskich stu-
diów uzupełniających dla licencjatów innych specjalności, bądź – lepiej – poprzez
studia podyplomowe dla absolwentów rozmaitych studiów magisterskich.

Bibliotekarstwo dziedzinowe obejmuje udostępnianie zbiorów, usługi informacyj-
ne, pośrednictwo wobec sieci i doradztwo, ale także dobór i opracowanie zasobów oraz
jeszcze (w założeniu) kontakty ze studentami niestacjonarnymi [Akilina, s. 97; Heery,
Morgan, s. 95; Hufford, s. 156; Jazdon: Nowoczesna, s. 9]. Trzeba więc zatrudniać
bibliotekarzy dziedzinowych w trybie macierzowym: równolegle na kilku stanowi-
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skach, odpowiednio dzieląc ich ogólny czas pracy [Hudzik, s. 100]. Z punktu widzenia
psychologii pracy jest to rozwiązanie uciążliwe i trudne, ale możliwe.

7. Oferta ponadusługowa

Wprawdzie istota funkcjonowania bibliotek zawiera się w realizacji usług i w organi-
zowaniu dostępu do cudzych oraz sieciowych nośników treści, jednak ich działalność
na tym się nie kończy. Także w bibliotekach akademickich istnieje bowiem jeszcze
oferta ponadusługowa oraz postępowanie marketingowe i promocyjne [McKinstry,
s. 143]. Konstrukcja oferty i realizacja usług wymagają mianowicie powiadomienia
wszystkich rzeczywistych i potencjalnych usługobiorców oraz nakłonienia ich do sko-
rzystania. I muszą to być powiadomienia oraz zachęty szczegółowo skonkretyzowane.

Bierne oczekiwanie na publiczność nigdy nie należało do bibliotecznych zwycza-
jów, teraz zaś – jak wszędzie – aktywne postępowanie marketingowe (nastawione na
publiczność, na organizatorów i na uczelnianych partnerów) oraz promocyjne musi być
regułą. Trzeba szeroko powiadamiać o tym, co się oferuje i robi, oraz rzeczywiście
oferować i robić to, o czym się powiadamia [Wolfe, s. 120]. A znane od dawna narzę-
dzia promocji dopełniają obecnie biblioteczne strony www, dostępne przez 24 godziny
na dobę i przez 7 dni w tygodniu [Puacz, s. 120]. Ale oczywiście trzeba je najprzód
opracować, a potem systematycznie dopełniać, aktualizować i weryfikować.

Głównym naddatkiem bibliotecznym ponad usługami jest bezpośredni kontakt bi-
bliotekarzy z użytkownikami – w formie konsultacji, doradztwa oraz różnych powia-
domień – co da się nazwać mediacją aktywną. Użytkownicy mogą nie wiedzieć, czego,
gdzie i jak szukać, więc często niezbędna jest pomoc, porada, wskazówka lub ukierun-
kowana inspiracja poszukiwań własnych, skuteczna dlatego, że zindywidualizowana
i dostosowana do sytuacji oraz do konkretnego problemu. Poza tym, bibliotekarze nie
tylko pośredniczą w wyszukiwaniu materiałów i źródeł, lecz nierzadko sami też są
wytwórcami informacji przedmiotowych, serwowanych bezpośrednio, a więc natych-
miast. To właśnie do tego niezbędni są bibliotekarze dziedzinowi [Gorman: The endu-
ring, s. 69; Olson, Singer, s. 109; Wormell, s. 9, 11].

Relacje indywidualne to najlepszy sposób na redukcję napięć, generowanych przez
nieumiejętność wykorzystania bibliotecznej oferty, a także dobre narzędzie promocji
biblioteki jako instytucji przyjaznej i użytecznej [Onwnegbuzie, Jiao, Bostick, s. 268].
W szczególnych okolicznościach, zwłaszcza wobec studentów niestacjonarnych, moż-
na te relacje „przedłużyć” elektronicznie, na dystans, w trybie zaadresowanych indy-
widualnie instrukcji e-mailowych [Behr, s. 21–22]. Jednak w Polsce jeszcze takich
przedłużeń najprawdopodobniej nie ma.

Charakterystycznym ponadusługowym naddaniem w bibliotece akademickiej jest
biblioteczno-informacyjne przysposobienie studentów, czyli (dobrze, jeśli zindywidu-
alizowana) nauka korzystania z tej biblioteki oraz z całej (także sieciowej) oferty in-
formacyjnej. To w zasadniczym stopniu usprawnia posługiwanie się wszystkim, co
biblioteka oferuje i w czym pośredniczy, redukując irytacje i niepowodzenia. Na świe-
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cie większość bibliotek akademickich przygotowuje zróżnicowane i zwykle zindywi-
dualizowane programy przysposabiające – dla studentów niestacjonarnych także
w formie elektronicznej [Fagan, s. 132, 139; Heery, Morgan, s. 17, 71; Hufford,
s. 157; Macaluso, Petruzzelli, s. 164; Onwnegbuzie, Jiao, Bostick, s. 31, 46; Shane,
s. 87, 90]. W Polsce natomiast są sygnały bibliotecznych rezygnacji z tego przysposo-
bienia.

Z kolei w Anglii – odwrotnie – pojawiła się przesadna tendencja do uznania elek-
troniczno-informacyjnego przysposobienia studentów za fundament studiów:
z wyodrębnieniem specjalnego ośrodka ogólnouczelnianego, który miałby się tym
zajmować. Jest nim NLS – Network Learner Support [Roberts, s. 94–95, 100] – ale nie
wydaje się to rozwiązaniem szczęśliwym.

Samo przysposobienie nie jest w bibliotekarstwie niczym nowym; nowa jest tylko
forma realizacji oraz intensywność lansowania. Zamiast zbiorowych instrukcji ogól-
nych, teraz obowiązuje zasada wdrażania przez praktyczne wsparcie własnych poszu-
kiwań studentów, ewentualnie przy pomocy instytutowych dydaktyków. Studenci to
wolą, bo widzą pożytek [Fagan, s. 139; Giren, s. 26; Heery, Morgan, s. 7; Onwnegbu-
zie, Jiao, Bostick, s. 152]. Jest w tym nastawienie na studencką samodzielność, z czę-
ściową tylko pomocą ze strony bibliotekarzy – o tyle ważne, że każde oddziaływanie
w pełni instruktażowe eliminuje kreatywność myślenia [Kaczmarek, s. 190].

Wraz z lokalizacją uczelni – łącznie z domami akademickimi i bibliotekami – na
autonomicznych obszarach kampusów, pojawiły się koncepcje powierzenia bibliote-
kom akademickim, dodatkowo, powinności środowiskowych instytucji kultury. Reali-
zacja zróżnicowanego i ożywiającego programu kulturalnego (jako stałego składnika
oferty) sprzyjałaby też konstytuowaniu się relacji środowiskowych, w wymiarze całej
uczelni bądź co najmniej wydziału [Robertson, s. 3, 6, 85; Wolfe, s. 121]. Jednak rze-
czywiste doświadczenia w tym zakresie są na razie nikłe.

Tymczasem jest to integralny fragment szerszego pomysłu na bibliotekę kampuso-
wą jako na ważną, użytkową instytucję publiczną w lokalnym wymiarze kampusu.
Miałoby to być mianowicie centralne miejsce formalnych i nieformalnych kontaktów,
spotkań oraz wymiany opinii – tak jak we wszystkich lokalnych zbiorowościach, tyle
że w innych środowiskach jest to zadanie, zazwyczaj, dla (zespołu) instytucji nieko-
niecznie bibliotecznych [Banacka, s. 39; Gorman: Our enduring, s. 30; Gorman: Our
own, s. 25; Silberman, s. 19].

***

Jak z tych rozważań wynika, współczesna biblioteka akademicka integruje powin-
ności, przypisywane jej od dawna, z tymi, które narzuca bieżąca codzienność. I tak
najprawdopodobniej będzie nadal. Trzeba umiejętnie łączyć obowiązki kontynuowane
z nowymi, wynajdując innowacyjne rozwiązania wykonawcze.
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