
ROZDZIAŁ TRZECI * CHAPTER THREE

Anna Gruca

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA. 
CZ. II. ABSOLWENCI: TAK SIĘ ZACZĘŁO...

TEACHING ACTIVITIES 
PART II. GRADUATES: THAT WAS THE BEGINNING...

Abstrakt: Autorka, absolwentka pierwszego rocznika studiów bibliotekoznawstwa i in
formacji naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim wspomina lata studiów, wykładowców, 
koleżanki i kolegów. Zwraca też uwagę na różnice w realizowanym obecnie a ówczesnym 
programem studiów.

Abstract: The author, a graduate of the first year of library and information science 
studies at the Jagiellonian University, remembers her studies, her teachers, friends and 
other students. She also draws our attention to differences between present curriculum and 
that realized 25 years ago.

*
* *

Podobnie jak duża część koleżanek i kolegów z mojego roku, pierwszego 
w dziejach IBIN UJ, trafiłam na studia bibliotekoznawcze trochę z przypadku. 
Kończyłam Technikum Poligraficzno-Księgarskie i zamierzałam po maturze iść 
do pracy. Ponieważ moje końcowe oceny na świadectwie maturalnym stawiały 
mnie w czołówce uczniów naszej szkoły, moja wychowawczyni zbeształa mnie, 
że marnuję swoje zdolności, i kazała mi złożyć podanie na studia. Stanęłam więc 
przed koniecznością wyboru kierunku studiów. W informatorze Uniwersytetu 
Jagiellońskiego trafiłam na informację o nowo otwartym kierunku: bibliote
koznawstwie i informacji naukowej, który był pokrewny mojej dotychczasowej 
specjalizacji. Zdecydowałam się więc spróbować zdawać na te studia. Ponieważ 
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był to pierwszy rok naboru na ten kierunek i nie był on jeszcze dostatecznie 
rozreklamowany, zgłosiło się niewielu kandydatów. Po egzaminach wstępnych 
okazało się, że nie wszyscy zdali i nie zdołano wypełnić limitu sześćdziesięciu 
miejsc. Zaproponowano wtedy ten kierunek studiów osobom, które zdały na 
historię z wynikiem co najmniej dobrym, a nie dostały się z braku miejsc. Mimo 
że dla tych osób nie był to wymarzony kierunek, chyba nie żałowały swojego 
wyboru. Prawie w komplecie dotrwaliśmy do końca studiów. W ciągu czterech 
lat studiów ubyło z naszej sześćdziesiątki tylko sześć osób, i to głównie z powodu 
różnych przypadków losowych.

Nasze studia sprawiały wrażenie trochę improwizowanych. Nie znaliśmy 
dokładnego programu studiów. Jakie będą zajęcia w następnym semestrze, 
dowiadywaliśmy się dopiero z harmonogramu zajęć. Nie narzekaliśmy jednak 
specjalnie z tego powodu, choć czasami bywaliśmy niemile zaskakiwani np. ko
niecznością zdawania dodatkowego w sesji egzaminu, o którym na początku 
semestru nic nie wspominano. Tak było na przykład z łaciną, której uczyliśmy się 
obowiązkowo przez dwa lata. O tym, że mamy zdawać egzamin z tego przedmiotu, 
dowiedzieliśmy się niemal pod koniec czwartego semestru. Można sobie wyobra
zić naszą reakcję, skoro uzyskanie zaliczenia z tego przedmiotu dla niektórych 
graniczyło niemal z cudem. Pamiętam, że jeden z kolegów tak pesymistycznie 
oceniał swoje szanse na zaliczenie, iż nieopatrznie założył się, że jeśli je otrzy
ma, zejdzie po schodach na czworakach. Trzeba dodać, że lektorat odbywał się 
w Collegium Paderevianum ... na szóstym piętrze. Gdy ku naszemu wielkiemu 
zdziwieniu okazało się, że cała grupa zaliczenie otrzymała, kolega stanął przed 
koniecznością dotrzymania swojego zobowiązania. Zszedł na czworakach z jed
nego piętra. Resztę - szczęśliwi, że tak nam się dobrze powiodło na lektoracie - 
wspaniałomyślnie mu darowaliśmy.

Program studiów był inny niż obecnie realizowany. Został specjalnie opra
cowany przez profesorów Jana Baumgarta, długoletniego dyrektora Biblioteki 
Jagiellońskiej, i Stanisława Grzeszczuka, pierwszego dyrektora IBilN. Program 
ten już się później nie powtórzył, ponieważ w następnym roku wprowadzo
no ogólnopolskie, ujednolicone programy [Kocójowa, Stolzman 1980, s. 140]. 
Przedmioty zawodowe nosiły inne nazwy, bliższe tradycyjnemu pojęciu zawo
du bibliotekarza: bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo, bibliografia, technika 
i technologia książki, historia książki, czytelnictwo, problematyka, metodolo
gia i organizacja badań bibliotekoznawczych, ilustracja książkowa oraz bardziej 
nowocześnie brzmiące, jak biblioteczne wydawnictwa informacyjne i informa
cja naukowa, bogate jednak w inne niż obecnie treści. Z informacji naukowej 
np. uczyliśmy się, jak wygląda komputer, a raz nawet pokazano nam olbrzy
mie „Odry”. O samodzielnej pracy na komputerze oczywiście nie było mowy. 
Za to na ćwiczeniach z tego przedmiotu zgłębialiśmy tajniki tworzenia kart 
perforowanych, które dla dzisiejszych studentów są zupełną egzotyką. Jedynym 
sprzętem używanym na ćwiczeniach z katalogowania było pióro lub długopis. 
Katalogowaliśmy oczywiście ręcznie, na drukowanych kartach katalogowych, 
starając się pisać tzw. druczkiem bibliotecznym. Jednakże te podstawy teore
tyczne obsługi komputera były na tyle solidne, że osoby, które obecnie pracują 
w bibliotekach, dobrze sobie radzą nawet z bardzo skomplikowanymi systema
mi.
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Zajęcia prowadziły osoby, które przeszły do historii naszej dyscypliny, a obe
cni studenci znają jedynie z podręczników: prof. dr Jan Baumgart [Tyszkow- 
ska 1990], doc. dr Józef Korpała [Zając 1990], prof. dr hab. Krzysztof Mi- 
goń. Jedynie magistrami było wówczas dzisiejsze kierownictwo IBilN: Kry
styna Bednarska-Ruszajowa, Wanda Pindlowa, Jacek Wojciechowski, a Maria 
Kocójowa była doktorem. Nie mieliśmy - tak jak to jest obecnie - możliwości 
wyboru przedmiotów specjalizacyjnych. Pewne różnice w programie wiązały się 
jedynie z wyborem seminarium. Było ich na naszym roku cztery. Seminarium 
z bibliotekoznawstwa prowadził - tylko przez parę miesięcy - prof. Jan Baumgart. 
Na czwartym roku z powodu choroby profesora przejęła je dr Maria Kocójowa. 
Seminarium z informacji naukowej prowadziła mgr Wanda Pindlowa, a z historii 
książki - dr Małgorzata Stolzman oraz prof. Zbigniew Jabłoński [Kocójowa; 
Stolzman 1980, s. 161],

Program studiów w większym niż obecnie stopniu nastawiony był na przedmio
ty humanistyczne. Oprócz bloku zajęć zawodowych mieliśmy sporo zajęć z zakre
su historii literatury, nie tyko polskiej, historii i teorii kultury. Bardzo lubiliśmy 
wykłady doc. Stanisława Stabryły z historii literatury klasycznej, choć z dużą 
ulgą (ze względu na pokaźną liczbę lektur obowiązkowych) przyjęliśmy fakt, że 
nie musimy z tego przedmiotu zdawać egzaminu. Nie udało nam się natomiast 
wymigać od egzaminu z historii literatury angielskiej. Chociaż bardzo lubiliśmy 
słuchać wykładów prof. Jerzego Strzetelskiego, które mimo iż dobywały się w so
botę rano, gromadziły niemal komplet studentów naszego roku, obawialiśmy się 
trochę egzaminu z tego przedmiotu, do którego również obowiązywała długa 
lista lektur. Po szczęśliwie zdanym przez większość z nas egzaminie, długo jeszcze 
opowiadaliśmy sobie zabawne sytuacje, które się podczas niego zdarzyły, a spro
wokowane były nietuzinkową osobowością profesora Strzetelskiego. Wystarczy 
wspomnieć, że profesor egzaminował milcząco. Przed egzaminem otrzymaliśmy 
od niego kartkę z informacją, że jest przeziębiony, ma kłopoty z mówieniem 
i nie będzie się w czasie egzaminu odzywał. Porozumiewał się z nami za pomocą 
karteczek z pytaniami - każdy z nas otrzymał ich w trakcie egzaminu kilkanaście - 
a profesor sygnalizował jedynie, kiedy mamy swoją wypowiedź zakończyć. Tak 
więc dopóki nie zaglądnęliśmy do indeksu, nie wiedzieliśmy, czy egzamin zda
liśmy. Nie tylko zresztą ten egzamin kojarzy mi się z zabawnymi wydarzeniami. 
Przed jednym z egzaminów u profesora Baumgarta koledzy, którym dłużył się 
okres oczekiwania na ich kolejkę, zaimprowizowali kabaret bibliotekarza. Mie
liśmy mnóstwo zabawy, dopóki, ktoś ze zdających wcześniej nie uświadomił nam, 
że wygłupy kolegów i nasze reakcje są świetnie słyszalne w pokoju, gdzie odbywał 
się egzamin, a profesor Baumgart nie należał do osób o nadmiernym poczu
ciu humoru. Na szczęście egzamin dla większości z nas zakończył się bardzo 
dobrze.

Ciekawie były również prowadzone przez dr Beatę Szymańską wykłady z filo
zofii, które wbrew programowi zakładającemu kurs filozofii marksistowsko-leni
nowskiej, były prezentacją historii filozofii od starożytności do czasów współczes
nych. Lubiliśmy także zajęcia z historii literatury polskiej prowadzone m.in. 
przez prof. dra hab. Stanisława Grzeszczuka, które bazując na naszej wie
dzy ze szkoły średniej, skupiały się na życiu literackim poszczególnych epok. 
O innych poza filozofią obowiązujących wówczas studentów wszystkich kie
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runków przedmiotach, jak ekonomia polityczna, wojsko, woleliśmy szybko za
pomnieć.

Również i te przedmioty, które bezpośrednio łączyły się ze studiowanym 
przez nas kierunkiem, jak historia książki, wykładana kolejno przez dra Ma
riana Zwiercana, prof. dra hab. Leszka Hajdukiewicza i prof. dra Zbigniewa 
Jabłońskiego, dawały nam szerszą niż przewidziana w programie wiedzę. Starały 
się pokazać dzieje książki na szerszym tle, w powiązaniu z historią kultury, li
teratury, sztuki. Podobne były wykłady z historii nauki, prowadzone m.in. przez 
prof. Jana Hulewicza, wykraczające znacznie dalej niż potrzebne do zrozumienia 
mechanizmów klasyfikacji piśmiennictwa minimum.

Większość zajęć odbywała się wówczas w Bibliotece Jagiellońskiej, ku po
czątkowemu zgorszeniu jej pracowników, nie przyzwyczajonych do stałej, jedno
czesnej obecności w Bibliotece tak dużej grupy młodych osób, która choćby nawet 
starała się jak najciszej zachowywać, zawsze powodowała trochę hałasu i zamie
szania. Zawsze życzliwie odnosiła się do nas natomiast pani Zosia prowadząca 
w Bibliotece Jagiellońskiej bufet, która często bez kolejki i przed otwarciem 
bufetu obsługiwała zgłodniałych, bo niejednokrotnie spędzających w Bibliotece 
całe dnie studentów.

Zajęcia w Bibliotece Jagiellońskiej miały wiele korzyści. Ćwiczenia prowa
dzone były często przez pracowników Biblioteki i odbywały się w poszczególnych 
jej oddziałach. Na ćwiczeniach z historii książki, prowadzonych przez dok
torów Mariana Zwiercana i Jana Pirożyńskiego, mogliśmy wziąć do ręki książki 
rękopiśmienne, wczesne druki. Podobnie ekscytujące były zajęcia ze zbiorów spe
cjalnych, odbywające się w poszczególnych oddziałach Biblioteki, a materiałem 
do ćwiczeń były zbiory tych oddziałów. Przebywając praktycznie przez cały dzień 
w Bibliotece Jagiellońskiej, mieliśmy łatwiejszy dostęp do literatury, stanowiącej 
lekturę do poszczególnych przedmiotów. Poznawaliśmy też atmosferę biblioteki, 
instytucji, w której większość z nas zamierzała pracować. Początkowo mieliśmy 
do dyspozycji w Bibliotece Jagiellońskiej dwie sale: jedną wykładową na drugim 
piętrze (obecnie mieszczą się tam zbiory kartograficzne) oraz salę do ćwiczeń na 
pierwszym piętrze stanowiącą dziś część Oddziału Informacji. Później większość 
zajęć odbywała się w pomieszczeniach dawnego mieszkania prof. Jana Baum- 
garta, również w gmachu BJ, ale z osobnym wejściem.

Ważną rolę w programie naszych studiów odgrywały praktyki zawodowe. 
Mieliśmy trzy miesięczne praktyki, po każdym - oprócz czwartego - roku stu
diów oraz jedną, tygodniową, w trakcie pierwszego roku. Tylko ta tygodniowa 
praktyka mogła się odbywać w Krakowie. Pozostałe musiały być w bibliotekach 
poza Krakowem, i to tylko w tych największych. Dzięki temu poznawaliśmy 
lepiej bibliotekarski świat, metody pracy w różnych bibliotekach, a poza tym 
mogliśmy się w ciągu tego miesiąca praktyki spędzanego razem w innym mieście 
lepiej poznać. Byliśmy zresztą dość ze sobą zżyci. Poznawaliśmy się nie tylko 
w trakcie zajęć, ale także podczas wspólnej nauki, która była tradycją na naszym 
roku. W czasach, kiedy nie było kserografów, najłatwiej było dzielić się notatkami 
z wykładów czy lektur właśnie podczas nauki w mniejszych lub większych grupach. 
Nie tylko jednak samą nauką żyliśmy, choć wyniki osiągaliśmy niezłe i wiele osób 
otrzymywało stypendium naukowe. Korzystaliśmy także z uroków życia studenc
kiego. Oczywiście jak wszędzie tworzyły się grupy bardziej zaprzyjaźnionych osób, 
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spotykających się także na gruncie towarzyskim. Organizowaliśmy też imprezy 
dla całego roku. Już na pierwszym roku nasi panowie, a było ich w naszym gronie 
aż trzynastu, zorganizowali nam wieczorek z okazji Dnia Kobiet. Urządziliśmy 
też bal półmetkowy, a następnie bal karnawałowy w Pałacu pod Baranami.

Pierwszymi osobami, które 28 czerwca 1978 r. obroniły pracę magisterskie, 
a zarazem pierwszymi magistrami bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, byli Leszek Sucholewski, magistrant 
Wandy Pindlowej, oraz Anna Wereszka i Barbara Kamińska z seminarium 
Małgorzaty Stolzman [Kocójowa; Stolzman 1980,s. 162].Dyplomyotrzymaliśmy- 
jak przystało na pierwszy rocznik nowego kierunku - w uroczystej oprawie: 16 
grudnia 1978 r. w auli Collegium Maius.

Po studiach rozjechaliśmy się po Polsce i po świecie. Duża część z nas 
wybrała pracę zgodną z wykształceniem, głównie w różnego typu bibliotekach 
i dzielnie na tych stanowiskach trwa. Najwięcej chyba osób (ok. 12) pracuje 
w bibliotekach szkolnych, szkól podstawowych i średnich. Po kilka osób pracu
je w bibliotekach publicznych różnego szczebla i pedagogicznych. Kilka osób 
związało swój los z bibliotekami naukowymi Krakowa. Największa grupa (Lu
cyna Pyrzowska, Krzysztof Miłowski i Jacek Wojtowicz) pracuje w Bibliotece 
Naukowej PAU i PAN w Krakowie. W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 
Wydziałem Zbiorów Audiowizualnych kieruje Andrzej Pyrzowski. Pracownikiem 
biblioteki Instytutu Botaniki UJ jest Hanna Miłowska, która skończyła ponadto 
w IBIN studia podyplomowe. Biblioteką Zamku w Łańcucie kieruje Tadeusz Baj. 
Trzy osoby (Barbara Kamińska-Czubałowa, Barbara Dąbrowska, Anna Gruca) 
obroniły prace doktorskie i są związane z ośrodkami kształcenia biblioteka
rzy w Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz 
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Część - ok. 10 osób - zupełnie odeszła 
od zawodu. Mamy wśród nas m.in. producenta filmowego (Stanisław Neuge
bauer), agenta ubezpieczeniowego (Zbigniew Czarnocki), pracownika ośrodka 
szkolno-wychowawczego, po specjalistycznych studiach podyplomowych (Woj
ciech Różycki), pracowników administracji uczelni, urzędów miejskich, policji. 
Barbara Bossowska-Szeremeta jest menadżerem swojego męża Ryszarda Sze
remety, znanego kompozytora muzyki rozrywkowej. Mamy też w swoim gronie 
artystkę: Małgorzata Rudowicz wystawia swoje obrazy oraz publikuje wiersze. 
Dwie osoby: Małgorzata Kolb i Anna Wereszka, mieszkają zagranicą. Koleżanka 
Grażyna Jastrząb już niestety nie żyje. O kilku osobach z naszego roku nie mamy 
wiadomości.

Po dwudziestu latach od zakończenia studiów z grupą koleżanek i kolegów 
mieszkających w Krakowie postanowiliśmy zorganizować zjazd naszego roku. Z 
niepokojem czekaliśmy na zgłoszenia: czy po tak długim czasie ktoś jeszcze 
będzie chciał się spotkać, przypomnieć sobie znajomych ze studiów? Oba
wy okazały się niepotrzebne. 26 września 1998 r. do Raby Niżnej, gdzie się 
zjazd odbywał, przybyło 30 osób, a kilkanaście wyraziło żal, że z powodu różnych 
okoliczności życiowych nie będzie się mogło z nami spotkać. Na zjazd zaprosi
liśmy też naszych wykładowców, którzy do dziś pracują w IBilN: Marię Kocójową, 
Wandę Pindlową, Krystynę Bednarską-Ruszajową, Jacka Wojciechowskiego oraz 
nieżyjących już dziś niestety Wiesława Bieńkowskiego i Stanisława Grzeszczuka. 
Gości powitała nasza starościna - Lucyna Pyrzowska. Wiele miłych słów o naszym 
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roku usłyszeliśmy od zaproszonych wykładowców. Później koleżanki i koledzy 
opowiadali o swoich losach po zakończeniu studiów. Pomyśleliśmy też o książce 
pamiątkowej, która szybko wypełniła się wpisami uczestników spotkania. Można 
więc powiedzieć, iż mimo, że nasze drogi życiowe różnie się ułożyły, mile wspo
minamy okres studiów, nie tylko dlatego, że dały nam solidne podstawy do 
życiowego startu. Czasem tylko żal, że studia trwały tak krótko, bo tylko cztery 
lata, że było to już tak dawno, że wielu spośród naszych wykładowców nie ma 
już wśród nas.
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