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Znaczenie kodeksów etycznych w zawodzie nauczyciela 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (BIN)

Współczesny nauczyciel akademicki kierunku bibliotekoznawstwo 
i informacja naukowa (BIN) prowadzi zajęcia dydaktyczne i dokształ
ca się w dobie społeczeństwa informacyjnego, kiedy zagadnienia etyki 
profesjonalnej (zawodowej) nabrały szczególnego znaczenia. Przyczy
niła się do tego znacznie najpotężniejsza organizacja zawodowa biblio
tekarzy American Library Association, od 1908 roku zalecająca ścisłe 
przestrzeganie zasad wielokrotnie uzupełnianego kodeksu etycznego, 
przytaczanych i popularyzowanych w Polsce od lat, zwłaszcza przez 
Profesora Zbigniewa Żmigrodzkiego1.

Rewolucja elektroniczna, sukcesywnie zwiększający się udział In 
formation and Communication Technology (ICT) w życiu społeczeń
stwa XXI wieku, spowodowała powstanie szeregu dalszych wytycz
nych odnoszących się do Internetu  i bibliotekarzy2. Towarzyszyły temu

* Na wniosek zespołu akredytacyjnego UKA nastąpiła zmiana nazwy kierunku stu 
diów na: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Rozp. M inistra M ENiS z 20 maja 
2003 r.).

1 Z. Ż m i g r o d z k i :  Problemy bibliotekarskiej etyki zawodowej. Katowice 1991, 
s. 31-98; [dokument elektroniczny] A L A  Code o f E thics  1995: http://www.ala.org

2 Library B ill o f R ights A LA  [dokument elektroniczny:] http://www.ala.org/alaorg/oif/ 
electacc.html; oraz dokumenty tłumaczone na język polski w: Użytkownicy informacji 
elektronicznej. Red. M. K o c ó j o w a .  Kraków 2000, s. 171—176.

http://www.ala.org
http://www.ala.org/alaorg/oif/


debaty i lawina innych dokumentów, zwracających uwagę na proble
my etyczne, jak: uchwała o przyzwoitości w komunikowaniu, filtrowa
nie, rekomendacje, blokowanie dostępu, prywatność, netykiety (neti
quette) odnoszące się do kodeksów dobrych obyczajów użytkowników 
sieci, zasady dopuszczalnego wykorzystania, prawo autorskie, plagiaty, 
etc. Świadczy o tym np. referat Paula Sturgesa Freedom of Expression 
and Communications Networks: Report for the Books and Archives 
Section of the Council of Europe, opracowany w grudniu 1997 roku3. 
.Dyskusja ta  rozwija się na świecie w wielu kierunkach, jak pokazał 
w 2001 roku w przeglądowym artykule Robert G. Wengert4.

Polski nauczyciel akadem icki jako badacz powinien też identy
fikować się z Dobrymi obyczajami w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, 
opracowanymi przez Komitet Etyki w Nauce przy Polskiej A kade
mii Nauk w 1994 roku (aktualizacja i wydania zmienione w latach 
1996 i 2001). Komisje etyki w poszczególnych uczelniach czuwają nad 
przestrzeganiem  zasad etycznych w procesie dydaktycznym, pracy 
naukowej i organizacyjnej. W Uniwersytecie Jagiellońskim na przy
kład 8 listopada 2002 roku powołano S tałą  Komisję Rektorską ds. Etyki 
Nauczycieli Akademickich pod przewodnictwem wieloletniego rek 
tora uczelni prof. dr. hab. Aleksandra Koja -  co podkreśla rangę Ko
misji.

Podjęcie akredytacji studiów wyższych w Polsce nasiliło dysku
sje nad zasadami etycznymi. Zostały one ożywione zwłaszcza powoła
niem w 1997 roku Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) przy 
Konferencji Rektorów U niwersytetów Polskich (KRUP)5, następnie 
innych środowiskowych komisji akredytacyjnych, np. dla szkół wyż
szych technicznych, ekonomicznych. Nowy wymiar ocenom jakości s tu 
diów wyższych dodało utworzenie w 2001 roku Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej (PKA), powołanej na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2001 
roku (Dz.U. z 2001 r., n r 85, poz. 924 -  kadencja 3-letnia). W ten spo
sób akredytacja stała się spraw ą powszechną, ambicjonalną dla jed
nostek i rozwijającą się w kierunku akredytacji europejskich (głów
nie dzięki UKA) oraz obligatoryjną, o podstawowych standardach,

3 Wolność wypowiedzi i sieci komputerowe. W: Użytkownicy informacji elektronicznej..., 
s. 151—170, tłum aczenie na język polski z obszernym wykazem bibliograficznym.

4R.G. W e n g e r t :  Som e E thical Aspects o f Being an In form ation  Professional. “Lib
rary Trends” 2001, vol. 49, s. 486-509.

5UKA. [Dokument elektroniczny UAM:] http://main.amu.edu.pl/~ects/uka/uka.html, 
lub [strona domowa INIB UJ:] http://bilon.miks.uj.edu.pl — kadencja 3-letnia, działa 
przez wybrane przez środowisko zespoły celowe dla poszczególnych kierunków studiów.

http://main.amu.edu.pl/~ects/uka/uka.html
http://bilon.miks.uj.edu.pl


prowadzoną przez РКА, jako ustawowy organ oceny jakości kształce
nia (w 2002 roku ocenie podlegało 180 jednostek)6.

Rozwiązań wzorcowych przeprowadzania akredytacji dla k ierun
ku BIN jest wiele za granicą: obok komisji państwowych (jak w Polsce 
PKA) akredytacja może być prowadzona przez stowarzyszenia profe
sjonalne (np. ALA w USA), przez specjalnie powoływane grupy robo
cze, np. w UK The Quality Assurance Agency for Higher Education 
(QAA), Southgate House, Glocester od 1997 roku w Wielkiej B ryta
nii7, czy projekty certyfikatów europejskich DGI i EUCLID8. Na te 
mat roli standardów w akredytacji jest dużo wypowiedzi, w literaturze 
zarówno zagranicznej, jak i polskiej -  z rzadka są  jednak poruszane 
zagadnienia etyczne, niewiele też pisze się o oceniających i ich moral
nych dylematach przy podejmowaniu decyzji.

W Polsce i na świecie wagę zasad postępowania etycznego doce
niali znani filozofowie, psycholodzy, pedagodzy, lekarze, o czym świad
czą długie listy autorów, poczynając od starożytności po J. Kotarbiń
skiego, M. i S. Ossowskich, a przede wszystkim rozważania Jana  Paw
ła II. Prawidłowe postępowanie pod względem etycznym stało się za
tem n a tu ra lną  podstaw ą przy ferowaniu ocen jakości przez środowi
skową U niw ersytecką Komisję A kredytacyjną (UKA), której ocenie 
poddał się dobrowolnie w 2002 roku kierunek studiów BIN w Uniwer
sytetach Jagiellońskim, Śląskim, Warszawskim, Wrocławskim, UMK 
w Toruniu oraz UMCS w Lublinie9. Certyfikaty UKA z 28 czerwca 2002 
roku na pięć la t dla k ierunku bibliotekoznawstwo i informacja na- 
ukowo-techniczna zostały przyznane UJ, UŚ, UW, UWr, UMK oraz na 
dwa lata UMCS.

Tym bardziej owe zasady etyczne musi respektować PKA, zobli
gowana przez M inisterstw o Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS) 
do badania prawidłowości prowadzenia i otw ierania kierunków stu 

6 Pismo przewodniczącego PKA prof. A. Jamiołkowskiego z 17 lipca 2002, nr 89/2002.
7QAA. W: Społeczeństwo informacyjne: jakość edukacji i pracy biblio tekarzy. Red. 

M. K o c ó j  o w a. Kraków 2001, s. 123-131 (tłumaczenie standardów na język polski -  
R. S a p  a).

8S. G r a u m a n n :  The Certification o f In form ation Professionals in Europe. F u 
ture P lans o f Deutsche Gesellschaft Inform ationsw issenschaft and  Praxis (DGI). In: In for
m ation Specialists for 21st Century. Hannover, 14-15 October 1999 [materiały powiela
ne i CD-ROM]; anonse w materiałach konferencyjnych BOBCATSSS 2002 i 2003, pro
jekt „European Association for Library and Information Education and Research” 
(EUCLID).

9M. K o c ó j  owa:  Ocena jakości studiów  bibliotekoznaw stw a i inform acji nauko
wej w Polsce i akredytacja. W: Społeczeństwo informacyjne: jakość edukacji i pracy  
bibliotekarzy..., s. 36-47.



diów, nowych uczelni, filii, wydziałów zamiejscowych, jak i oceny kształ
cenia i przestrzegania warunków prowadzenia studiów wyższych (pro
gramy ramowe).

Zagadnienie przestrzegania kodeksu postępowania etycznego sta
nowi więc warunek sine qua non działalności komisji/zespołów akre
dytacyjnych. Szkoda, że nie jest to wyeksponowane w regulaminie akre
dytacji ani UKA, ani PKA10. Zagadnienie to tym ważniejsze, że dyle
matów etycznych jest wiele i to zarówno ze strony akredytowanych, 
jak i akredytujących. W związku z własnymi doświadczeniami prze
wodniczącej zespołów akredytujących kierunek BIN z ram ienia UKA
-  owym dylematom etycznym pragnę poświęcić uwagę.

Odpowiedzialność i sprawiedliwość: pomiary jakości ocen

Przy podejmowaniu decyzji, ważących na losach studentów i jed
nostki kształcącej, musi się obok wymagań formalnych pamiętać o: sys
temie wartości, wielkiej odpowiedzialności, konieczności zachowania 
obiektywności przy podejmowaniu decyzji, przestrzeganiu zasad spra
wiedliwości. Dodać do tego należy obowiązek uszanowania cudzych 
wysiłków, jak i uwzględnienia specyfiki i uwarunkowań realizacji s tu 
diów, indywidualności i drażliwości nauczycieli akademickich -  wy
chowawców nowych pokoleń profesjonalistów, oczekiwań młodej k a 
dry i studentów. Uwzględnić trzeba też potrzeby rynku pracy, konku
rencyjność, patriotyzm  lokalny, public relations ocenianej jednostki, 
etc.11 Trzeba zatem zachować dużą ostrożność w ferowaniu wyroków. 
M uszą być one sprawiedliwe, opierać je należy na wiarygodnym m a
teriale źródłowym, wnioskach z wizytacji, wywiadach oraz przemyśla
nym systemie ocen. Jednym słowem proces akredytacji należy tra k 
tować naukowo jako studium  przypadku każdej jednostki. Dobrym 
rozwiązaniem jest adaptacja reguł podejścia marketingowego12. Poz
wala ono nie tylko na ocenę w konkretnym czasie, ale i prognozowa-

10 UKA. Inform ator. Lublin 2001.
11 М. O s s o w s к a: M otywy postępowania. Z  zagadnień psychologii moralności. War

szawa 2002; A. K a r w i ń s k a . J .  M i k u ł o w s k i - P o m o r s k i ,  M. P a c h o l s k i :  Typy 
działań socjotechnicznych a funkcjonow anie organizacji. Kraków 2002.

12 J.J. D a h l g a a r d ,  K. K r i s t e n s e n ,  G. K K a n j  i: Podstawy zarządzania jakością. 
Tłum. L. W a s i l e w s k i .  Warszawa 2001; Podstaw y m arketingu. Red. J. A l t  k o r  n. 
Kraków 2002.

12 W kręgu  książki...



nie o możliwościach rozwoju jednostki i potrzebie kontynuowania jej 
działalności. Sprawdzone systemy ocen zalecają pomiary kryteriów 
jakościowych za pomocą wskaźników liczbowych13. Próbę wypracowa
nia takiego systemu oceny, po sformułowaniu trzech Instrukcji dla zes
połów oceniających, podjął zespół akredytacyjny kierunku BIN, dzia
łający pod moim kierunkiem w ramach UKA. W skład wchodzili: prof, 
prof. M arcin Drzewiecki (UW), Elżbieta Gondek (UŚ), M ałgorzata 
Komża (UWr), Anna Sitarska (UB), Wanda Pindlowa (UJ) i M aria Ko
cójowa (UJ). W pracy zespołów oceniających kierunek BIN brali też 
udział i zostali wybrani przez ośrodki kształcące z BIN: prof. prof. 
Krzysztof Migoń (UWr), Bronisława Paruzel-Woźniczka (UMK), Bar
bara Sosińska-Kalata (UW), H anna Tadeusiewicz (UŁ), Barbara Tre- 
lińka (UMCS) oraz Barbara Zybert (UW); do zespołu ekspertów powo
łana została przez środowisko prof. Irena Socha (UŚ).

W pomiarze jakości oceny studiów BIN zastosowano mało skom
plikowaną skalę trzystopniową: „niżej standardu -  NS”, „standard -  
S”, „ponad standard  -  PS”. Dla precyzyjnego określenia kryteriów 
konieczne było też rozwinięcie opisów słownych wyznaczników stan 
dardów akredytacji, a więc wyeksplikowanie, co się rozumie przez 
„standard” oraz „ponad standard”. Każdy element składowy był osob
no analizowany w tej skali trzystopniowej, dodanie wyników poz
woliło na obliczenie ogólnej oceny (maksimum stanowiło 51 punk
tów dla wszystkich ocen). Przyjęcie tej skali ocen ułatwiło pracę ze
społom oraz pozwoliło zwiększyć adekwatność i sprawiedliwość wy
ników.

Obniżenie stresu zespołów oceniających 
dzięki regulaminowi UKA

Uwarunkow aniam i pomagającymi w akredytacji i obniżającymi 
stres oceniających było sformułowanie przez KRUP 31 stycznia 1998 
roku Zasad Postępowania Akredytacyjnego. Omówiono w nich etapy 
postępowania (Cz. III), warunki wstępne i standardy (Cz. IV), stano
wiące podstawowe wymogi procesu akredytacyjnego14, jak:

13 Np. N.O. P o r s :  Zapewnienie jakości, pom iar wyników i biblioteka cyfrowa. W: 
Użytkownicy inform acji elektronicznej..., s. 42—51.

14 UKA. Informator...



1. Dobrowolne zgłoszenie się do akredytacji jednostek uniw ersy
teckich kształcących z zakresu BIN, co stworzyło okazję do dokona
nia przez jednostki wstępnej samooceny i eliminacji zgłoszeń jedno
stek „słabszych”.

2. Ogólnopolskie wybory personalnego składu zespołów akredy
tacyjnych kierunku BIN odbyły się według zasady UKA, czyli zgłasza
nia dwóch przedstawicieli pracujących w jednostce oraz trzech z ze
wnątrz. Reguły te pozwoliły na wyłonienie specjalistów obdarzonych 
zaufaniem i prestiżem społecznym oraz na prawidłowy rozkład m ery
toryczny i liczbowy specjalistów z różnych uczelni (troje z UW; po dwoje 
z UJ, UŚ, UWr; po jednej osobie z UMK i UMCS). W efekcie po zatwier
dzeniu przez UKA były reprezentow ane wszystkie specjalizacje na 
kierunku BIN, zarówno informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, jak
i kierunki historyczne oraz teoretyczne, związane z książką. Starano 
się też przestrzegać zasady, aby przewodniczący zespołów oceniają
cych nie zamieniali się wzajemnie rolami w wizytowanych ośrodkach. 
Zasada ta  sprzyjała niezależności ocen.

3. Postanowienie UKA, że zespół ekspertów nie rzadziej niż raz 
na dwa la ta  przedstawia UKA raport z przeglądu standardów kształ
cenia, sprzyja czuwaniu nad aktualnością standardów oraz perm anent
nemu ulepszaniu edukacji.

4. Samodzielne wypracowanie przez zespół specjalistów BIN s tan 
dardów dla kierunku pozwoliło na ustanowienie wysokiej poprzeczki 
wspólnie ustalonych wymagań merytorycznych.

5. Przeprowadzone przez UKA szkolenie ekspertów pozwoliło poz
nać doświadczenia zespołów z innych kierunków studiów i skorzys
tać z tych doświadczeń.

6. Zespoły oceniają zgodność standardów, kryteriów, dokum enta
cji z warunkam i i przeprowadzaniem procesu kształcenia, z opiniami 
pracowników, władz, studentów, z dorobkiem naukowym, rozwiąza
niam i organizacyjnymi, etc. -  ta  wielopoziomowość umożliwia doko
nanie sprawiedliwych ocen jakości.

Przyjęcie przez zespół BIN owych obligatoryjnych założeń UKA 
wytyczyło ramy dopuszczenia jednostek do oceny jakości studiów, zdej
mując ten ciężar z barków zespołów oceniających.

Podobnie PKA dobiera ekspertów do zespołu wytypowanych przez 
uczelnie kandydatów, którzy tworzą zespoły robocze, wizytujące jed
nostki i sprawdzające przestrzeganie standardów ogłoszonych w Dz.U. 
z 18 kwietnia 2002 r., nr 116, poz. 1004, ale poddanie się akredytacji na 
wezwanie PKA jest obowiązkowe.



Trudności w kształtowaniu kryteriów ocen

Mimo opracowanych przez UKA wskazówek znacznie u łatw iają
cych pracę ekspertom i zespołom oceniającym mnożyły się dylematy 
w trakcie wdrażania procedury oceny jakości. Najtrudniejszy był etap 
opracowania standardów zgodnie z założeniem ekspertów BIN, że po
winny one dorównywać wymogom europejskim. Należało bowiem po
stanowić:
-  na ile określenie misji kierunku studiów BIN może być ukierunko

wane na specyfikę lokalną ośrodków i ustalić proporcje między trzo
nem studiów (ang. core) a specyfiką ofert kształcenia, zwłaszcza róż
norodnością nazw i przedmiotów w specjalizacjach (ang. diversity),

-  jak poradzić sobie z brakiem adekwatności obowiązującej formalnie 
nazwy kierunku studiów (bibliotekoznawstwo i informacja nauko- 
wo-techniczna),

-  jak pogodzić różnorodność nazw przedmiotów w uczelniach polskich 
ze współczesnymi trendami rozwoju i nazewnictwa na tym kierunku 
studiów na świecie,

-  jak zrównoważyć nauczanie praktyki profesjonalnej i teorii, współ
czesności i przeszłości na miarę potrzeb i możliwości w XXI wieku,

-  jaki powinien być udział praktyk zawodowych w procesie kształce
nia,

- j a k  pogodzić wymagania formalne wobec specjalistów z tytułam i na
ukowymi, gdy dyscyplina jest młoda i niedookreślona jednoznacz
nie (bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, bibliologią), a wiele 
osób z tytułam i z innych dyscyplin prowadzi działalność naukową 
charakterystyczną dla tego kierunku studiów.

Opracowanie standardów  opublikowanych na stronie domowej 
UKA i INIB U J oraz zwrócenie się z wnioskiem do MENiS o zmianę 
nazwy studiów na: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, świad
czy o podjęciu właściwych wyborów.

Konsekwencje ocen -  wymiary etyczne 
(blaski i cienie)

Uzyskanie przez jednostki kształcące z BIN certyfikatów UKA 
potwierdzających wysoki poziom kształcenia, podobnie jak  w przy



padku innych kierunków studiów, ma duże znaczenie prestiżowe za
równo wewnętrzne (satysfakcja pracowników i studentów, władz uczel
ni), jak  i zewnętrzne — dla kształtowania public relations (hierarchii 
wśród innych uczelni, uznania środowiska, „przyciągania” kandyda
tów na studia)15. Przyczynia się zatem nie tylko do podnoszenia jako
ści edukacji, ale i do promocji studiów. Posiadanie akredytacji może 
zatem przynieść obok satysfakcji moralnej określone korzyści, np. przy 
naborze kandydatów na studia czy uzyskiwaniu grantów na badania 
naukowe, staraniach o wsparcie rozwoju jednostek. Pozwala też p ra
cownikom i studentom bardziej utożsamiać się z uczelnią. Dobrowol
ność przystąpienia do procedury akredytacyjnej wyzwala dobrze po
jęte współzawodnictwo między pracownikami, studentam i, jednost
kami kształcącymi, co przyczynia się do pozytywnego kształtowania 
wizerunku kierunku BIN. Stąd chętne umieszczanie logo akredyta
cyjnego na papierach firmowych, stronach WWW, przy ogłoszeniach,

Nie można jednak zapominać, że nieotrzymanie akredytacji przez 
jednostkę może stać się źródłem zniechęcenia, a nawet załam ania zes
połu. Stać się tak  może w przypadku, gdy brak akredytacji zagraża 
bytowi jednostki kształcącej, powoduje u tra tę  miejsc pracy, pozbawia 
upraw nień do nadaw ania stopni naukowych. Zazwyczaj towarzyszy 
temu wstyd wobec kolegów na uczelni, poczucie obniżenia własnej w ar
tości16.

Wspominana dobrowolność akredytacji UKA, możliwość otrzym a
nia akredytacji na okres dwóch lat, czyli uzyskania odpowiedniego 
czasu na uzupełnienie niedoborów, łagodzi owe stresy i daje szansę 
ocenianej jednostce. Tworzy to bardziej komfortową sytuację dla ze
społu oceniającego, który w takim  przypadku nie musi ograniczyć się 
do negatywnej oceny i drastycznych zaleceń, ale powinien wykazać 
braki oraz wskazać drogi ich likwidacji.

Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że mimo wielu trudno
ści w ocenie jakości kierunku BIN i konieczności rozstrzygania wielu 
dylematów, m.in. etycznych, akredytacja jest bardzo pożyteczna i przy
czyniła się do wzrostu prestiżu kierunku studiów BIN, otrzymujące
go tę nową, ważną szansę w trzecim tysiącleciu.

15S. В 1 a ck: Public Relations. Tłum. I. C h l e w i ń s k a .  Warszawa 1998; W. Ś m i d: 
Encyklopedia prom ocji i reklam y. Kraków 2001.

16Z. N ę c k i :  Kom unikacja  m iędzyludzka. Kraków 2000.


