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Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie Biblioteki Wydziałowej Wy-
działu Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego jako 
jednostki wspierającej proces dydaktyczny i naukowy. 

Biblioteka akademicka a kontekst cywilizacyjny

Główne zadania współczesnych bibliotek akademickich1 nie zmieniły się. Wciąż ich 
powinnością jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona mate-
riałów bibliotecznych, a przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadze-
nie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach2. Zmienia się 
jednak kontekst cywilizacyjny i rzeczywistość społeczna, która wymusza z kolei 
zmiany w sposobie ich działalności. Fakt, że żyjemy w dobie społeczeństwa infor-
macyjnego, lub – według niektórych – społeczeństwa wiedzy, obliguje biblioteki, 
zwłaszcza akademickie, mimo że zawsze pełniły funkcję informacyjną, do zwróce-
nia na nią szczególnej uwagi3.

Nieprecyzyjność czy też różnorodność w defi niowaniu zarówno pojęcia „społe-
czeństwa informacyjnego”, jak i „społeczeństwa wiedzy” rozbudza dyskusje, które 

1  Termin przyjęty w międzynarodowym dokumencie: R. Poll, P. Boekhorst, Mierzenie jakości. 
Międzynarodowe zalecenia do pomiaru wykonania zadań w bibliotekach akademickich, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 8.

2  Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (DzU nr 85, poz. 539).
3  S. Cisek, Funkcje i role bibliotek naukowych i publicznych w społeczeństwie wiedzy, http://www.

cbr.edu.pl/konf2005mat/html/cisek.html (dostęp: 21.09.2009).
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jednak nie zostały w jednolity sposób sformułowane. Pierwsze kojarzone jest po-
wszechnie z zaawansowanymi technologiami telekomunikacyjnymi, z szeroko do-
stępnymi zasobami informacyjnymi. Drugie natomiast z bardziej zaawansowaną 
formą tego pierwszego, nie chodzi bowiem wyłącznie o dostęp do informacji, ale 
także o powszechne ich wykorzystywanie i stosowanie. Terminy te równie często 
stosowane są zamiennie. W kontekście bibliotek akademickich, ale nie tylko, właści-
we wydaje się jednak wykraczanie poza perspektywę technologiczno-informacyjną. 
Takie podejście jest szczególnie uprawnione w procesie dydaktycznym i naukowym. 
Determinuje ono bowiem – jak pisze S. Cisek4 – kierunki rozwoju bibliotek oraz 
daje możliwość odegrania istotnej roli w tworzeniu zaawansowanej formy społe-
czeństwa.

Nie dziwi zatem fakt, że znaczenie usług informacyjnych bibliotek – „organi-
zowanie dostępu do światowych zasobów wiedzy, tj. zasobów innych instytucji, 
Internetu i systemów komercyjnych”5. Nie chodzi tu jednak o same zbiory, czy do-
stęp do zasobów światowych, ale o odpowiednią ofertę informacyjną, tzn. ofertę 
wyselekcjonowaną, porządkowaną w określony sposób, która nie jest proponowana 
nigdzie indziej6. I co najważniejsze, skierowaną do konkretnego użytkownika, tzn. 
zaspokajającą jego określone potrzeby informacyjne. W przypadku bibliotek akade-
mickich grupa głównych odbiorców tychże usług jest sprecyzowana, co nie oznacza, 
że nie sięgają po nią użytkownicy zewnętrzni, równie wymagający i opiniotwórczy. 
Toteż biblioteka, szczególnie tego typu, winna dążyć do spełniania oczekiwań użyt-
kowników na jak najwyższym, satysfakcjonującym ich poziomie.

Uczelnia jako jednostka nadrzędna powinna według T. Wawaka „wykształcić 
przyszłego absolwenta, czyli dać mu nie tylko formalne wykształcenie, sprawić, że 
ktoś posiądzie pewien zasób wiedzy, ukończy szkołę, ale przede wszystkim: 

• pobudzać do właściwego, sprawniejszego działania, wyćwiczyć w nienagan-
nych manierach, urobić hart ducha, rozwinąć talent i umiejętności, np. wy-
kształcić w nim dobry gust, intuicję, spostrzegawczość;

• nadać jego postępowaniu właściwy kształt, ukształtować jego zdolność do 
myślenia, analizy, syntezy, wnioskowania, stworzyć wartościową jednostkę, 
dla której uczciwość i prawda będą stanowiły podstawowe wartości, utwo-
rzyć osobowość wrażliwą na problemy innego człowieka, zdolną do współ-
pracy, poświęcenia dla ogółu, a jednocześnie trzeźwo myślącego, stąpającego 
po ziemi, ale nie wolnego od marzeń, które dodają skrzydeł”7.

Biblioteka akademicka jak najbardziej wpisuje się w te założenia. Stwarza wa-
runki sprzyjające indywidualnemu rozwojowi studenta. Przy wsparciu kadry na-
uczycieli mobilizuje do wykorzystywania materiałów, publikacji, czy też innych 

4  Ibidem.
5  Ibidem.
6  J. Wojciechowski, Biblioteczne rekomendacje i fi ltracje, [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji 

społecznej, red. M. Kocójowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 248–255.
7  T. Wawak, Kształcenie, [w:] Encyklopedia zarządzania, http://mfi les.pl/pl/index.php/Kszta%C5%82

cenie (dostęp: 20.11.2009).
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źródeł informacji. Wykorzystując swój potencjał, może zatem w znaczym stopniu 
wpływać na kształtowanie rozwoju intelektualnego swoich użytkowników8.

Misja

Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego realizuje swą misję poprzez utrzymanie najwyższego pro-
fesjonalnego poziomu swej działalności, w celu aktywnego wspierania procesów 
naukowo-badawczych i edukacyjnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, zgodnie 
z oczekiwaniami i potrzebami kadry naukowej i studentów oraz zaspokajania po-
trzeb biblioteczno-informacyjnych użytkowników zewnętrznych”. Misja ta kore-
sponduje ze strategią rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, „która zmierza do roz-
szerzenia i podniesienia swojej oferty edukacyjnej, wprowadzając nowe kierunki 
studiów i dąży do stworzenia nowego modelu edukacyjno-badawczego w szkolnic-
twie wyższym”9. 

Spełnianiu tej misji służy wysoko wykwalifi kowany szesnastoosobowy perso-
nel, podzielony na trzy sekcje (sekcja gromadzenia zbiorów, sekcja opracowania 
zbiorów oraz udostępniania zbiorów i informacji), nadzorowany przez kierownika, 
zapewniający profesjonalną obsługę oraz dostęp do własnych, a także zewnętrznych 
zasobów.

Zasoby

Biblioteka Wydziałowa WZiKS UJ gromadzi zbiory w porozumieniu i na rzecz 
dwunastu jednostek organizacyjnych Wydziału (Instytutu Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa, Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytutu 
Sztuk Audiowizualnych, Instytutu Psychologii Stosowanej, Instytutu Spraw Publicz-
nych, Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, Instytutu Ekonomii i Zarządzania, 
Instytutu Kultury (Zespołu Katedr Nauk o Kulturze), Katedry Lingwistyki Kompu-
terowej, Katedry Systemów Informatycznych, Katedry Zarządzania w Turystyce, 
Wydziałowej Pracowni Multimedialnej). 

W związku z tym księgozbiór biblioteki ściśle odpowiada profi lowi kształce-
nia na kierunkach studiów prowadzonych na wydziale. Zakres tematyczny zbiorów 
obejmuje publikacje z zakresu: mikro- i makroekonomii, rachunkowości, ekonome-
trii, zarządzania i organizacji, marketingu, komunikacji społecznej, bibliotekoznaw-

8  M. Borawska, Kierunki działalności biblioteki naukowej w elastycznym i wielopoziomowym mo-
delu kształtowania studentów, [w:] Funkcje naukowo-badawcze i dydaktyczne biblioteki akademickiej. 
Materiały konferencji naukowej, Kielce, 19–21 września 1996, red. H. Suchojad, Biblioteka Główna 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kielce 1996, s. 10–109.

9  Opracowanie na podstawie informacji zamieszczonych na stronie BW WziKS UJ – www. wzks.
uj.pl (dostęp: 21.09.2009); http://biblioteka.wzks.uj.edu.pl/misja.php.
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stwa, dziennikarstwa, fi lmoznawstwa, geografi i gospodarczej, polityki i historii go-
spodarczej, prawa, psychologii rozwojowo-wychowawczej, klinicznej, zdrowia, psy-
choterapii i psychoanalizy, psychopatologii, psychologii pracy. W wyborze groma-
dzona jest też literatura z zakresu: fi lozofi i, socjologii, nauk politycznych, historii, 
medycyny czy pedagogiki. 

Zasoby biblioteki obejmują około 100 000 woluminów wydawnictw zwartych 
i ciągłych (w prenumeracie znajduje się 119 tytułów czasopism polskich oraz 20 za-
granicznych). Biblioteka gromadzi także prace doktorskie obronione na Wydziale 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Należy również zaznaczyć, że oferowa-
ny jest dostęp do katalogów komputerowych i baz danych oraz do specjalistycz-
nych elektronicznych źródeł informacji, takich jak: „Puls Biznesu”, rynekpracy.pl, 
„Personel i Zarządzanie”, „Prawo Przedsiębiorcy”, „Rachunkowość Budżetowa”.

Można zatem stwierdzić, że jednostka tworzy solidną bazę naukowo-dydaktyczną. 

Dostępność

Ze zbiorów Biblioteki Wydziałowej, zarówno czytelni, jak i wypożyczalni, mogą 
korzystać bez ograniczeń wszyscy studenci Wydziału Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej, studenci innych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którymi za-
warte zostały dwustronne porozumienia o współpracy i udostępnianiu zbiorów, oraz 
wszyscy pracownicy dydaktyczni i niedydaktyczni Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Zbiory biblioteki są zgromadzone w czytelni i wypożyczalni. Zasoby czytelni są 
udostępniane wyłącznie na miejscu i dla wszystkich zainteresowanych, w tym dla 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów innych uczel-
ni państwowych i prywatnych miasta Krakowa. Sposób korzystania ze zbiorów na 
zewnątrz i na miejscu określa Regulamin Udostępniania Zbiorów BW WZiKS UJ. 
Odbywa się ono w oparciu o system kontroli wypożyczeń VIRTUA/VTLS. Warto 
zauważyć, że wdrożenie systemu zabezpieczeń i identyfi kacji zbiorów, opartego na 
technologii RFID oraz monitoringu, w znaczący sposób udoskonala procedurę udo-
stępniania, a także skutecznie podnosi poziom ochrony zasobów biblioteki. 

Księgozbiór w czytelni obejmuje wszystkie dzieła zgromadzone w bibliotece 
w jednym egzemplarzu oraz czasopisma i nie jest udostępniany na zewnątrz. W czy-
telni użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich materiałów znajdujących się 
w Bibliotece (zasada wolnego dostępu). Pewnym ograniczeniom udostępniania pod-
lega jedynie księgozbiór z lat 1850–1939 (zgodnie z Ustawą z 1965 r. o ochronie dóbr 
kultury). Dla potrzeb czytelni został rozbudowany księgozbiór podręczny, w skład 
którego wchodzą encyklopedie, słowniki, wydawnictwa statystyczne, atlasy itp.

Należy podkreślić, że biblioteka zapewnia swoim użytkownikom nie tylko łatwy 
i szybki dostęp do zbiorów, ale także dostosowane do ich potrzeb godziny otwar-
cia – od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 19.

Justyna Sobocha-Stanuch, Krzysztof Stanuch
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Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna jest jednym z najważniejszych zadań bibliotek akademic-
kich. Również i w tym aspekcie prezentowana biblioteka nie odbiega od przyjętych 
standardów. Wprowadzono dwie formy dydaktyki bibliotecznej: tzw. lekcję biblio-
teczną oraz przedmiot ujęty w programie studiów, czyli „przysposobienie biblio-
teczno-informacyjne”.

Pierwsza forma przeznaczona jest dla studentów I roku studiów stacjonarnych, 
wieczorowych i zaocznych. Jest to trzydziestominutowy wykład, odbywający się na 
terenie jednostki, którego celem jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem bi-
blioteki, z oferowanymi przez nią usługami oraz nauka podstaw korzystania z jej za-
sobów. Uczestnictwo w tych zajęciach jest warunkiem zaliczenia semestru zimowego. 

Lekcja biblioteczna ma charakter jednorazowy; drugą formę zaplanowano jako 
działanie długofalowe. Jest to rodzaj kursu fakultatywnego dla studentów piszących 
prace licencjackie i magisterskie, który również kończy się zaliczeniem. 

Tego rodzaju zajęcia to nie tylko przygotowanie użytkowników do sprawnego ko-
rzystania z zasobów bibliotecznych, warsztatu informacyjnego, ale przede wszyst-
kim przygotowanie do samodzielnej pracy w toku studiów i wykształcenie nawyku 
umiejętnego korzystania z dobrodziejstw cywilizacyjnych.

Inną propozycją, godną rozważenia, która znakomicie wpisałaby się w kontekst 
społeczeństwa informacyjnego, jest opracownie szkoleń e-learnigowych, zwłaszcza 
że techniczne możliwości pozwalają na realizację takiego projektu.  

Zaplecze techniczne

Świadczenie wysokiej jakości usług gwarantuje także zaplecze techniczne bibliote-
ki, która zlokalizowana jest w nowym obiekcie. Sama zaś biblioteka została zapro-
jektowana na planie koła i obejmuje dwie kondygnacje. Na parterze przewidziano 
czytelnię, wypożyczalnię, pomieszczenie na katalogi komputerowe i kartkowe, ma-
gazyn, pokoje dla pracowników oraz sześć kabin przeznaczonych do indywidualnej 
pracy użytkowników. Pierwsze piętro również zajmuje czytelnia, gdzie ponadto wy-
dzielono specjalne kabiny przeznaczone do korzystania z zbiorów audiowizualnych, 
a także pomieszczenie magazynowe służące do przechowywania tego rodzaju do-
kumentów. Czytelnie wyposażone są również w około 70 komputerów z dostępem 
do Internetu, stanowiska multimedialne oraz skanery. Zastosowanie przemyślanych 
rozwiązań architektonicznych i technicznych pozwala osobom niepełnosprawnym 
w pełni korzystać z zasobów biblioteki. W tym celu przygotowano nowoczesne sta-
nowisko tyfl ologiczne dla osób słabo widzących i niewidomych. Podkreślić należy, 
że na obu poziomach funkcjonuje tzw. informatorium, które wydaje się dobrym roz-
wiązaniem, nie tylko pod względem logistycznym. Zapewnia bowiem dobrą komu-
nikację z użytkownikami oraz szybką i fachową pomoc merytoryczną.

Biblioteka akademicka w procesie dydaktycznym i naukowym...

cz-II-roz-8-9.indd   289II 8 9 i dd 289 2010-09-23   09:49:432010 09 23 09 49 43



290

Satysfakcja użytkowników

Poziom satysfakcji użytkowników dowodzi jakości świadczonych przez bibliotekę 
usług, a w dalszej perspektywie służy ich doskonaleniu. 

W marcu 2009 r. na grupie liczącej 97 osób (75 kobiet i 22 mężczyzn) przepro-
wadzono na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej badania, które miały 
na celu ocenę poziomu satysfakcji z jakości świadczonych usług. Jedną z ocenianych 
jednostek wydziału była biblioteka. Respondenci to wybrani losowo słuchacze stu-
diów licencjackich. Ankiety były w pełni anonimowe i służyły wyłącznie diagnozie 
poziomu satysfakcji badanych. 

Wyniki badań świadczą o dużej popularności biblioteki – 79,4% badanych od-
wiedza Bibliotekę Wydziałową. Na podobnym poziomie kształtuje się zadowolenie 
z godzin otwarcia – aż 77,3% respondentów uważa, że są odpowiednie, a tylko 3,1%, 
że nieodpowiednie. Również w kwestii jakości świadczonych usług biblioteka może 
pochwalić się wysokimi notami – 42,3% badanych ocenia bardzo dobrze, a 37,1% ra-
czej dobrze, natomiast 2,1% bardzo źle.

Przytoczone wyniki badań napawają optymizmem i potwierdzają tym samym 
wysoki poziom świadczonych usług. Dokonywanie oceny jakości usług przez stu-
dentów jest procesem złożonym, gdyż na tę ocenę składa się wiele różnorodnych 
czynników, które w większości podlegają subiektywnemu postrzeganiu. 

Zainicjowanie przez bibliotekę tego typu badań, oczywiście na szerszą skalę i na 
wyższym poziomie złożoności, z pewnością przyczyniłoby się do utrzymania wy-
sokiego poziomu świadczonych usług.

Zakończenie

Biblioteka Wydziałowa WZiKS dysponująca imponującą powierzchnią (ponad 2800 
m2), nowocześnie i funkcjonalnie wyposażona, zapewnia komfortowe warunki pra-
cy, zaś wykwalifi kowany zespół pracowników gwarantuje wysoki poziom usług. 
W związku z tym warto nadmienić, że podjęto prace wdrożeniowe zmierzające do 
uzyskania certyfi katu jakości na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:200810.

Tak prezentująca się biblioteka naukowa, otwarta na otoczenie, ma szansę prze-
kształcenia się w nowoczesne centrum informacji, wspierające nie tylko procesy na-
ukowo-dydaktyczne, edukacyjne, ale także promujące kulturę wiedzy, tak istotną 
w budowaniu zaawansowanego społeczeństwa informacyjnego.

10  Opracowanie na podstawie informacji zamieszczonych na stronie: www. wzks.uj.edu.pl (dostęp: 
21.09.2009); http://biblioteka.wzks.uj.edu.pl/index.php.

Justyna Sobocha-Stanuch, Krzysztof Stanuch
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