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Relacja z konferencji "Polskie biblioteki publiczne 2009 : Nowe otwarcie". 

Dnia 18 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Polskie biblioteki publiczne 2009 : Nowe 

otwarcie". Organizatorami było Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski, Instytut 

Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Książki oraz 

Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.  

Patronatem medialnym konferencję objął "Poradnik Bibliotekarza". 

Pomysłodawca i głównym motorem konferencji (w myśl słów dr M. Ochmańskiego) był dr Michał 

Zając. 

Referaty wygłoszono w Pałacu Kazimierzowskim (teren kampusu UW) zaś dyskusyjna część odbyła  

się w pobliskich salach IINISB. 

Przewodniczący obrad dr Mikołaj Ochmański po przywitaniu przybyłych, rozpoczął konferencję  

od poproszenie o minutę ciszy honorującą pamięć niedawno zmarłego pracownika IINiSB UW 

wybitnego bibliofila i antykwarysty Michała Hilchena. Następnie przedstawił przebieg konferencji 

oraz wyraził zadowolenie z liczby przybyłych uczestników. Pomimo iż pewną część zgłoszeń musiano 

odrzucić, faktycznie sala mieszcząca prawie 100 krzeseł była pełna, do tego stopnia że niektórzy  

z organizatorów stali. 

  

Jako pierwszy głos zabrał dr hab. prof. UW Dariusz Kuźmina dyrektor IINISB UW. W krótkich słowach 

wyraził nadzieje związane z konferencją i możliwościach jej cyklicznego organizowania w przyszłości. 

Poruszył też zagadnienia związane z owocną współpracą jaka została nawiązana przy organizowaniu 

konferencji. Następną osobą zabierającą głos był dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden mówił 

głównie o projekcie biblioteka+. W swojej wypowiedzi poruszył sprawy związane z wdrażaniem 

 i finansowaniem projektu biblioteka+ oraz nadawaniem certyfikatu jakości biblioteka+.  

Część otwierającą zakończyła wypowiedź prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

Jacka Wojnarowskiego koncentrująca się na określeniu aktualnej kondycji i nakreśleniu pewnej 

koncepcji działań jakie będą podejmowane mających na celu integrację środowiska bibliotekarskiego 

i wykreowaniu swoistej mody na bibliotekę. 

Część pierwszą konferencji rozpoczął referat dr hab. prof. UW Dariusza Kuźminy (IINISB UW)  

pt. "Wyzwania stojące przed akademickim kształceniem bibliotekarzy publicznych".  

Określił obecną sytuację szkolnictwa słowami "Szkolnictwo Uniwersyteckie ma się dobrze". 
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Poinformował zgromadzonych że 5 Uniwersytetów (choć na różnych wydziałach) prowadzi nauczanie 

w kierunku informacja naukowa bibliotekoznawstwo, oraz wszystkie z nich mają uprawnienia  

do nadawania tytułu doktora bibliologii i informacji naukowej. Zwrócił uwagę na zdecydowaną 

zmianę, polegającą na migracji kierunku, od bibliotekoznawstwa do informacji naukowej.   

Mówił również o składowych nauczania, jak są dobierane zależnie od potrzeb jakie się pojawiają  

np. o nacisku na przedmioty związane z komunikacją na studiach licencjackich i utworzeniu 

humanistycznych studiów interdyscyplinarnych, jak również otworzeniu kierunków podyplomowych 

dla absolwentów innych kierunków jak np. polonistyka ale pracujących w bibliotekach. 

Drugim był referat dr Dariusza Grygrowskiego (IINISB UW) "Fundraising- zdobywanie środków  

na działalność biblioteki, czyli jak to robią w USA i w Polsce". Zdecydowanie był to referat 

wzbudzający największe zainteresowanie i emocje słuchaczy. Na początku prelegent wyjaśnił czym 

fundraising jest a czym nie jest. Wszelkie formy opłat pobieranych za korzystanie z Internetu  

w bibliotece przez czytelników, opłaty za wydanie karty czytelnika, kary i windykacje fundraisingiem  

nie są. 1% przekazany od podatku, różne prace wydawnicze bibliotek jak przykładowo kalendarze  

czy biblioteczna książka kucharska drukowana przez bibliotekę a następnie sprzedawana, kiermasze, 

aukcje, czy pozyskiwanie sponsorów to jest fundrising. Do takich działań w USA zatrudnia  

się dodatkowych pracowników na zasadzie wolontariatu, niestety u nas jest to niedoceniany  

i niewykorzystywany w pełni sektor. W wyniku narastającego już od części otwierającej opóźnienia  

w przebiegu konferencji dr Grygrowskiemu zabrakło czasu na spokojne przedstawienie całej 

prezentacji, a szkoda. Tematy wzbudzające największe emocje jak "memorial giving" czy inne 

sugerujące wykorzystanie momentu śmierci na pozyskanie dotacji czy też księgozbioru wypadły  

już w czasie przerwy kawowej. Dr Grygrowski został też swojego rodzaju rekordzistą konferencji, 

dostał cztery ponaglenia do kończenia prezentacji. 

  

W trakcie przerwy kawowej było widoczne jak uczestnicy dyskutują ze sobą na różne tematy 

związane z zagadnieniami fundrisingu i konferencji. Oczywiście temat karteczek podsuwanych  

na łożu śmierci i starań o zapisy w testamencie na rzecz biblioteki, czy też odwiedzanie wdów świeżo 

zmarłego małżonka i przekonywanie ich o wartości uwiecznienia zmarłego jako donatora części 

księgozbioru biblioteki przeważały. 

Po przerwie kawowej referat pt. "Powiatowa biblioteka 2.0" wygłosił dr Michał Zając (IINISB UW). 

Swoją prezentację przedstawił jako wprowadzenie do poobiedniej dyskusji na temat mechanizmów 

WEB 2.0 jakich mogą użyć biblioteki powiatowe na swoje potrzeby. Wprowadził słuchaczy w historie 

zmian komunikowania się biblioteki z użytkownikiem na przestrzeni ostatnich 100 lat.  
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Od biblioteki 1.0 jako skarbnicy wiedzy gdzie dostęp do ksiąg mieli nieliczni, poprzez bibliotekę 1.5 

taką gdzie książka nadal jest skarbem ale jest już powszechnie wypożyczana i pojawiają się elementy 

marketingu, do biblioteki 2.0 jaką to przyszłość ma przed sobą. Była to ciekawa prezentacja 

przygotowana w sposób humorystyczny i dobrze pasowała do trendu 2.0 który przedstawiała. 

Referat zamykający część wprowadzającą wygłosił dr Mariusz Luterek (IINISB UW). Referat nosił tytuł 

"Biblioteki jako bramy dostępu do informacji publicznej / e-government. Szanse i zagrożenia" którego 

treść obejmowała wąskość ustawy regulującej dostęp do informacji publicznej, oraz aspekty 

międzynarodowe i krajowe dostępu do informacji publicznej. W trakcie prelekcji na podstawie 

danych statystycznych omówił zmiany w czasie, kto w Polsce ma dostęp do Internetu, a kto i dlaczego 

go nie posiada. Pokazane zostały również dane informujące o szerokopasmowym dostępie  

do Internetu w Polsce i zostało dokonane przedstawienie Polski na tle Europy. Ukazany został 

problem z Brazylii gdzie powstały "mafie" najpierw specjalizujące się w rozliczaniu podatków, które 

po uproszczeniu zasad składania deklaracji zmigrowały do roli pośrednika w składaniu deklaracji 

przez Internet z racji słabej infrastruktury telekomunikacyjnej w  Brazylii. 

  

Druga część konferencji była poświęcona wzorcom dobrej praktyki w bibliotekach publicznych. 

Przewodniczenie obradom w tej części przejął magister Jacek Królikowski (FRSI). Przedstawił 

problemy z jakimi się spotkał gdy prosił przodujące biblioteki o zaprezentowanie swoich działań  

na konferencji poświęconej dobrym praktykom bibliotecznym. 

Pierwszy referat "Koncept dobrej praktyki w działalności bibliotek" wygłosiła dr Dorota Grabowska 

(IINISB UW). Szeroko omówiła co powinno rozumieć się pod pojęciem dobrej praktyki w działalności 

bibliotek. Przedstawiła międzynarodowe założenia w tej dziedzinie na podstawie wytycznych  

i manifestu opublikowanych przez IFLA i UNESCO. Pod różnymi kątami takimi jak infrastruktura 

biblioteki, poziom wykształcenia personelu, podstawy prawne i finansowe, działalność promocyjno 

marketingowa bibliotek prelegentka omówiła zagadnienia dobrej praktyki bibliotek. 

Następnie przeszliśmy do warstwy praktycznej czyli prezentacji dokonań Biblioteki Publicznej Miasta  

i Gminy Łapy zaprezentowanej przez jej dyrektor Panią Józefę Bajdę. Z wielką swadą opowiadała  

o dokonaniach swojej biblioteki, oraz napotykanych problemach. Niewątpliwie wszystkie serca 

słuchaczy podbiła prostym stwierdzeniem że chodzi po instytucjach na żebry a nie fundraising.  

Na potrzeby własne i ku pomocy czytelnikom na bazie ulubionych w przeglądarce bibliotekarki 

utworzyły  katalog linków do stron przydatnych czytelnikom.  
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Jest to doskonały przykład jak przy praktycznie zerowych kosztach podnieść atrakcyjność 

informacyjną biblioteki. Ponadto biblioteka prowadzi szeroką działalność wychodzącą do czytelnika, 

można zamawiać książki on-line, osobom niepełnosprawnym są one dostarczane do domów, są 

prowadzone lekcje biblioteczne i Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych oraz drugi klub dla dzieci  

i młodzieży. Organizuje konkursy i kiermasze. Pozwolę sobie wymienić również część 

pozabibliotecznych działań które prowadzi biblioteka: Punkt informacji europejskiej, punkt informacji 

turystycznej, punkt Informacji biznesowej, Inkubator małej przedsiębiorczości, uniwersytet III wieku. 

Kursy komputerowe przeprowadzane przy pomocy wolontariuszy na zasadzie 1:1 dzięki czemu 

kursanci pracując wyłącznie z nauczycielem nie wstydzą się swojej niewiedzy. Praktycznie wszystkie 

wymienione w referatach zagadnienia związane z dobrą praktyką są realizowane przez bibliotekę  

w Łapach. 

  

Drugą praktyczną prezentację dobrych praktyk w bibliotece przedstawiła dyrektor Biblioteki Miejskiej 

w Cieszynie Izabela Kula. Nękana problemami technicznymi z wyświetlaniem prezentacji (projektor 

zaczął odmawiać współpracy) poprowadziła jednak równie ciekawą prezentację. Odmienne warunki 

lokalizacyjne oraz finansowe spowodowały że obraz dobrych praktyk realizowanych przez biblioteki 

stał się pełniejszy. Prelegentka przywiozła i zaprezentowała wydawnictwa lokalne wydawane przez 

bibliotekę jak np. "Przewodnik po bibliotekach publicznych śląska cieszyńskiego". Z powodu 

nadgranicznego położenia, w bibliotece pojawiają się czytelnicy z zagranicy zarówno dorośli jak  

i dzieci. Organizowane są również spotkania trans graniczne służące wymianie doświadczeń 

bibliotekarzy. Z przejawów działalności wychodzących na zewnątrz biblioteki warto przytoczyć 

zaangażowanie w działalność teatralną i festiwalową. 

Po tych prezentacjach nastąpiła godzinna przerwa obiadowa gdzie przy stołach dalej toczyła się 

dyskusja. 

Po przerwie zostały utworzone trzy grupy dyskusyjne poświęcone odrębnym tematom.  

Mgr Jacek Królikowski prowadził panel "Zarządzanie biblioteką i wymiana dobrych praktyk w tym 

zakresie" w trakcie którego rozmawiano o tym jaki powinien być podział kompetencji pomiędzy 

bibliotekami wojewódzkimi a powiatowymi, czy system kształcenia (zwłaszcza instruktorów) ,  

się sprawdza, oraz że w wyniku ogólnego bałaganu brak jednolitego systemu wsparcia i jednakowych 

standardów postępowania w bibliotekach powiatowych. 
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Dr Mariusz Luterek prowadził panel "Informacja publiczna w bibliotekach publicznych" podczas 

którego wynikło że w niektórych bibliotekach jest nadmiar komputerów w stosunku  

do dysponowanego miejsca, że biblioteki bezsprzecznie są najlepszym "analogowym" nośnikiem 

informacji publicznej gdyż to do nich właśnie trafiają lokalne informacje drukowane oraz  

że środowisko bibliotekarskie dysponuje największymi kompetencjami informacyjnymi. 

Podczas panelu "Biblioteka 2.0" prowadzonego przez dr Michała Zająca dyskusja rozpoczęła się na 

trochę innej płaszczyźnie niż sobie prelegent planował, gdyż jeden z uczestników poruszył poza 

internetowy aspekt sieciowości bibliotek, niezwykle istotny, ale niestety nie na temat. Po wyciszeniu 

błędnego tematu, dyskusja potoczyła się już na tematy związane z rolą jaką zaczynają odgrywać 

czytelnicy w wirtualnym życiu biblioteki, o możliwościach udostępnienia im narzędzi pozwalających 

rozbudowywać bazę wiedzy i wyrażanie opinii. Porównane zastały działania kilku bibliotek w zakresie 

swojej promocji przy użyciu serwisu youtube.com, oraz omówione różne narzędzia internetowe 

przydatne przy tworzeniu biblioteki 2.0. 

 

Na zakończenie podczas podsumowania dr Mikołaj Ochmański stwierdził "Były to owocne dyskusje 

bo widzę zadowolenie na waszych twarzach" i nie mylił się, to była bardzo udana konferencje która  

w opinii mojej, oraz osób z którymi rozmawiałem poszerzyła naszą wiedzę. W podsumowaniu 

stwierdzono również że biblioteki intuicyjnie używają fundraisingu i że warto było się spotkać aby 

wrócić z nowymi pomysłami do codziennej pracy. Wyrażona została również nadzieja że konferencja 

stanie się cykliczną imprezą, na co i ja mam nadzieję. 
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